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FOLYÓIRATSZEMLE 

A  HARCBAVETÉS  TÁMOGATÁSA  
„MINDIG  ÉS  MINDENÜTT” 

A 100. Német Logisztikai dandár 

Lits Gábor1 

A jövő biztonságpolitikai kihívásai a német hadsereg számára fő-
ként azt jelentik, hogy a jövőben, békében, elsősorban Németországon 
kívül kerülnek alkalmazásra, szövetségi rendszerben, konfliktusok ki-
alakulásának megakadályozására, illetve válságok leküzdésére. Eh-
hez jönnek még nemzetközi és honi területen, katasztrófák és szük-
séghelyzetek leküzdésének feladatai is. Ezekhez a feladatokhoz kor-
szerű, jól felszerelt, gyorsan átcsoportosítható, mozgékony, különféle 
módon rendelkezésre álló és alkalmazható, azonnal bevethető erők 
szükségesek, melyeknek ezeken a jellemzőkön kívül, a korábbinál 
sokkal magasabb színtű túlélő képességekkel is rendelkezniük kell. 

Ennek a törekvésnek a keretében jött létre a német hadsereg 
szárazföldi erőinek támogató parancsnoksága. Ezzel a német hadse-
regben egy teljesen új rendszerű, a mai követelményeknek megfelelő 
támogató és logisztikai magasabb egység került felállításra, amely a 
hadsereg legerősebb és egyben nélkülözhetetlen magasabb egysége. A 
támogató parancsnokság alárendeltségébe harctámogató és logisz-
tikai csapatok; főerőként hat dandár tartozik (ABV felderítő-men-
tesítő dandár, tüzérdandár, légvédelmi dandár, műszaki dandár, és két 
logisztikai dandár). 

Az alárendelt támogató és logisztikai dandárok vezetik, irányítják 
saját kötelékeiket, alegységeiket. Erőiket, eszközeiket bevetésre alkal-
mazásra rendelkezésre bocsátják. Kötelességük a szárazföldi erők ma-
gasabb egységeinek és a többnemzetiségű hadtest kiképzésének, gya-
korlatainak és harcbavetésének a támogatása. 

Jelen cikk szorosan kapcsolódik a Katonai Logisztika 2005.1. 
számában 

                                                     

megjelent „A Német Hadsereg Szárazföldi Erőinek Támo-

 
1 Dr. Lits Gábor nyá. alezredes. 
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gató Parancsnoksága” című cikkhez, jelen írás annak egyik logisztikai 
dandárjával  „A 100. Logisztikai dandárral” foglalkozik. 

A Logisztikai dandár mottója „Semper Ubique” (mindig minde-
nütt jelenlévő) kifejezi a dandár fő célkitűzését, alapfeladatát: A hadse-
reg gépesített magasabb egysége harcbavetésének támogatása mindig 
és mindenütt. Ennek a feladatnak a teljesítéséhez a dandár az alábbi 
erőkkel rendelkezik: a 6. Javítózászlóaljjal (Boostedt), a 3. Logiszti-
kai zászlóaljjal (Rotenburg/Wümme), a 801. Szállítózászlóaljjal 
(Lippstadt), az 51. Utánpótló zászlóaljjal (Schwalmstadt) és a 11. 
Harcászati anyag eltávolító századdal (Münster). A dandár törzs és 
a törzsszázad a 7. Javítózászlóaljjal, Unna-ban állomásozik. Ide tar-
tozik még a dandár hét nem aktív zászlóalja. Ezáltal a dandárparancs-
nok csapatai a holland határtól a Lüneburgi Heide-ig és az Északi-
tengertől a Hesseni Schwalm-ig terjednek. 

A Logisztikai dandár békelétszáma több mint 5400 katona és pol-
gári alkalmazott. Ennek az állománynak a zöme már a dandár 2003 jú-
liusi megalakulása időszakában is a hadsereg állományában volt és 
nagy részük részt vett a Bundeswehr külföldi alkalmazásai során vég-
rehajtott logisztikai támogató feladatokban – többek közt, mint szak-
emberek az áramellátó rendszerek, klímaberendezések javításában, 
mint alkalmazottak a harceszköz kimentő, eltávolító századoknál vagy 
az ellátó századoknál különböző SFOR, KFOR vagy ISAF kontingen-
sekben. 

A Logisztikai dandár feladata 

A Logisztikai dandár feladatrendszere négy fő, egymással egyen-
rangú komponenst tartalmaz: 

• Készletezi és biztosítja a logisztikai csapatok feladatorientált 
harcbavetési anyagait; 

• Tervezi és előkészíti az alárendelt egységek és kötelékek rész-
vételét a szárazföldi csapatok alkalmazása során; 

• Tervezi és koordinálja a harci alkalmazásra és válsághelyzetre 
vonatkozó kiképzést; 

• Tervez, felkészít és rendelkezésre bocsát egy logisztikai ezred 
törzset a NATO, valamint a kollektív védelem elveinek megfe-
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lelően egy szövetséges ország számára, nemzetközi válságkeze-
lés vagy védelmi tevékenység keretében végrehajtott bevetésre. 

Ennek a logisztikai ezrednek olyan helyzetben kell lennie, hogy a 
szükséges felkészülési idő után képes legyen egy gépesített hadosztályt 
nagyobb hadműveletek során logisztikailag támogatni. A támogatás 
összteljesítménye magába foglalja többek közt a hadosztály harcoló és 
harctámogató csapatai fegyverrendszereinek, harc- és gépjárműveinek, 
harci-technikai eszközeinek a javítását, alkatrészekkel, lőszerrel, üzem-
anyaggal, élelemmel való ellátását és a hosszabb időre kiesett eszközök 
el, illetve hátraszállítását. Ehhez ezt az ezredet a logisztikai dandár 
irányítása alatt összekapcsolják a dandár alárendeltjeivel és a Tau-
berbischofsheimben felállított másik, a 200. Logisztikai dandár alá-
rendeltjeivel. Az ezred törzs tervezi és irányítja (vezérli) elsősorban a 
saját hatáskörben lévő készleteket, anyagi eszközöket, e mellett szoro-
san együttműködik a hadseregbázis (SKB) és a támogatott hadosztály 
dandárjával. Ezzel a feladatával a logisztikai ezred a hadsereg harcba-
vetési logisztikájának fontos sarokpillérét jeleníti meg. 

A hadsereg harcbavetési logisztikája 

A logisztikai támogatás területén a harcbavetési logisztika fogal-
ma megmagyarázza a hadsereg koncentrációját az alapfeladatokra be-
vetésben, de egyúttal vázolja a logisztikának a különbségét is az alap-
üzemhez és a bázis logisztikához. Mindkét tevékenység a hadsereg-
bázison keresztül történik. A haderő harcbavetési logisztikája magába 
foglalja ezért a logisztikai ezred erőit és a gépesített dandárok logiszti-
kai zászlóaljait. 

A gépesített dandárok logisztikai zászlóaljai úgy tagozódnak, 
úgy vannak felszerelve, ellátva és kiképezve, hogy a dandárok logiszti-
kai szükségleteit közvetlenül tudják biztosítani. Ehhez javító, utánpótló 
és szállítóerőkkel rendelkeznek. Ezek az erők a logisztikai zászlóalj 
törzsén keresztül úgy kerülnek alkalmazásra, hogy közvetlenül támo-
gatni tudják a dandárok nagy mozgékonyságú harcvezetését, ami azt is 
jelenti, hogy azok a logisztikai eszközök, berendezések, felszerelések, 
amelyeket e zászlóalj üzemeltet csak rövid időtávolságra kerülnek el-
helyezésre. Ezekhez a logisztikai eszközökhöz két dandár utánpótló 
pont és két dandár javító pont tartozik. Ezekből történik a harcoló csa-
patok ellátása lőszerrel, üzemanyaggal, élelemmel és pótalkatrészekkel, 
valamint a dandár harcjárműveinek és egyéb járműveinek a javítása. 
Harcbavetés során ezen a síkon különösen fontos, hogy a fegyverrend-
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szerek és eszközök (gépek) gyorsan, ismét bevethető készen, rendelke-
zésre álljanak és a mozgókészletben tartott utánpótló anyagokat a fel-
használóhoz szállítsák. A logisztikai ezred logisztikai zászlóalja támo-
gatja a hadosztály csapatait – ahhoz tartoznak pl. a tüzér és műszaki 
kötelékek – a meghatározott alapelveknek megfelelően. 

A hadosztály csapatainak és a dandároknak a folyamatos ellátá-
sát logisztikai eszközökkel alárendeltjein és berendezésein keresztül is 
a logisztikai ezred biztosítja. Az utánpótlást biztosító zászlóalja ehhez 
összesen öt utánpótló pontot rendez be. A két javítózászlóalj a hadosz-
tály valamennyi fegyverrendszerének javításához összesen tíz javító 
pontot hoz létre. A javítókapacitás szakmai specializálása különösen 
gondos tervezést és irányítást követel, hogy a javítás a meglévő anyag-
gal a megfelelő helyen és szakértelemmel történjen. A Logisztikai ez-
red szállítózászlóalja biztosítja a szállítókapacitást a szükségletnek 
megfelelően, úgy az ellátási anyagoknak a dandár utánpótló (ellátó) 
pontokhoz történő szállítására, mint a kiesett, sérült harcképtelen jár-
műveknek a szakmailag illetékes hadosztály javító ponthoz való szállí-
tására. Ennek a zászlóaljnak a szállítókapacitása hasznosításra kerül 
ezen kívül a hadosztály ellátó ponton az ellátási javak mozgókészletei-
nek támogatásra történő szállításához is. 

A hadsereg harcbavetési támogató logisztikájában nagyméretű 
hadműveletek során egy (a) gépesített hadosztály támogatása igen nagy 
jelentőséggel bír és ebben van a logisztikai ezrednek fokozott szerepe 
és jelentősége. Mivel az ezredet csak az alkalmazásra történő felkészí-
tés során hozzák össze (állítják fel), az alapvető feladatok és a szüksé-
ges eljárások végrehajtásának a begyakorlása, ami csak a két dandár 
közösen végrehajtott gyakorlatán lehetséges, melynek során ezek csa-
pat-részeiből az ezred törzsét összeállítják. 

Az ezredtörzsnek és a zászlóaljtörzsnek az összeállítására első 
alkalommal 2004. októberében egy 14 napos gyakorlat során került 
sor. A gyakorlat súlypontjai voltak: az ezredtörzs valamint a két logisz-
tikai dandár alárendelt kötelékeinek együttműködése, a logisztikai ellá-
tás és alkalmazások gyakorlása hadosztály síkon, valamint a vezetési 
eljárások és a törzsmunka gyakorlása a harcálláspontokon.  
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Részvétel a NATO reagáló erők tevékenységében 

2003 októberében kezdte meg a NATO gyorsan rendelkezésre ál-
ló jól kiképzett erőinek – NATO értelmezés szerint az NRF2 –
felállítását. Az NRF különböző nemzetiségű erői egyelőre a tagország-
ok felelősségi körébe maradnak és csak bevetés során kerülnek NATO 
alárendeltségbe. A német hadsereg 2005. januártól-júniusig terjedő idő-
szakban az 1. Német-Holland hadtest alárendeltségébe helyezett a 
Támogató Parancsnokság Bruchsalban felállított ABV felderítő 
dandárján keresztül egy többnemzetiségű ABV felderítő zászlóalj 
magját. Ezen kívül közreműködik egy holland vezetés alatt álló több-
nemzetiségű dandár tevékenységében is. 

A Logisztikai dandár ezen csapatrészek logisztikai támogatására 
felállított egy vegyes utánpótló századot és egy szállítószakaszt a hol-
land dandár számára. A szállítózászlóalj ennek a szállítószakasznak 
a felállítását, kiképzését már befejezte és jelenleg már együtt gyakorol 
a holland ellátó századdal. 

A logisztikai zászlóalj a multinacionális ABV felderítő zászlóalj 
számára egy vegyes utánpótló századot állít fel. 

                                                     

Ez a század vala-
mennyi logisztikai képességét átadja a zászlóaljnak és biztosítja a meg-
követelt 30 napos túlélőképességet. Ennek a követelménynek a teljesí-
téséhez a század valamennyi képességgel rendelkezik, amely – ha 
kisebb mértékben ugyan – de hasonló a korábban leírt logisztikai ezred 
fokozottabb felhasználhatóságához. Ehhez a javító-, utánpótló- és szál-
lító erőket egy század kötelékébe vonták össze. A szándék az volt, hogy 
2004 végéig mindenekelőtt az egyes bevetési, alkalmazási modulokat – 
javítószakasz, szállítószakasz és átrakócsapat – és az arra felépítendő 
századot összességében bevethető képessé kellett tenni. 2005 januárja 
óta a század – többnemzetiségű ABV felderítő század reagáló erőként 
történő bevetésre – rövid készenléti idővel rendelkezésre áll. A megkö-
vetelt széleskörű logisztikai képességek alapján ez a század, felállításá-
val különleges kihívást jelenít meg. Ezért a logisztikai dandár vala-
mennyi alegysége és köteléke részt vett a század személyi és anyagi 
feltöltésében. Teljes készenlétének az ideje a továbbiakban attól is 
függ, hogy a század alkalmazási képességét, rendszeres gyakorlások, 

 
2 NRF= NATO Response Force = Nato reagáló erő. 
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valamint század és zászlóalj szinten végrehajtott gyakorlatok során mi-
kor tudják a megkövetelt magas szintre helyezni. 

A Bundeswehr átalakulása már elindult az új úton 

A Bundeswehr reformjának továbbfejlődése keretében a haderő 
harcbavetési logisztikájára vonatkozóan rögzítették az alapképességek 
koncentrálásának szükségességét és alapelveit. Alkalmazás során az In-
terfész3 a haderő „harcbavetési” és „bázis logisztikája” között eltoló-
dik. Áll ez ma visszafelé a logisztikai ezredre, fog ez a jövőben alapve-
tően visszafelé a dandárok logisztikai zászlóaljaira illetve a hadosztály 
csapatokra is állni, mivel a hadsereg bevetési hadosztályára meghatáro-
zott feladatok biztosítása folyamatos ellátás keretében a bázis logiszti-
kán keresztül történik. 

A logisztikai rendszer átalakításának a minősége attól fog függni, 
hogy a megszerzett ismereteket, tapasztalatokat és képességeket hogy 
tudják úgy átvinni a hadseregből a haderő bázisba, hogy a logisztikai 
támogatás folyamata egy (a) gépesített hadosztály bevetésénél törés-
mentesen biztosítva legyen. 

Felhasznált szakirodalom: 

1.  Europaische Sicherheit 2003/1. Dipl. - Betrw. Ulrich Wolf ve-
zérőrnagy a Támogató Parancsnokság parancsnoka: 
Einsatzbereite Kampfunterstützungs - Logistik - und Feldnach-
richtenkrafte für das Heer. 

2. 

                                                     

Europaische Sicherheit 2005/6. Harry Richter ezredes, a 101. 
Logisztikai dandár parancsnoka: Logisztikbrigade 100- Einsat-
zunterstützung immer, űberall. 

 

 
3 Interfész = logikai hálózat, amely lehetővé teszi az együttműködést központi 
egységek és alegységek közötti csatlakozásban. 



.. 

 

 

100. Logisztikai dandár díszlokációja. 
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KIMENTENI, ELVONTATNI, A 

                                                     

HARCI-TECHNIKAI 
BIZTOSÍTÁS EGYIK FONTOS FELADATA 

Bevetés során a harcból kiesett, sérült harc - és gépjárművek 
mentése – a mentés nehézségi fokától függően – a lehető leggyorsab-
ban saját vontató eszközeikkel, ha így nem megy, műszaki mentőesz-
közök, berendezések, műszaki mentő járművek segítségével történik. 
Fontos szempont, hogy a kimentendő jármű a mentés során nem ká-
rosodhat. A harci kötelékek mozgékonyságának, harcászati manőve-
rező képességének a megtartásához a sérült járművek elvontatásának, 
a gyors mentésnek, bonyolult földrajzi és éghajlati viszonyok között is, 
összességében mindenkor, kiemelt jelenősége van. 

Az elvontatás, mint a műszaki mentés egyik módja feltételezi a sé-
rült gépjármű gurulóképességét. Korlátozott gurulóképességű járművet 
- különösen az első tengely károsodása esetén - a legnehezebb, és egy-
általán nem veszélytelen feltételek közt lehet csak vontatni. 

A Bundeswehrben a sérült járművek elszállítása jelenleg könnyű 
vagy közepes járművek esetében is, különböző emelőképességű gépko-
csi daruk segítségével és nehéz szállítójárművekkel történik. A sérült 
eszközöknek szállítójárművön történő elszállításánál mindenekelőtt a 
nehéz, vagy magasépítésű járművek esetén, a mentő járműre való rá-
csatlakozásnál vagy szűk útszakaszoknál léptek, lépnek fel nehézségek. 
Az okok gyakran az alacsony építésű közúti hidakra, alagutakra, ala-
csonyan vezetett elektromos hálózatokra vezethetők vissza. Mivel az 
alkalmazási térségben polgári mentő szolgálatok nem, vagy csak ritkán 
állnak rendelkezésre, a szállítási képesség csak katonai erőkkel és esz-
közökkel tartható fenn, oldható meg. 

Létrejött egy ilyen eszköz, a „BKF 435- 4 Tadano Faun” 

Olyan mentő és vontatóeszköz, amely ilyen jellegű sérült eszkö-
zöket, nagyságra való tekintet nélkül, nehéz terepen is, viszonylag 
nagy sebességgel képes menteni és vontatni – szükség esetén – félre-
tolni, 2004. május óta áll szolgálatban a KFOR-nál a német kontin-
gens logisztikai zászlóaljánál Prizren-ben. A zászlóalj saját központi 

 
4 BKF= Berge- und Kranfahrzeug = mentő és darusgépkocsi. 
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feladatán kívül széleskörű támogatást képes nyújtani a logisztika terüle-
tén nemzetközi szinten is, egyebek közt számos logisztikai feladatában 
támogatja a DNY-i Multinacionális Dandárt is.  

A BKF 35-4 mentő és darus gépkocsit a Bundeswehr kerekes 
járműveivel ellátott kötelékeinél a sérült, akna ellen védett, nem védett 
és páncélozott járművek mentésére és elvontatására használják. A 
BKF 35-4 Tadano Faunnal a csapatok egy olyan új rendszerű műszaki 
mentőeszközt kaptak, amely szinte teljesen polgári forgalmú kereske-
delmi járműként, a kerekes harc és gépjárművek műszaki-technikai 
mentésénél jelentősen hozzájárul az eddig meglévő képességhiány lezá-
rásához. 

Éppen a nemzetközi színtű alkalmazások során különösen fontos 
ezt a kapacitást a szövetséges fegyveres erők támogatására is biztosíta-
ni. Ebből a szempontból is célszerű és logikus volt az új, sérült jármű-
veket mentő és vontató eszköznek a kipróbálása éles, harci körülmé-
nyek között is. Azonban a mentendő járművek, méret, forma, nagyság 
és súly szerinti sokfélesége, bizonyos mértékig korlátozza ezt a nem-
zetközi színtű képességet, esetenként a Bundeswehr járműveinél is. 

Miket is tud a BKF 35-4 Tadano Faun? 

A Tadano Faun a harcba vetett erőknek többek közt olyan lehető-
séget biztosít, hogy a kiesett járművet megrakott állapotban és bonyo-
lult viszonyok közt is gyorsan és biztonságosan ki tudja menteni és ez-
zel megakadályozza, hogy a rakományhoz illetéktelen személy (az 
ellenség) hozzájuthasson. 

Szükség esetén képes harc és mozgásképtelen kerekes járműveket 
nagy távolságokon keresztül vontatni tönkrement tengely esetén is 
(orrát felemelve), vagy szükség esetén félretolni, eltávolítani. 

A járműre épített daru, a felszerelt hegyi csörlővel, lehetővé teszi a 
mentés során a kettős üzemet is. A mentésnek ez a formája csökkenti az 
elakadt, megrekedt járművek esetében a gyakran nagyobb mértékű ká-
rosodást, ami a mentés eddigi formáinál szükségszerűen keletkezett. A 
daru ezenkívül kiválóan felhasználható konténerek, hajtóművek és más 
teherárúk átrakásához is, maximális emelőképessége 35 t. 

Ezek a többoldalú képességek jelentős takarékossági tényezők is 
a csapatok számára, hiszen van egy jármű, mindössze egy fő kezelővel 
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amely sokféle, műszaki technikai jellegű és mentő feladatra rendelke-
zésre áll. 

A BKF 35-4 Tadano Faun legfontosabb műszaki-technikai 
jellemzői 

Jármű 

Motor: Hat hengeres diesel motor OM 501 LA (Mescedes Benz), 
Euro ll, 290 KW (394 LE) 1800 fordulatszám esetén 

Hajtómű: Automatikus kapcsolású ZF-AS Tronic 12 előremenet és 
2 hátramenet üzem. 

Jármű hossza:                                                                 11 850 mm 

Jármű magassága                                                             3 800 mm 

Jármű szélessége:                                                              2 750 mm 

Teljes súlya:                                                                     41 000 kg 

Fordulókör sugara:                                                               12,5 m 

Mentés 

Képessége gépjárművek mentésénél kötélmotollával és kettős me-
netben (kötélmotolla és daru teljes vonóerővel)                27 500 kg 

Vontató képessége 

Fékezve:                                                                            45 000 kg 

Fék nélkül:                                                                        12 000 kg 

Kötélmotolla 

Vonóerő:                                                                            20 000 kg 

Kötélhossz:                                                                                75 m 

Daruüzem 

Emelőszerkezet kötélhossza:                                                   170 m 

Teleszkóp kinyúlásának hossza:                                            22,5 m 
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Maximális magasság:                                                            25,6 m 

Maximális emelősúly daru üzemben:                               35 000 kg 

Maximális teher kettős üzemben:                                       7 500 kg  

Gyártó cég: Tadoano Faun 

A fejlesztés főbb szempontjai és mozzanatai 

A védelemtechnikai hivatalban Koblenzben és a hadsereg után-
pótló iskolájában Garlstedtben, Brema mellett végrehajtott első vizs-
gálatokat követően 2004. márciusban és áprilisban a gyártó mindkét 
szolgálati hely által előírt technikai változtatásokat a megszabott köve-
telményeknek megfelelően végrehajtotta. 

Ezen átépítést követően, eddig a védelemtechnikai szolgálatnál 
tesztelt járművet Kosovóba helyezték és ott harci alkalmazási feltéte-
lekkel összehangolt megvalósítási elemzéseknek vetették alá. Az esz-
köz alkalmasságát reális körülmények, bonyolult földrajzi és éghajlati 
viszonyok között, valamint szervezési vonatkozásoknak megfelelően is 
vizsgálni kellett. Meg kellett ítélni azt is, hogy vontatóképességének 
megerősítése érdekében, a különböző kiegészítő elemek  adaptációja, a 
végrehajtott változtatások indokoltak, szükségesek voltak e? 

A vizsgálatok súlypontja mindenekelőtt a nehezebb (nehéz) jár-
művek mentésének és vontatásának a lehetőségeire irányult, itt minde-
nekelőtt a védett, páncélozott vezetőfülkével ellátott MULTI-A3 -ra, 
teljes súlya 36 t., és a páncélozott járművekre terjedt ki. Döntés szüle-
tett egy gyalogsági erők és aknák elleni, adaptálható védelem megvaló-
sításáról is. Ebben a vonatkozásban is a katonák értékelése és követelé-
se állt a döntési mechanizmus középpontjában. A logisztikai zászlóalj 
személyi állományát a BKF 35-4 kezelésére, a gyakorlati kipróbálás 
keretében képezték, illetve képzik ki. 
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Áttekintő táblázat a BKF 35-4 Tadano Faunnal  
eddig kimentett ,elvontatott járművekről 

Jármű megnevezése Teljes 
súly kg-

ban 

Abroncs 
méret 

Nyomtáv (mm) 

Boxer MRAV  pszj 33 560 405/80 R 
27 

2 580 

„Luchs” felderítő pán-
célos 

18 500 
 

14.00 R 
20 
 

2 540 

„Dingo” szállító jármű 
 

9 200 
 

365 /80R 2 540 

„Cobra” tüzérségi radar 
Alváz: Man 15t. 
(4 tengely) 

25 617 
 

14.00 R 
20 

2 380 

MULTI MAN Kat 1 
A1.1 

32 409 14.00 R 
20 

2 466 (1 tengely) 
2 472 

„Roland” Fegyverrend-
szer 
Alváz: 15 t. MAN A/1 
BRV 

27 920 14 00 R 
20 

2 466 (1 tengely) 
2 472 (4 tengely) 

„Patriot” fegyverrend-
szer 
Alváz: AN A1 BRW 

28 630 14.00 R 
20 

2 466 (1 tengely) 
2 472 (4 tengely) 

Útépítő gép 
MAN A1. 1-re építve  

27 804 14.00 R 
20 

2 66 (1 tengely) 

Üzemanyagszállító 
Alváz IVECO EURO 
Trakker 

32 000 
(33 000) 

365/85 R 
20 

2 040 

Autóbusz. Alváz:  
Daimler Benz  

8 985 11 00 R 
22,5 

2 090 

MULTI A3 szállító jár-
mű  

36 000 14.00 R 
20 

2 110 (1. ten-
gely) 

2094 (4. tengely) 
MULTI szállító jármű 
(ASTRA) olasz 

32 000 14.00 R 
20 

2 500 

Rakodó gép FUG 8 500 14.5-20  
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Jármű megnevezése Teljes 
súly kg-

ban 

Abroncs 
méret 

Nyomtáv (mm) 

MPT 
tehergépjármű 10 t.  26 600 14.00 R 

20 
2 500 

„Fennek” felderítő jár-
mű  

9 260 12,00 R 
20 

2 226 

Megjegyzés: A nyomtávra megadott adatok a mindenkor érvényes 
Technikai Adatbankból kerültek átvételre! 

Jelen írás végére, néhány mondat még mindenképpen idekí-
vánkozik: 

Nehéz kerekes járművekkel felszerelt kötelékek, ilyen jellegű 
mentő és darus gépkocsival történő ellátása, lényegesen megnöveli a 
harcoló erők anyagi-technikai kitartóképességét, mozgékonyságát és 
harcászati manőverező képességét. A Bundeswehr feladatai napjaink-
ban, más fejlett hadsereghez hasonlóan, rendkívül összetetté és sokré-
tűvé váltak és folyamatosan bővülnek. Nem mindig sikerül a megsza-
bott feladatokat hatékonyan, biztosan, késedelem nélkül végrehajtani, 
teljesíteni. 

Ennek okai, főként a rendelkezésre álló, meglévő anyagokban, 
harci-technikai eszközökben és a nem megfelelő megoldásokban ke-
reshető. A szűkösen meglévő anyagok, eszközök ellenére a Bundes-
wehrnek abban a helyzetben kell lennie, hogy minden különleges fel-
adatra képes legyen eszközt teremteni. 

Ebben az esetben is ez történt. A KFOR - nál alkalmazott BKF 
35-4 Tadano Faun egyértelműen mutatja: Csak beruházással lehet 
takarékosan segíteni! 

Felhasznált irodalom: 

• Soldat und Technik 2005/ 08.  
Rolf Krüger: Bergen und Abschleppen. 

 



 

 

A BKF 35-4 „Tadano Faun” 10 tonnás tehergépjárművet vontat. 

 

A „ Tadano Faun” a legnehezebb járművet a MULTI FSA (36 ton-
nás) –t vontatja. 
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