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1o4, $aarvan het prototype eerst gereglstreerd als FH 56-59
en later als KZ 99-7uo kwam u1L 1n 1960" Dit voertulg ls een llcht
gepantserd verkennlngsvoerLuiB, bestemd voor het gebruik ln de verkennlngseenheden" )e ï:epantsering bledt bescherming f,egen het vur.lr
van ]ichte wapens en de defensieve kracht moeL 1n Éoofdzaak cezocht
worden 1n de hoge sne1held, die vsoruitriJdende maximaal 100-km/u
bedraagt, en achteruit bijna evenveel"
De wagen ls voorzLen van een dubbele besturlng. Belde sturen, een
vogr- en een achterstuur, werken op de voorwlelen. Door het óverhalen van slechts een hefboon kunnen alle versnelllngen voor het
achlerultrijden worden gebrulkt" Deze hefbcom bedj.ent n"l" een
exlra tandwielschakeling achter de versne}lingsbak, waardoor de
De YP

bewegingen ln deze bak Í.n orngekeerde rlehting worden omgezet"
De yP 104 rljkt vriJ veel op de Brltse "Ferret r,ilc ïn, een ltcht en

snel pantservoertuigo dal ln heL engelse leger dlenst doet als ver*
blndlngs- en verkennin8swasen. Evenals deze Ferret heeft de yp 104
met afmeNlngen 4,77n x 2,0um x 1,!0m een laag sllhouet. Blj beide
komt alreen het middendeel van de romp boven de wielen uit en
vormt d1t mlddendeel a,h.v{. een vaste toren, }raar de voor- en
achterkant van de romp legenaan ziJn gebouwd. ïn het mlddendeel

is de bemannlng ondergebracht. Deze bestaat ult drle personen n.1,
de eonmandant en twee chauffeurs, waarvan een dus aan de achterAan de rechter kant van hef, mlddenstukn bij de
liide is..gezeten,
"Ferrei" aan de llnker kant, bevtndt zlch een reser.ve-wi"e1. De
wielen zijn onafhankellJk geveerd en voorzLeR van banden, d1e niet
lek geschoten

kunnen worden"
De waaen 1s in 1960 aan een ultgebrelde serle tests cnderworpen,
wa;:rbij bleeko dat er nog enkele verbeteringen konden wor.Cen àanáe*
bra.:l:i, l'len verwachtte, dat ln- 1961 de periode van b*p.r"oevin6 zóu
ulrden beËindlgd, doch ook ln 196a ls men nog mel iie ïp rgE Ëi1uen
experimenteren en zo zal pas waarsehijnl'dk i.n !g6t kunnen worden
besioten, of de K,L. tot aankoop van YP 104 voertulgen zal overgaan

"

De bewapentng zal dan
middendeel bestaan.
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?en l1cht automatiseh wapen boven op het
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