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BERGEPANZER 3  (BPZ 3)  BÜFFEL  
HARCKOCSI  VONTATÓ 

Vincze Gyula 1 

A kanadai szárazföldi haderő két darab Bergepanzer 3 (BPz 3) 
Büffel típusú harckocsi vontatót vett kölcsönbe a Bundeswehrtől   hogy 
az ugyancsak kölcsönbe  kapott Leopard 2 A6 M tipusú harckocsik Af-
ganisztáni  alkalmazását biztosítsa. 

Ezzel a döntéssel Kanada a könnyű harcjárművek miatti élőerő vesz-
teségek tanulságát kívánta levonni. Nem sokkal ezelőtt a kanadai fegyve-
res erők vezetése ugyanis a harckocsik outját, „harctéren kívülre kerü-
lését” prognosztizálta, és hadfelszerelési terveikben kizárólagosan a 
könnyű kerekes harcjárműveket preferálta.  

Most ezen járműveket, mint például a Coyote és a LAV III 8x8 ke-
rekes páncélozott harcjárműveket kiegészítő védelemmel látják el, illetve 
Afganisztánban modern harckocsikat és fegyvernemi különleges páncé-
los eszközöket alkalmaznak. Erre a célra a Leopard 2 harckocsit válasz-
tották, a piacon elérhető egyetlen olyan harckocsit, mely aknák elleni vé-
delmet is biztosít.  

Az afganisztáni tapasztalatok alapján Kanada a németországi 
Rheinmetall AG - Fahzeugsystemmel 2007 elején kötött szerződést két 
darab Bergepanzer 3 (BPz 3) Büffel harckocsi vontató leszállítására a 
Leopard 2 harckocsik harctámogatására. A leszállításnak három és fél 
hónappal később, augusztus közepén kellett megtörténnie. A Berge-
panzer 3 korábban a Bundeswehr által került kifejlesztésre, azzal a cél-
lal, hogy a Leopard 1 bázisán kialakított Bergepanzer 2 vontató hiá-
nyosságait, illetve hátrányait bizonyos módosításokkal kiküszöböljék. A 
védettség, a vontatási a daru- és csörlőteljesítmény, a könnyű kezelhető-
ség, a karbantartás, valamint a Leopard 2 -vel való logisztikai azonosság 
területén kellett javulást elérni. 

A harckocsi vontató fő feladatai a mentés, vontatás, kiürítés és ne-
héz terhek felemelése. A motorteljesítmény és a mozgékonyság mellett – 
mint munkaeszköz – ezt segíti elő az emelődaru és a csörlőberendezés. A 
vontató fő-csörlőberendezése egy 140 méter hasznos kötélhosszúságú, 
35 tonna – többszörös áttétellel 100 tonna – maximális vonóerejű csör-
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lőműből áll. Egy segédcsörlő segíti a főcsörlő kezelését, és a csörlőzés 
során egy kitámasztó szerkezet (saru) rögzíti a vontatót. Ha egy vontatás-
ra szoruló sérült harckocsi mozgásra képtelen, akkor az „erőátvitel” egy 
hegesztő- vágó készülékkel különválasztható. 

Az emelődaru 270 fokban elforgatható, 30 tonna (a jövőben 33 ton-
na) teherbírású, 7,9 méter maximális emelési magasságú, és 5,9 méter 
maximális oldalkinyúlású. Nehéz terhekkel történő munkák, mint például 
harckocsi-torony vagy motorcsere során a járművet „kitámasztó saru” és 
futómű-blokkoló stabilizálja. A Bergepanzer 3 ballisztikai, továbbá lé-
zerbesugárzás elleni védelemmel, ködfejlesztő berendezéssel, önvédelem 
céljára szolgáló fegyverállvánnyal, valamint tömegpusztító fegyverek el-
leni védelemmel és fedélzeti tűzoltó berendezéssel van ellátva. 

Az eddigi afganisztáni tapasztalatokból kiindulva a kanadai haderő 
aknák és RPG 7 kézi páncéltörő elleni külön védelmet is kért. 

Az aknák elleni védelem – miként a Leopard 2 A6 M-nél – egy fe-
nékpáncél alatti védőlemez adaptálásával történt. Az RPG 7 elleni vé-
delmet egy a vezetőtér oldali reaktív páncélzat és egy „Slat Armour” ne-
vű kumulatív ernyőzet kombinációja képezi, mely a gránátgyújtót idő 
előtt „elműködteti”.  

A fentieken kívül Kanada pótlólag kérte a kezelők szélsőséges klí-
ma miatti egyéni védelmét, a kanadai kommunikációs rendszer beintegrá-
lását; a tolólap kiszélesítését; új málházási koncepciót, és olyan a logisz-
tika tárgykörébe tartozó dolgokat, mint például dokumentációkat és 
kiképzési eszközöket. 

A jármű túlmelegedését elkerülendő, a hűtési koncepció a jármű 
napsugárzás elleni védő-bevonatával, illetve a kezelőszemélyzet hűtő-
mellénnyel történő ellátásával valósult meg. A kanadai kommunikációs 
rendszer integrációja egy széleskörű EMV – teszt során került végrehaj-
tásra. A két Bergepanzer 3 felkészítése megkívánta a „kölcsönbe adan-
dó” járművek rész- és főegységeinek felújítását, a kívánt átalakítások 
miatti után-szerelési munkálatokat, illetve a kanadai modifikációk figye-
lembevételét. Ez az átfogó program csaknem három és fél hónap eltelté-
vel 2007. augusztus 13-án sikeresen befejeződött. Az orosz Volga-
Dnyeper Légitársaság Antonov 124 gépével történt légi szállítás után a 
két harckocsi vontató 2007 szeptembere óta Afganisztánban vesz részt 
bevetésen. 

Szerző: Hans Joachim Wagner. 
Megjelent: a Strategie und Technik 2008. januári számában (28 – 

29. oldal). 
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