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Algemeen

In de transport groep van het verzor-
gingspeloton bevinden zich o.a. drie
pantserwielvrachtvoertuigen (pwv). Zij
worden ingezet met het doel belang-
rijke goederen onder bescherming van
de pantsering van het voertuig zo
dicht mogelijk bij de gebruiker d.w.z.
de voorste compagnieën of delen daar-
van te brengen.
Bij het tot stand komen van de pwv is
gestreefd naar een zo groot mogelijke
vrachtruimte zonder uitstekende delen,
die het laden bemoeilijken of de lading
beschadigen.
De pwv kan bij het 3e echelon in
enige uren worden omgebouwd tot
pantserwielgewondentransportvoertuig
(pwgwt) mits daarvoor brancard-
draaginrichtingen, zittingen e.d. aan-
wezig zijn.

VOORBEELD I
60 trommels à 100 patr .50-inch à 16 kg
10 kisten à 600 patr 7.62 mm Mag à 28 kg
5 kisten à 800 patr 7.62 mm Falà 28 kg
. 2 dozen à 5 Laws à 11.40 kg
10 draagrekken à 2 atbg patr 84 mm à 7,2 kg

Totaal laadgewicht
VOORBEELD II
10 trommels à 100 patr .50-inch à 16 kg
2 kisten à 1100 patr 7.62 Fal à 39 kg
5 kisten à 600 patr 7.62 Mag à 28 kg
2 dozen à 5 Laws
4 kisten scherfhandgranaten à 46.5 kg
1 kist trotyl à 125 blokken
20 draagrekken atbg 84 mm à 2 patr
24 patronen 106 tlv in kokers à 20 kg
10 jerricans gevuld à 24 kg

Totaal laadgewicht

960 kg ± 20% cies omu
280kg ± 50%
140 kg ± 50%
23 kg ± 7%
72 kg ± 20%

De bemanning en haar taken

Deze bestaat uit een korporaal chauf-
feur (nr 1) en een soldaat 1e klasse
hulpchauffeur/boordschutter (nr 2).
De chauffeur bestuurt het voertuig,
hij kiest in het terrein de voor het
voertuig meest geschikte route, zono-
dig hierbij geleid door de voertuig-
commandant (nr 2). '
De hulpchauffeur/boordschutter moet
het voertuig over korte afstanden kun-
nen verplaatsen en voldoende inzicht
hebben in de rijtechniek in het terrein
om de chauffeur aanwijzingen te kun-
nen geven. Hij moet de mitrailleur
Browning .50-inch en de rookgranaat-
werpers kunnen bedienen en onder-
houden.
Samen met de chauffeur wordt het
onderhoud en de camouflage van het
voertuig uitgevoerd.
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1475 kg

160 kg
78 kg
140kg
23 kg
186 kg
36 kg
144 kg
480 kg
240 kg

1487 kg

De inrichting van een pwv

Uitgaande van een pantserwielvoertuig
standaard, pwi (s), zijn de volgende
delen aangebracht, verwijderd of ver-
plaatst met het doel een zo geschikt
mogelijke vrachtruimte te verkrijgen.

a. In plaats van de zittingen is een
laadvloer aangebracht, bestaande
uit 5 uitneembare laadvloerdeksels
van geprofileerd aluminium. Deze
deksels kunnen worden opgeklapt.
Zij scharnieren aan de linkerzijde.
De deksels zijn aan beide zijden
bruikbaar, zodat geen aandacht be-
hoeft te worden besteed aan de
wijze van plaatsen. De voorste

door: majoor J. G. Rijntjes, InfschooI laadvloerdeksel valt over de accu-
bak, zodat deze tegen te grote

N.B. De laatste drie gegevens worden slechts als transportgegevens
genoemd, daar het bevoorraden van mortier- en tlv pelotons door
pwvn niet waarschijnlijk is.

VOORBEELD III

De pwv kan b.V.bevatten:
28 kisten à 2 patr tlv 106 mm à ± 55 kg
of 100 patr tlv 106 in koker à 20 kg
of 125 trommels à 100 patr .50 à 16 kg
of 125 granaten HE mr 4.2 à 16 kg in kokers
of 140 granaten Rook mr 4.2 à 14 kg
in kokers

of 92 granaten HE mr 120mm à 21.5 kg
in kokers

± 1540 kg
± 2000 kg
± 2000 kg
± 2000 kg

± 1960 kg

± 2000 kg

De chauffeur zal in het algemeen al-
leen in de rijrichting waarnemen; de
boordschutter zal daarom steeds weer
de rondomwaarneming voor zijn reke-
ning nemen.

druk van de lading wordt be-
schermd. Tevens 'ontstaat onder de
laadvloer een kleine Iáadruimte
voor b.v. kwetsbare of niet stapel-
bare goederen, zie fign 1 en 2.



b. Tussen de chauffeurs- en vracht-
ruimte is een hekwerk aangebracht.
Dit hekwerk is voorzien van een
deurtje met een eenvoudige snelle
sluiting. Het deurtje klapt naar
voren open, zodat in voorkomend
geval de chauffeur en boordschut-
ter het voertuig via dit deurtje, de
vrachtruimte en de deuren (lui-
ken) kunnen verlaten (fign 1
en 2).

c. Ter bescherming van brandstof- en
vloeistofleidingen tegen schuivende
lading e.d. zijn platen aangebracht.
Deurklinken en trekstangen van
deursluitingen zijn tegen beschadi-
ging en blokkering door de lading
met stangen en platen beschermd
(fign 1 en 2) .

d. De brandblusser en de verstuiver
gasontsmettingsvloeistof zijn ver-
plaatst. Zij bevinden zich aan de
voorzijde van het hekwerk achter
de chauffeur.
De hoofdschakelaar bevindt zich
in de pwv links naast de chauffeur,
daar deze op de oude plaats -
links onder naast de accubak - on-
bereikbaar zou zijn.
Om dezelfde reden is de reserve-
loop van de mitr .SO-inch thans
aangebracht rechts onder tegen de
zijwand naast de boordschutter.
De kist met de reserve periscoop
is verplaatst naar de linkernis.

e. Teneinde de beschikbare ruimte
zo volledig mogelijk te benutten
zijn de zittingen en de plaat van de
ijzeren verwarmingsbak (links on-
der in het voertuig), alsmede de
bagagerekken, wapenklemmen e.d.
verwijderd.

Belading van de pwv

De belading van de vast in of op het
voertuig meegevoerde uitrusting wijkt
op een aantal punten af van de
pwi(s).
De belangrijkste afwijkingen worden
hieronder beschreven.

voor de mitr Browning .50 worden
slechts 1000 patronen meegevoerd;
een infraroodvizier is aanwezig;

radiotoestellen, antennevoeten en
ander verbindingsmaterieel ont-
breken;

- handgranaten en andere wapens en
munitie ontbreken eveneens m.u.v.

de persoonlijke bewapening voor
chauffeur en boordschutter;

de leg- en oprolinrichting, alsmede
de rollen prikkelband ontbreken.

Fig. 1. Interieur vrachtruimte
1. hekwerk
2. deurtje
3. brandblusser en verstuiver gasontsmettingsvloeistof
4. 5laadvloerdeksels
5. bescherming trekstangen
6. bescherming deurklinken
7. extra verlichting
8. rail voor brancard draaginrichting

De laadcapaciteit en het gebruik
hiervan

a. Maximum laadvermogen
Bij het beladen van het voer-
tuig met diverse soorten goederen

Fig. 2.
1. scharnieren laadvloer deksels
2. bescherming remvloeistofielding
3. bescherming brandstof- en elektrische leidingen
4. ruimte onder de laadvloer
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vermogen en wieldruk beperkt.
Daarom is gebruik van wegen, pa-
den en verkend berijdbaar terrein
voorwaarde voor een vlotte, ze-
kere bevoorrading m.b.v. deze
voertuigen.

b. Wijzen van laden en enige voor-
beelden van samen te stellen as-
sortimenten
De wijze van laden staat in nauw
verband met de wijze van bevoor-
raden en met de geschatte of wer-
kelijke bekende behoefte aan be-
paalde goederen. Wordt een ge-
mengde lading naar de compagnie
gebracht, dan kan centraal aan de

fig. 6 compagnie of per peloton of zelfs

Uv 84 mm

patr .50 .Jneh

mag 7.62mm

Fat 7.62mm

fig. 4
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bleek, dat in de meeste gevallen
het maximale gewicht van 2000
kg niet overschreden zal worden.
Het soortelijk gewicht van de ge-
middelde lading en de beschikbare
ruimte laten dit niet toe. Bij com-
pact geladen zware goederen, zo-
als munitie in kisten of mortier-
granaten in kokers, is het moge-
lijk de twee ton te overschrijden.
Normaal mag de maximale lading
- groot 1500 kg - niet worden
overschreden. In oorlogstijd kan in
dringende gevallen tot 2000 kg
lading worden meegenomen.
De terreinvaardigheid van de pwv
is als zodanig door lading, motor-

fig. 5

I
I

[ti?
I

~

(



per voertuig worden bevoorraad.
Vooral in de beide laatste gevallen
zal het meegenomen goederen-
assortiment zodanig moeten zijn
gestuwd, dat ieder gewenst artikel
(munitiesoort) direct bereikbaar
is. Dit kan worden bereikt door in
Z.g. 'stroken' te laden. Hiertoe
worden de meest gevraagde mu-
nitiesoorten in stroken in de lengte-
richting van het voertuig geladen
(fig. 3).
Een juiste gewichtsverdeling van
de lading moet in het oog worden
gehouden om grote verschillen in
wieldrukken te voorkomen.
Kleinere hoeveelheden van andere
goederen kunnen boven op de la-
ding of onder de laadvloer worden
meegevoerd.
Enige voorbeelden van gemengde
ladingen volgen op pag. 20 en
hieronder.

VOORBEELD IV
Het aantal jerricans dat een pwv
kan bevatten bedraagt V.W.b.vo-
lume
onder de laadvloer
boven de laadvloer

12 cans
85 cans

Totaal 97 cans
à ± 24 kg = ± 23~8 kg.
De maximum lading is 2000 kg,
zodat dus 85 gevulde cans kunnen
worden gestuwd. Dit betekent, dat
los van alle andere bevoorradings-
systemen, 1700 liter brandstof, wa-
ter of andere vloeistoffen per pwv
kunnen worden vervoerd.
Ter vergelijking van deze hoeveel-
heid moge de pantserinfanterie-
compagnie (wiel) dienen, die
14 x 220 liter dieselolie = 3080
liter in de tanks van zijn pantser-
wielvoertuigen kan tanken.

c. Transport van gewonden

Tijdens de gevechtsacties zullen
zich dikwijls omstandigheden voor-
doen waarin de compagnie meer of
sneller gewonden wil afvoeren, dan
met de beschikbare gewonden-
transportvoertuigen mogelijk is.
Indien een pwv leeg is, kunnen 8
min of meer licht gewonden zit-
tend worden vervoerd door het
tweede en vierde laadvloerdeksel
omhoog te klappen (fign 4 en 5).
In een leeg voertuig kunnen lig-
gend op de laadvloer - in nood-
gevallen - 3 gewonden worden ver-
voerd (fig. 6).


