
ABTRIIARCJÁRMŰCSALÁD

Gdspór TiborÍ

A szovjet hadseregben s BTR típusú harcjármúvek az 1940-es évek
végén, az 1950-es évek elejénj€l€ntek meg. Tanulmányomban, egy rövid
történelmi áttekintés után, a BTR-80-a§ harcjárműc,§aláddal kívánok
részletesen foglalkozni,

BTR_40 típu§ok

A GA2-63 gépkocsi bázisán, 1947 -ben" V.KRubcov vezető konst_
ruktor irányításával kezdődöttt a páncélozott harc.lárművek fejlesztése.
Ennek eredményeként 1950_ben állt rendszerbe a BTR_40 harcjármű.

A BTR-40 harcjármű bázisán a fejlesztés és a kísérleti példányok
kidolgozása folytatódott, Itt alkalmaztak, illetve próbáltak ki több olyan
technikai újítást, ami azóta széleskórben elterjedt, illetve feledésbe me-
rült.

1951-ben rendszeresítették a BTR-4OA harcjárművet, amelyre a
14,5 mm-es ZU-2légvédelmi géppuska volt felszerelve, ami -5o - +90o
szögtartományban, földi és légi cél elleni tüzelést is biztosított.

1956-ban készültel a BTR-40V jharcjármű, aholeíőször alkalmazták
a gumiabroncsok központi nyomásszabá|yző rendszerét.

195S-ban rendszeresítették a BTR-4OB harcjárművet, amely már fe-
1ülről is fedett volt.

Elkészült 1969-ben a BTR-40 harcjármű vasúti változata is, BTR-
40ZSD jelöléssel. Az eszközt speciális fémkerék készlettel látták el, amit
a normál kerekek helyére lehetett felszerelni és ezt követően a harcjár_
mű a vasúti síneken is közlekedhetett. Az átszere|és időszükséglete 3-5
perc volt,

1 Dr. Gáspár Tibor rnk.ezredes, MI{ Haditechnikai csopoífónók-helyetles
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BTR-152 típusok

A ZIL-151 típusú gépkocsi bázisán, a BTR-40 harcjárművekkel pár-
huzamosan folyt a fejlesztés. Az évek folyamán több típus kerűlt kifej-
lesztésre. 1951-ben rendszeresítették a BTR-152A harcjármúvet, amely-
re 14,5 mm-es ZU-2légvéÁelmigéppuskát szereltek ABTR-152V harc-
jármú- a gujmiabroncsokközponti nyomásszabályó rendszerével felsze-
relve - 1955-ben lett rendszeresítve. A 81 változatnál, amit 1958-ban
rendszeresítettek, alkalmazták első ízben a harcjárművezelő rész-ére a
TMV-2éjszakai figyelóműszert. 1959.ben rend§zeresítették a BTR-152K
típust, amely már felifuól is fedett volt. Ismert még a BTR-152D, BTR.-
í52Y (l4,5 mmZU-2légvédelmi géppuskával) és a BTR_ 152U (vezetési
pont) változat is. ABTR-152 harcjárművek utolsó darabjai 1993-igvoltak
rendszerben.

BTR-50 típusok

Az előzőektól eltéróen a BTR-50 típusok lánctalpas változatban ké-
szültek. A fejlesztés alapeszközéül a PT-76 risáharckocsi szolgált. 1952-
tól 1993-ig volt rendszerben a BTR-50P típusú páncélozott harcjármű,
ahol a deszant tér még felül nftott volt. 1956_ban íend§zeresítették a
BTR-5OPA á 1958-ban a BTR-SOPK változatot. A BTR-SOPK harcjár-
mű már teljesen zárt volt, TVIII-2B éjszakai firyeló műszerrel és atomvé-
delmi rendszerrel rendelkezett. Bázisán kerültek kifejlesztésre a BTR-
50PN, a BTR-SOPU (1958) és a BTR-SOPUM és BTR-5OPUM_1 (1972)
vezetési pontok.

BTR-60 űpusok

A jetenlegi BTR-80 harcjárművek közeli őse, a néry tengelyes BTR-
60P harcjármú 1959. november 13-án állt rendszerbe. Fókonstruktőre
VÁ. Dedl<nv. TVN-2 harcjárművezetói és TKN_1 parancsnoki éjszakai
figyelőműszerrel, valamint lövedékálló gumiköpenyekkel és 6 db lóréssel
volt felszerelve. A kés6bbiek folyamán rendszeresítésre került a BTR-
60PA (1963), a BTR-60PA1 (19ó5) és a BTR-flPB (7966) változat. A
BTR-60P harcjármú több haditechnikai eszköz bázisául szolgált. Ilyenek
voltak BTR-60PB brázisán kifejlesztett paranc§noki harcjármú, a BTR-
60PU és BTR-60PUI2 vezetési pontok, a R-145 rádióállomás, az 1V18
útegparancsnoki és az 1V19 osztályparancsnoki felderító és tőnezető
harcjármű. A BTR-ű) család utolsó tagia, a BTR_óOPZ 1972-ben készült
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el mint kílséreti példány, Az előzőektől abban különbözött, hogy +60o-ig
lehetett géppusk áva|tüzetvezelri, íry légi célok elleni harcra is alkalmas
volt.

BTR-70 típusok

A BTR-70 harcjármű |972 augttsztus 21-én állt rendszerbe. A BTR-
60pB bázisán készült erősebb motorral és erőátviteli rendszerrel. Ezt a
típust 1976-ig gyártották.

BTR-80 űpusok

A típus fókonstruktőre A. Maujá§n A BTR-70 harcjármű bázisán
hozták létre az első változatot a BTR-80 típust (1. óbra.). Ezt a szovjet
hadseregben 1986-ban rendszeresítették A űpusok összehasonlító adatai
a táblázatban találhatók

A BTR-80 harcjármú bázisán több haditechnikai eszkózt fejlesztet-
tek ki. Ilyenek például:

- parancsnoki-törzs harcjármú (2. ábra);

- propaganda állomás (3. ábra);

- 1V118 tüzer tüzvezető harcjármű (4. ábra);

- műholdas híradó állomás (5. óbra);

- RHM-4 veryi-sugár felderító harcjármí (6. ábra);

- GAZ-5%)32 wiverzális terepjáró szállítójármű (7. ábra).

Zászlkóalj parancsnoki harcjárműként fejlesztették ki a BTR-SOK
típust (8. úbra) . A paralcsnoki állomány részére három munkahely van
berendezve, TNA4-6 típusú navigációs berendezessel és 4 db rádióállo-
mással van ellátva.

Ugyanebben az időben rendszeresítették a BMM-80 típusú páncé-
lozott mentő harcjárművet is (9. ábra). A BTR-80 bázisán kifejlesztett
harcjármű speciális egásxégügyi felszereléssel van ellátva és a 3 főnl
személyzet mellett 7 sérültet a bel§ő részben, valamint 2 főt hordágyon
a harcjármű tetején tud szállítani. A felszerel§égtől függően alkalmaz-
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ható sebesült kihordó járműként (BMM-l), zászlíalj segélyhelyként
(BMM-2) és kötöző, illetve orvoscsoportot §zállító jármúként (BMM_3).
A harcjárnú készletébe 12 fó sérült elhelyezésére alkalmas sátor is tar-
tozik.

A 90-es évek elejént állt rendszerb e a GAZ-5X)37 típusú terepjáró-
rjsá szállítójármű (10. ábra). A jármű már a hadiipar konverziójának a
terméke, mivel a polgári életben is felhasználható áruszállítiásra a nehé4
úttalan terepviszonyok köótt. Speciálisan kialakított rakfelületén 30fi)_
50ffi kg súlyt tud szállítani. A jármű el van látva csörlóvel is.

A 90-es évek elején kerü|t kifejlesztésre és rendszeresítésre a 'YET-
LUGA" terepjáró-úszó tűzoltójármű (11. óbra). A járnú egy 22 csöves
impulzus tűzoltást bizto§ító reaktív berendezásel van felszerelve. Kész-
letében ,l4 reaktív töltet található. Ajármű rendelkezík csörlővel és 1000
Vperc teljesítményű űxzivattnúval. 50-300 métenól képes tüzet oltani.
Az o|aj & gázlelőhe§eken keletkezett tüzek oltására fejlesztették ki.

Az orosz hadiipar legfiatalabb termékei a BTR-8OA és a BTR-80SZ
harcjárművek A BTR-S0A harcjátműnél (12. ábra) a gépágrú és avele
párhuzamosított géppuska a pánéltesten kívűl, egy elforgatható állvá-
nyon van elhelyezve. A BTR-80SZ harcjárműné| (I3. óbra) a 30 mm-es
gépág5rni helyett 14,5 mm-es géppuska van beépítve.

A BTR-80 bázisán került kifejlesztésre a BREM-K típusú javító-
vontató jármű (1 4. ábra). Ajármő csörlővel, 15fi) kg teherbírású daruval
és a jaűtó-hegesztó feladatokhoz szükséges szrrszámzatta| és felszere-
léssel rendelkezik Személyzete 4 fó.

A felsorolt típusokból jelenleg a Maryar Honvédség hadrendjében
a kijryetkzók találhatóIc

- BTR-SOPUM vezetési pont;

- BTR-60PU 12 vezetési pont;

- R-145 rádióállomás;

- BTR-80 páncélozott szállító harcjármű;

- BTR-S0A páncélozott szállító harcjárrrú (rendszeresítés alatt);
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- BTR-8OK pánélozott §zállító harcjármú (rendszeresítés alatt).
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Átralegzet

1. lóra., BTR-80 pénélozott harcjármű

a.) első sorozat

b.) sorozat gyártásban

c.) legutolsó változat

2, ábra: ABTR-80 brázisán kialakított parancsnoki-törzs harcjármű

a.) Afganisztánban használt változat

b.) soíozat gyártá§ban

3. áDra; A BTR-80 bázisán kialakított propaganda állomás

4. ábra: 1Y118 túzér tűnlezrtő barcjárm(l

5. döra,, Műholdas híradó állomás a BTR-80 bázisán

6. ábra: REM-4vegyi-sugár feldedtó harcjármú

7. ábra: GAZ-59032 univerzális terepjáró tűzoltó szállítojármű a
BTR-80 bázisán
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8. dóra: BTR-SOK parancsnoki páncélozott szállító harcjármű

9. ábra: BMl§Á-80 pánélozott mentő harcjármű

I0. ábra: GAZ-59037 típusú terepjáró-úszó szál|ítőjármű

1 1. ábra: "\aETLUGA" terepjáró-úsá túzoltójármú

12. ábra: BTR-8OA péncélozott száűtó harcjármú

13. óbra: BTR-80SZ páncélozott szállító harcjármű

14. óbra: BREM-K páncélozott jaűtó-vontató jármű
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]/a sz ábra

]/b sz. ábra

€r4

]/c sz. ábra



2/a sz óbra

2/b sz óbra

j sz. ábra
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4 sz. ábra

5 sz" óbra

6 sz ábra
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7 sz. óbra

8 sz. ábra

9 sz" óbra
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10 sz. ábra

] ] sz ábra
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]2 sz. ábra

]3 sz. óbra

]4 sz. ábra
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