
b. Uitvoering

(1 ) Bij het voertuig:
- op aanwijzing van de stukscommandant worden de hoofddelen van

de lanceerinrichti ng en één lanceerkoker buiten het voertuig neergelegd.
Vervolgens stelt de stuksbediening zich met. een tussenruimte van 2
pas op zoals aangegeven in figuur 2-3.

- de stuureenheid moet met het deksel zijn afgesloten
- de lanceerinrichting en één lanceerkoker worden in draaglasten mee-

gevoerd.

In de opstelling:
(a) De stukscommandant:

- legt het vizier op de grond
- plaatst eventueel met behulp van de chauffeur de driepootaffuit

in de gewenste positie
- bevestigt de richtmiddelen nadat de bovenaffuit is geplaatst
- neemt de opstelling in.

(b) De schutter:
- legt de lanceerbuis op de grond
- verwijdert het deksel van de stuureenheid
- sluit nadat de bovenaffuit is geplaatst de verbindi ngskabel aan op

de stuureenheid
- voert met assistentie van de munitiewerker de voorgeschreven

testen uit
- neemt de schiethouding aan.

(c) De mu nitiewerker:
- bevestigt de bovenaffuit
- bevestigt de lanceerbuis
- assisteert de schutter bij het uitvoeren 'van de voorgeschreven

testen
- neemt opstelling in rechts van de lanceerinrichting
- voert extra munitie aan.

(d) De chauffeur:
- legt de lanceerkoker rechts van de lanceerinrichting
- assisteert de stukscommandant bij het opstellen van de affuit
- begeeft zich naar het voertuig voor beveiliging en verbinding.

(2)
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Figuur 2-3
Opstelling na het commando "KLAARMAKEN VOOR GRONDOPSTELLING"
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12. Commando "VOERTUIGOPSTELLING"

a. Algemeen

Het commando "VOERTUIGOPSTELLING"wordt gegeven om de lanceer-
inrichting in het voertuig te bevestigen.

b. Uitvoering,

(2)

De stukscommandant:
- dirigeert het voertuig zo dicht mogelijk bij de opstelling
- geeft aanwijzingen voor wat betreft het bevestigen van de hoofddelen

van de lanceerinrichting en de niet-verbruikte lanceerkokers.
De schutter en de munitiewerker:
- nemen de lanceerinrichting in hoofddelen uiteen en bevestigen deze op

aanwijzing van de stukscommandant in het voertuig.

(1 )
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HOOFDSTUK 3

BELADEN

1. Algemeen

Op het commando "VOERTUIG BELADEN" wordt het in te Iaden materieel
volgens de beladingslijst achter het voertuig gereedgelegd, gecontroleerd en op
aanwijzing van de stukscommandant ingeladen.
Bij het beladen behoort tevens voor zover dit niet reeds is geschied, het in-
bouwen van de organieke radio-installatie.

2. Beladingslijst

'-- a. Algemeen

Het nummer vóór het artikel verwijst naar de plaats in het voertuig waar het
betreffende artikel moet worden opgeborgen (zie figuur 3-1).

b. Beladingslijst

rookbussen nr 21 (18 stuks)
handgranaten
antitankbrisantraketten (8 stuks)
vizierTOW (samen met nr 5 als laatste artikel op de hydraulische installatie
bevestigen)
bovenaffuit TOW
stuureenheid TOW .
deksel, doos stuureenheid (onder stuureenheid tegen de wand met snel-
binder vastzetten)

8. lanceerbuis TOW
9. driepoot-affuit

10. reserve batterij TOW
11. gasontsmettingsuitrusting DS 2
12.a. leg-en tordeerapparaat prikkelbanduitrusting

b. 3 rollen prikkelband
13. gereedschapstas verbindingen (in deksel doos stuureenheid)
14. foudraal antenne (in deksel doos stuureenheid)
15. periscoop voertuig type AD
16. gevechtsrantsoen individueel (4 stuks)
17. tentrol (4 stuks)
18. slaaprol (4 stuks)
19. gevechtstas M 52 (4 stuks)
20. ransel (4 stuks)
21. pionierschop (4 stuks)
22. pistool mitrailleur UZI (4 stuks)
23. vlaggenstel alg M-238
24. camouflagenet (3 stuks).

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
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Figuur 3-1
Beladingsschema
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De voertuig uitrusting (gereedschap, pionieruitrusting, periscopen e.d.) wordim
op de organieke plaatsen opgeborgen c.q. bevestigd.
De af te leggen uitrusting (veldfles, gasmasker) wordt in de onmiddellijke
nabijheid van de man opgeborgen.

Figuur3-2
Het interieurvan het pantserwie/ voertuiganti-tank/TOW (YP-408)
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HOOFDSTUK 4

DE HYDRAU LlSCHE HEFINSTALLATIE

1. Algemeen

Teneinde de lanceerinrichting snel in een vuurgerede positie te kunnen brengen,
is in het voertuig een hydraulische hefinstallatie gemonteerd. Met behulp van
deze installatie kan de lanceerinrichting binnen 30 seconden in vuurgerede
positie of in "voertuigopstelling" worden gebracht. Veiligheidsschakelaars ver-
hinderen dat de installatie in werking kan worden gesteld als de gevechtsluiken
niet volledig zijn geopend.
In noodgevallen kan de lanceerinrichting d.m.v. een handpomp omhoog of
omlaag worden gebracht.

' '

2. Beschrijving

De hydraulische hefinstallatie bestaat uit twee hoofddelen nl. een pompeenheid
en een 3-delige telescoopcylinder. Door middel van hydraulische slangen zijn
de hoofddelen met elkaar verbonden.
Op de achterzijde van de pompeenheid is een oliepeilglas aangebracht. Aan de
rechterzijde bevindt zich een handpomp die in noodgevallen kan worden
gebruikt.
Het bij de pomphendel behorende verlengstuk is onder het bordes opgeborgen.
Op de telescoopcylinder is een schotel gemonteerd waarop de bovenaffuit van
de lanceerinrichting met een klemring wordt bevestigd.
Een zogenaamde afhouder voorkomt dat de verbindingskabel van de boven-
affuit tussen de schotel en het bovenste deel van de t~lescoopcylinder beklemd
kan raken.
Voor de verbinding van de bovenaffuit met de stuureenheid is aan de onderzijde
van de cylinder een connector met verlengkabel gemonteerd.
Bij de scharnieren van de gevechtsluiken zijn twee veiligheidsschakelaars aan-
gebracht.
Het activeren van de schakelaars geschiedt automatisch door de gevechtsluiken
in volledig geopende stand. Op deze wijze wordt mogelijke schade aan de
lanceerinrichting voorkomen.
Rechts in het voertuig, naast de stuureenheid, zijn twee schakelaars en een
controlelampje gemonteerd.
Door middel van de onderste (veerbelaste) schakelaar wordt de hydraulische
hefinstallatie in werking gesteld. De beweging van de telescoopcylinder kan
op elk gewenst moment worden onderbroken of omgekeerd.
De bovenste schakelaar fungeert als déblokkeringsschakelaar van het bevei-
ligingscircuit. De schakelaar wordt gebruikt indien de veiligheidsschakelaars van
de gevechtsluiken, bijvoorbeeld door beschadiging en/of kortsluiting, niet
functioneren en de hefinstallatie toch in werking moet worden gesteld.
De déblokkeringsschakelaar is voorzien van een rode bescherm kap en
mag alleen worden gebruikt indien de veiligheidsschakelaars niet
functioneren.
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Indien de schakelaar niet wordt gebruikt moet deze in de stand "UIT' staan.
Het controlelampje geeft aan of het oliefilter in de pompeenheid goed functio-
neert.

3. Gebruik

a. Algemeen

Voordat de hefinstallatie in werking mag worden gesteld, moeten de gevechts-
luiken geopend en vergrendeld zijn.
De telescoopcylinder is tegen draaien geborgd, in de onderste en in de bovenste
stand.
Het bedienen van de lanceerinrichting kan, indien de telescoopcylinder niet
tegen draaien is geborgd, verbuiging van olieleidingen veroorzaken. Om
mogelijke schade te voorkomen moet tijdens het omhoog- c.q.omlaagbrengen
van de lanceerinrichting de bovenaffuit vergrendeld zijn en zo mogelijk worden
geleid.
Het regelmatig in werking stellen van de hefinstallatie met een stilstaande
voertuig motor (bijv. bij wapenexercitie) is zeer schadelijk voor de voertuig-
batterijen en moet worden nagelaten.

,/"'1
"-.J

b. Het bevestigen van de bovenaffuit op de telescoopcylinder

Uitvoer,ing:
- trek de verbindingskabel van de bovenaffuit uit zijn ligplaats
- plaats de bovenaffui~ op de schotel. Leid bij het plaatsen de verbindingskabel

door de klemring, via de uitsparing in de schotel en de afhouder naar de
connector onderaan de telescoopcylinder

- zet de verbindingskabel op de afhouder vast en sluit hem op de qonnector
aan.

c. Het omhoogbrengen van de lanceerinrichting

Uitvoering:
- schakel de pompmotor zo lang in tot de telescoopcylinder ca 2 seconden

in de hoogste stand staat en het toerental hoorbaar is veranderd. Het even
laten doorlopen van de pompmotor is nodig om de cylinder d.m.v. oliedruk
te borgen

- bevestig tijdens het uitschuiven van de telescoopcylinder de lanceerbuis.
"--./

d. Het omlaag brengen van de lanceerinrichting

Uitvoering: -

- maak de lanceerbuis los
- schakel de pompmotor zolang in tot de telescoopcylinder in de laagste stand

sta at
- verwijder tijdens het omlaag brengen de lanceerbuis en berg deze op.

e. Gebruik handpomp

Indien de pompmotor niet werkt of als bij een in werking gestelde pompmotor
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een abnormaal geluid wordt geconstateerd, moet de handpomp worden
gebruikt.
Vóór het in werking stellen van de pomp dient de bijbehorende haakse sleutel
v.w.b. het omhoogbrengen van de telescoopcylinder linksom- en v.w.b. het
omlaagbrengen rechtsom te worden gedraaid.
Verwijder de haakse sleutel uit zijn ligplaats indien de handpomp niet wordt
gebruikt.

4. Onderhoud

'--

Het onderhoud van de telescoopcylinder en de bereikbare delen van de pomp-
eenheid beperkt zich tot het verwijderen van vocht en vuil en controle op
beschadigingen.
Dagelijks dient het oliepeil te worden gecontroleerd.
De olie dient boven in het peilglas te staan bij een geheel ingeschoven teles-
coopcylinder.
Bij een geheel uitgeschoven telescoopcylinder moet de olie boven de rode
merkstreep blijven staan.
De in het peilglas aanwezige thermometer is standaarduitvoering en voor de
gebruiker niet van belang.
Het bijvullen van het oliereservoir geschiedt bij het hogere echelon met 0-176.
Tijdens het onderhoud moet worden gecontroleerd of de telescoopcylinder in
volledig ingeschoven stand blijft staan. Indien de telescoopcylinder uit zichzelf
enige millimeters omhoog komt is de "sperdiode" die de borging moetverzeke-
ren defect. De hefinstallatie mag dan niet meer worden gebruikt en moet voor
reparatie bij het hogere echelon worden aangeboden. Alle defecten dienen
onmiddellijk te worden gerapporteerd.
Reparaties vinden uitsluitend bij het hogere echelon pffiats.
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