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IM 
"' BIJLAGE 1 , behorende bij brief Command ant 3e Divi sie dd o" 18 JMd. 1956, 

1 ·· . Nr. 516 K/Gehe im . 

•' I 

BIJZONDER INI,IC E-I THJGEN RAPFORT NH . 4 

DE MOGELLTKHEDEN VAN HE T RUSSISCHE LEGER BIJ DE RI VIEROVERGANG 
(TI). 

Als vervol g op re eds eerder gepubliceerde gegevens 
vol gt een overzicht van alle nieuwe typen amphibievoertuigen, 
wa:'.rvan men weet 9 dat ze momenteel bi j het Sovjet le ger in ge
bruik zijn. De nieuwe typen amphibievoertuigen zijn: 

Amphibietank . · 
- Amplli bi e j eep . 

Amphibiecarrier . (rups). 
- DUKW- type voertui g . 
- VL 3 amphibietractor . 
Voor verge~.ijkende sch e tsen zi e Aanhangse l I.. 

!_mphi'Qietank . 

Voor de n ieuwe amphibietank ge ldeh vermoëdelijk de volgende 
gegevens: 

Lengté 
Br eed t e voor 

Hoogte 
Gewicht 
Kanon 

Voorts t uwing 
Onde r stel 

Prestaties 

achter 

690 cm .• 
240 cm; 
300 cm. 
220 cm. 
± 16 ton. 
57 mm zonder mondings rem. 
Andere bericbten v ermelden ~;f'm 76,2 mm, 
85.:. mm eri z~lfs ·een 100 mm känen. Het 
katt~ri is zeer - waar~chijnlijk gyro
gestabiliseE?r.do 
twee driebladi ge schr oeven, 
vermoeQelijk gelijk aan dat van de T 34, 
dus een Öhristy-loopwerk met vijf loop-
wi elen . (Aangenomen wordt, dat de rups
bru1den smaller zij n dan die van de T 34; 
zij worden beschermd door een spatscherm 
dat lijk~ op de Bazookaplaat bij de 
Centurion) o 
Andere bericl;lten vermelden een · Christy
loopw.erk . met z es loopwie len of een ver-
,beterd Öhr i s t y-1oopwerk o 
Snelheid in het wat.er ± 20 km/u; 
klimvermogen 40 o . · 

De toren is iets voor het .midden der tank gep laats t ; vlak 
voor de toren bevindt z i ch he t bestuurJersluiko De beide 
uitlaatpijpen zijn aan de achterzijde van de t an k gep laatst 
en bevi nden zich; indien de tank zj_c h. in het water voortbe
weegt 1 vvaarschijnlijk onder de opp ervlak te o Wanne er de tpnk 
de rivier n adertj geeft men het kanon de max imum .elevat ie. 
Zodra de oever bereikt i s 9 wordt he t kanon 1800 gedraaid en 
op deze wijze gaa t de t ank het wat er i n; zodra de tank drijft

9 
wordthet k.non weer in de vuurposit i e gebracht. 
De tracks van de tffilk blijven in beweging wannee r de tank zich 
in he t 'N ater bevindt . Het klimvermogen van de tank is groot 
genoeg om s teile he llingen van oev~rs en dijken te overwinnen. 
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Aangenomen wordt, dat de 
g emechaniseerde eenheden 

~mpb- .L bi e_;L~~ 

amphibietank organiek in tank- en 
·is opgenomen. 

De amphibiejeop vertoont veel gelijkenis met de Amerikaanse 
amphibie jeep .. Het voertuig heeft een vie r wielaandrijv ing en 
wordt in het water voortged;uwd door één driebladige schroef. 
Aangenomen mag worden, dat de motor en het chassis identi ek 
zijn a an die van de GAZ 69 jeep ·. Gegevens~ 

Gewi cht 1 , 5 ton 
Lengte 4,65 m. 
Breedte 1, 86 m. 
Hoogte 1,78 m, 
Wielbasis 2 ,42 m. 
Grond s peling 0~30 m~-
Cylinder inhoud 2047 cc1 
Vermogen 55 pk bij 3600 ornw/min. 

Am ph ~È1:_~2_§;r r ie E .• 
In Sept ember 19 54 we::.~d de amphibiecarr-ier voor het eerst in 
OOST -DUITSLAND waargenomen . Enige tijd later was een groep van 
50-80 van deze carriers bij een rivierovergang over de ELBE 
ingedeeld. De carrier heeft rupsbanden en is ing ericht voor 
het vervo er van middelzwaar materieel. De klep van de laadbak 
dient in geopende st and tot oprit. Voor dit voertuig gelden 
de volgende technische gegevens: 
Lengte 
Bre ed t e 
Laadbak 
Laadvermogen 

Pr estaties 

Vo ortstuwing 

9 m. 
3 m. 
5,4 x 2,5 m. 
± 3 ton(± 30 volledig bewapende manschappen). 
De carrier i s ook waargenomen terwijl in de 
l aasbak een 85 mm d:ivisiekan::m werd vervoerd. 
snelheid op het land 30-40 km/u; 
sne lheid in het water 15 km/u; 
klimvermogen 4509 
opstap 90 cm. 
twe e driebladige schroeven. 

De amphibiecarrier h eeft, voor zover bakend, geen gemonteerde 
bewapening . 
De amphibische rupsvoertuigen zijn waargenomen bij de 
amphibische regimenten en bij de genie-eenheden van gemecha
niseerde- en tankdivisies. 

DUKW,:-ty.J2e voertuig 

Het chassis van de Sovjet DUKW i s ve;rmoedelijk identiek aan 
dat van de ZI S 151 vrachtwagen," d.w.z. drieassig. De laadbak 
kan afgedekt worden door me talen r amen, Waarover een canvas
zeil gesp annen kan worden. 
Technische gegevens : 

Laadvermogen 
Voortstuwing 

2,5 ton 
één driebladige schroef. 

De overige technische gegevens zijn niet bekend, maar ter ver
gelijking volgen hieronder de belangrijkste gegevens van de 
ZIS 151 vrachtwagen. De prestaties van de DUKW zullen, gezien 
de meer gecomplic eerde overbrenging in verband met de schroef 
en het groter eigen gewicht, iets lager zijn lllan die van de 
vrachtwagen . 
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Technische gegevens ZIS 151: 

Aandrijving 
Vermogen 
Max. snelhe id op de weg 
Actieradius 
Laadvermogen 

6x6 
90 pk bij 2800 omw/min. 
60 km/u. 
650 km. 
3,8 ton~ 

Het DUKW-type voertuig he eft geen gemonteerde bewapening. 
De ZIS amphibie-voertui gen zijn waargenomen bij bijna alle 
genie - en amphib i e- eenheden. 

Amphibietractor. 

Het is nog niet met zekerheid bekend of de VL 3 amphibie
tractor, die waargenomen is bij de houtaankap in de SOVJET
UNIE, ook bij het leger is ingede e ld. Technische gegevens over 
deze tractor z ijn nog niet bekend. 

Conclusie 

De grote toename van de aantallen ingedeelde amphibievoertuigen 
bij het Sovje t l eger doet vermoeden, dat de Sovjets de prin
cipes van de rivierovergang gewijzi gd hebben; in ieder geval 
zijn de pr3staties van de Sovjet. rup s - amphibievoertuigen vooral 
met betrekking tot het klimvermogen zodanig dat stei l e oevers 
e .. d .. voor de z e tanks en carriers geen bez'waar me er vormen. 
Ter opvoeriüg van de mobiliteit bij de rivierovergang is het 
waarschijnlijk dat de Boyjets hun conventionele stormboten 
vervangen door de hierboven genoemde amphibievoertuigen. 
Honderd amphibiecarriers kunnen bijvoorbeeld in enige minuten 
een volledi g infanterieregiment over een r i vier zetten. 
De tijJ, vroeger bij de s tcr,mboten benodigd voor het naar de 
oever vervoeren 1 het te water laten 9 het beladen en het ontladen 
der boten 9 komt bij het· gebruik van de carriers te vervallen. 

typ:RB. 
coll: · 
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