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FOLYÓIRATSZEMLE 

WIESEL-2 
ÚJABB JÁRMŰCSALÁD A KÜLFÖLDI ALKALMAZÁSRA 

TERVEZETT CSAPATOK TÁMOGATÁSÁRA  

Lits Gábor1 

Már több mint egy évtizede létezik a Bundeswehrben egy olyan át-
alakítási folyamat, melynek keretében a hadsereget vagy annak jelentős 
részét alkalmassá teszik ENSZ-missziókban való részvételre. A Bun-
deswehr nemzetközivé válásával összefüggésben a hadseregen belül 
nemcsak a hadműveleti elgondolások, a harceljárások módja, az el-
érendő célok, azok terjedelme (nagysága), hanem az emberi és anyagi 
követelmények is változnak. 

Az ENSZ-missziók, a békefenntartás, a terrorizmus elleni harc nem, 
illetve nemcsak előre meghatározott, előzetesen kijelölt területekre korlá-
tozódik, napjainkban már világméretekre terjedhet ki. Az igen szigorú 
személyi feltételek mellett a jövőben, de már a jelemben is, az alkalma-
zott harci technikai eszközöket, hadianyagokat is szükséges az ilyen ki-
élezett viszonyok, helyzetek és feltételek között, a követelményeknek 
megfelelően számításba venni. 

Missziós és békefenntartó erők alkalmazásának vonatkozásában, ál-
talános elvként, az alkalmazónak a jövőben, az alábbiakban vázolt köve-
telményrendszereket kell kidolgoznia, a megfelelő alkalmazási elveket 
figyelembe venni és a technikai eszközöket összeállítani.  

Légi mozgékonyság (légi szállíthatóság) 

Gyorsreagálású harci- és rendfenntartó erőként való alkalmazáskor 
elengedhetetlen feltétel a csapatok gyors áthelyezésének a lehetősége. 
Mindenekelőtt a járműveknek kell alkalmasnak lenniük a rendelkezésre 
álló légi szállítási eszközökkel, C-160 Transall repülőgéppel és a CH-53 
szállító helikopterrel történő szállításra. 

                                                      
1 Dr. Lits Gábor nyá. alezredes. 
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Alkalmazási, bevethetőségi feltételek, követelmények 

A missziós térségbe történő megérkezés után, az azonnali bevethető-
séghez, védett harci és szállítóterek szükségesek. Ezért az ilyen jellegű 
bevetésre tervezett és alkalmazott járműveknek legalább a gyalogsági 
tűzfegyverek ellen védettnek kell lenniük. Az ABV fegyverek előre nem 
látható, de esetleges alkalmazása miatt követelmény ABV védő, szűrő, 
szellőző berendezés biztosítása. A mozgékonyságnak, mint további fon-
tos követelménynek a legnehezebb és gyakran alig járható terepen is a 
legmagasabb szintűnek kell lennie. 

Környezetihatások elleni védelem szükségessége 

Azért, hogy a katonák és a harci technika a legszélsőségesebb klima-
tikus viszonyok között is teljes mértékben bevethetők legyenek, egy harci 
teret hűtő berendezés éppen olyan fontos, mint egy minden területre ki-
terjedő fűtő berendezés. Mindezekből, valamint ergonómiai és műszaki 
okokból kiindulva is, egy friss levegő szűrő rendszer beépítése a külön-
böző szennyeződések, illetve por ellen kétségtelen követelmény. 

Ezen követelmény rendszereknek a figyelembe vételével került a 
Bundeswehrnél tervbe a WIESEL 2  járműcsalád , különböző változata-
ival, beválasztásra. 

A Rheinmetall által fejlesztett könnyű, légi úton szállítható, páncélo-
zott Wiesel 2 jármű alaptípusa annak az elgondolásnak megfelelően ke-
rült megtervezésre és gyártásra, hogy a kedvező logisztikai ellátás mel-
lett, megfelelt a fenti követelményeknek is. A korábbi típusnak, a 
WIESEL 1- nek összes jó tulajdonságait megtartották, azokat továbbfej-
lesztették (javították) a bevetésre kerülő erők optimális (legjobb) támoga-
tása érdekében. 

A WIESEL 2 rendszer és eddig elkészült változatai 

A légi mozgékonyságú harci és harctámogató csapatoknak egy 
könnyű, légi úton szállítható páncélozott jármű, az eddigieknél nagyobb 
szállítókapacitással és nagyobb térrel való igénye vezetett a Rheinmetall 
-nál a WIESEL 1 bázisán a WIESEL 2 kifejlesztéséhez. A WIESEL 1 
bevált futóművét pl. teljesen átvették a WIESEL 2 -nél. A hasznos 
beltartalmat 2 m3 – ről – 4 m3 növelték. Valamennyi WIESEL 2 változat-
nál megtartották  a rendszer harcászati előnyeit, így a léi szállíthatóságot, 
a magas színtű mozgékonyságot és a kedvező vonalvezetését, sziulettjét 
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(láthatóságát). A WIESEL 2 mozgékonysága azzal a megoldással, hogy a 
magassági tengely fordítható, még optimálisabb lett. 

A jármű hátsó részébe (farába) beépített ajtó biztosítja a személyzet 
gyors be és kiszállását, valamint a szállított anyagok gyors be és kiraká-
sát. A rendszer és személyzete túlélőképességének növeléséhez jelentő-
sen hozzájárul a beépített ABV védő- szellőző berendezés és a kombinált 
hűtő- fűtő berendezés. A WIESEL 2 ezen előnyös tulajdonságai garantál-
ják a gyors reagálású erők gyors megjelenését az alkalmazási térségben 
(válságövezetben). Hatékonyan képes a légi szállítású erők fő feladatai-
nak támogatására a legmagasabb fokú veszélyeztetés körülményei közt is. 

A WIESEL 2 mint harcjármű alaprendszer, megfelelő változtatá-
sokkal sokféle feladatra alkalmazható, többek közt pl. vezetés , felderítés, 
légvédelem, sebesültek szállítása, lőszerszállítás stb. Az eddig legyártott 
jármű típusok hat, az alapváltozaton alapuló jármű csoportba , változatba 
foglalhatók össze: vezetési pont, könnyű légvédelmi üteg, felderítő és 
tűzvezető központ, tüzérségi aknavető, egészségügyi jármű, valamint mű-
szaki felderítő jármű. 

WIESEL 2 egészségügyi jármű változat 

A WIESEL 2 egészségügyi jármű az egészségügyi segítségnyújtás, 
mentés és a sebesültek szakszerű ellátásán keresztül, valamint egészség-
ügyi anyagellátással nyújt, biztosít gyors támogatást a légi szállítású 
erőknek az alkalmazási térségben. A két fő személyzet mellett, két ülő és 
egy fekvő sebesült (beteg) számára biztosít szakszerű elhelyezést. Szemé-
lyi és anyagi felszerelése biztosítja a sebesültek legmagasabb színtű szak-
szerű ellátását szállítás közben is, és a magával szállított (beépített) hor-
dágyon lehet a sokkos állapotú sebesültet szakszerűen elhelyezni (ellátni) 
és szállítani. 

WIESEL 2 mozgó parancsnoki harcálláspont 

A WIESEL 2 parancsnoki változatát a légi szállítású dandároknál 
az ejtőernyős vadász és ejtőernyős páncélelhárító zászlóaljaknál alkal-
mazzák szállító és munka járműként. A mozgó harcállásponton végre-
hajtható feladat skálája átfogja a vezetési feladatok szakszerű kidolgozá-
sát, decentralizálását, a komputerizált hadműveleti vezetést és információ 
átadását más csapatrészeknek, vezetési törzseknek, parancsnokságoknak. 
A járműben jelentéseket, parancsokat, átiratokat vesznek (kapnak), ott tá-
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rolják, és feldolgozzák, vagy maguk állítanak elő parancsokat és továbbí-
tanak.  

A jármű ezen feladatok ellátására a legkorszerűbb információ fel-
dolgozó-megjelenítő és továbbító eszközökkel rendelkezik. Ez jelenleg a 
HEROS 2-1 vezetés információs rendszer, képernyős munkahellyel, köz-
ponti egységgel, 17”-os képernyővel és billentyűzettel. A kommunikáci-
ós-digitalizált térkép, a két SEM 93 VHF- rádió, a 400 WS HF rádió és az 
ELCRO-BIT adatrejtjelző berendezés segítségével teljes a kommunikáci-
ós képesség. A helymeghatározás GPS-vevővel történik. 

Az üzemanyag tartály 120 literes, ezáltal az akció sugara 550 km-ig 
terjedhet. A személyzet 3 fő, önvédelmi fegyverzete géppuska. 

WIESEL 2 a műszaki felderítő csapatok számára  

A WIESEL 2 műszaki felderítő jármű változat a légi szállítású - 
műszaki csapatokat támogatja. Mint ahogy valamennyi WIESEL 2 válto-
zat, a műszaki felderítő változat is a hadsereg CH-53 szállító helikoptere-
ivel korlátozás nélkül szállítóképes. Ezt követően rendkívüli mozgékony-
sága, rugalmassága alapján gyorsan rendelkezésre áll az alkalmazási 
térségben. A járművet vezetést biztosító eszközökkel, ABV védő- szűrő 
berendezéssel és a különböző missziós feladatokban történő alkalmazás-
hoz speciális műszaki szakanyagokkal szerelték fel. Ide tartozik egyebek 
közt: az aknamezőn történő átjáró nyitáshoz egy aknakereső- kutató és 
aknajelölő felszerelés, gyújtó elektromos indító berendezés robbantások 
végrehajtásához, távmérő felszerelés és gumicsónak vizek felderítéséhez, 
valamint egy FüWES- számító központ, VHF rádio, GPS és TACNAV 
navigációs és vezetést biztosító berendezések. 

A Rheinmetall vállalat 2002-ben hivatalos megrendelésre 1 db -ot  
szállított csapatpróbára a műszaki csapatok számára. Kiterjedt csapat-
próbák után ez évben kezdik meg az átadását a csapatok számára. 

WIESEL 2 lőszerszállító a csapatok számára 

A WIESEL 2 alvázának a bázisán létrehoztak egy WIESEL-2 lő-
szerszállító változatot is, amely elsősorban lőszer szállítására alkalmas, 
nagy mozgékonyságú, légi úton szállítható, páncélozott anyagszállító 
jármű. Maximális terhelhetősége 1000 kg, tároló tere 4 m3. 

A Wiesel 2 lőszerszállító képessége: 21 repülő test (TOW,MILAN 
páncéltörő rakéta), vagy 50 db 120 mm-es aknagránát, vagy lőszeres lá-
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dákban 20 mm-es lövedék ,kézigránát, puska és géppuska lőszerek a 
megengedett súlyhatárig. 

Személyzet két fő, fegyverzete egy géppuska, a kommunikációt két 
SEM-90 VHF rádió, a navigációt egy GPS gépjármű navigációs rendszer 
biztosítja. Éjszakai alkalmazásra egy BiV-szemüveg és egy képfelerősítő 
célzó berendezés áll rendelkezésre. A különböző éghajlati övezetekben 
(A1, B2, C1, klímazónákban) történő alkalmazást a beépített kombinált 
fűtő és hűtő berendezés teszi lehetővé. 

WIESEL 2 könnyű légvédelmi rendszer 

A WIESEL 2 könnyű légvédelmi rendszerrel egy három járműből 
álló zárt fegyverrendszert hoztak létre légtérfelderítésre és légvédelemre 
a missziós erők számára. 

Ez a könnyű légvédelmi rendszer képes a légi célokat 20 km távol-
ságból 5000 m magasságig eredményesen befogni és azonosítani, és 6000 
m távolságból 3500 m magasságig eredményesen leküzdeni. Ezen túlme-
nően képes a rendszer a HDS szárazföldi csapatok légvédelmi-felderítő és 
vezetési pontja segítségével adatokat átvenni, feldolgozni, megjeleníteni 
és átadni. Ez a rendszer jelenleg a világ legkorszerűbb kis hatósugarú 
(rövidebb hatótávolságú) légvédelmi rendszere, amelynek fő előnyei fő-
ként modulrendszerű felépítésén, viszonylag alacsony költségen és a kü-
lönféle rakétatípusok alkalmazási lehetőségein alapszik. 

A három járműváltozatból álló rendszer alapjárművét a 
Rheinmetall gyártotta: 

a) Az UF/BF2légvédelmi üteg támogató és vezetési pont; 

b) Felderítő és tűzvezető jármű (központ); 

c) OZELOT légvédelmi rakéta hordozó jármű (indító állás). 

A különböző speciális változatok fő megrendelője az STN Atlas 
Elektrotechnikai cég volt, együttműködésben a Krauss-Maffei Wegmann 
céggel. 

                                                      
2 UF= Unterstützungs-Führunszelle =támogató vezetési pont. 
  BF= Batterie Führungszelle= üteg vezetési pont. 
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a) A WIESEL 2 UF/BF az üteg harcálláspontja és egyben be van 
kötve az eggyel magasabb egység (dandár harcálláspont) rend-
szerébe. 

b) A WIESEL 2 felderítő és tűzvezető jármű egy járműben kon-
centrálva, egyben a könnyű légvédelmi rendszer központi elemét 
jeleníti meg, amely három dimenziós érzékelőivel a légi célokat 
20 km -es körzetben automatikusan képes befogni és egy integ-
rált IFF egységen keresztül „megkérdezni”. Elsődleges feladatai 
ennek az eszköznek a felderítés és azonosítás aktív és passzív 
eszközökkel, a fenyegetettségi szint megállapítása, a cél kijelölé-
se, és a tűzvezetési adatok átadása az OZELOT fegyverrendszer-
nek. Fedélzeti számítógéppel, adattár és integrált ellenőrző rend-
szeren keresztül, feldolgozza az elöljárótól érkezett adatokat, 
információkat és megjeleníti képernyőn. A kommunikáció és 
adattovábbítás a többi járművekhez rádión keresztül történik. 

c) az OZELOT könnyű légvédelmi rendszer hordozó járműve (ki-
lövője) minden fajtájú légi célt képes leküzdeni. A rendszerhez 
tartozó másik két járműtől függetlenül is tud működni. Stinger 
rakéta rendszerrel van felszerelve. Négy tűzkész, irányított raké-
tát visz magával, melyek maximális hatótávolsága 6 km. Érzéke-
lő elektronikája tartalmazza a stabilizált tükörmeghajtót, a 
hőképző eszközt, a nappal látó kamerát és a lézer távolságmérőt. 
A cél lefogása 20 km távolságból már megtörténik saját eszkö-
zökkel vagy a felderítő és tűzvezető jármű célkiosztása alapján. 
Az érzékelő elektronikákkal integrált kettős (kilövő) indító sínpár 
automatikusan követi a célt. A fegyverindító rámpa -10 foktól 
+70 fokig terjedő irányszög magassági tartományban szabadon 
emelhető 

Légi szállítás során megfordítják, reteszelik és a járművön automati-
kusan rögzítik. 

WIESEL „ 120 mm -es aknavető hordozó (kilövő) 

A WIESEL 2 könnyű aknavető rendszer jelenleg van kialakítás 
alatt. Ez a fegyverhordozó a földi célokat egy elől vízszintesen elhelye-
zett, működéshez hátrasiklással megfelelő szögbe állított 120 mm-es ak-
navetővel van felszerelve.  
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Tűzkésszé tétele automatikus helyzet- irány- és magasság meghatá-
rozással gyorsan végrehajtható. A fegyver töltése és kiszolgálása zárt tér-
ben ballisztikus és ABV védelem körülményei között történik. Az első 
tűzcsapás 3 lövéssel 20 mp - en belül végrehajtható, ezt követően folya-
matos üzemmódban 18 lövés adható le 3 perc alatt, hagyományos lőszer 
alkalmazásával 6 km távolságig. A jármű lőszerkészlete 1 javadalmazás-
sal 30 lövést tesz lehetővé. Az aknavető hagyományos (lőszerrel) gránát-
tal 6 km távolságig, „újtípusú” gránáttal 8 km hatótávolságig, de irányí-
tott lövedékkel is alkalmazható. 

A fegyver védett a ballisztikus lövedékek ellen és ABV védelemmel 
is rendelkezik. Automatikus irány- magasság- és hely (cél) meghatározás-
sal a jármű igen gyorsan tűzkész. Ezenkívül kitűnik gyors helyzetváltoz-
tató képességével, a fegyver helyzetének automatikus megváltoztatásával 
(korrigálásával) valamint kitűnő terepjáró adottságaival. 

A WIESEL 2 járműcsaládot a viszonylag kis méretek, nagy mozgé-
konyság, magas szintű védettség jellemzi. A különböző egymásba épít-
hető modulrendszerek alapján a WIESEL családnak igen kedvező a lo-
gisztikája, karbantartása és a javítóbázisa is. 

Felhasznált irodalom: 

• Europaische Sicherheit 2005/2. 
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WIESEL 2 könnyű légvédelmi rendszer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIESEL 2 mozgó parancsnoki vezetési pont 
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WIESEL 2 egészségügyi jármű változat  

WIESEL 2 120 mm-es aknavezető hordozó (kilövő) 

 

 

 

 


