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- 561 Gama Goat kloubový náklaďák, 1 1/4 tuna, 6x6,

M561 s navijákem,nebo
bez něho NSN 2320-00-873-5407. Vyráběn koncem r. 1960- až do začátku 1970- firmou
Consolidated Diessel Electric Company, Vozidlo bylo pojmenované po Rogerovi Gamauntovi, který
vynalezl klíčovou část, kloubová spojení mezi kabinou traktoru a nákladním tělesem přívěsu Goat
"koza" , pro jeho vysoké schopnosti pohyblivosti. Náklaďák, Sanitka, M792 byla jediná varianta.

M561 Gama koza byla navržená ARPA - FUNDED Project-jako hbitý náklaďák, schopný zacházení
obtížným terénem jihovýchodní Asie. Temco - Vought (LTV) byl hlavní dodavatel s produkcí od
Consolidated Diessel Electric Company (CONDEC).
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M561 Gama Goat je poháněný Detroit Electric vznětovým motorem 3-53 namontovaný za kabinou
řidiče mezi osami . Přívěs měl svou vlastní poháněnou jednoduchou nápravu, 6x6 . Obě přední
nápravy a zadní náprava na přívěsu byly řiditelné a dávaly Gamě Goat mimořádné schopnosti v
terénu. Hliníková vodotěsná karoserie dovolila Gamě křižovat vodní komunikace, ale protože vozidlo
nemělo vrtuli,mohlo se snadno zaplavit a proto omezovala jeho obojživelné ambice.

Vozidlo mělo mnoho stinných stránek, ať tak nebo onak, včetně mechanických problémů, vysoká
hlučnost a neobvyklé zacházení požadující zvláštního řidičského tréninku. Bylo vyrobeno přes15,000
ks Poté bylo nahrazeno HMMWV.HUMMER

Délka 226. 6 v (5.76 m)
• Šíře 83.80 v (2.13 m) •
natočení v centrální ose ± 15 stupňů
• natočení zadní nápravy ± 30 stupňů
• Lomení v zadní nápravě ± 40 stupňů
• Boční výstup (vertikální) 18 v (460 mm)
• Úhel nájezdu vzhledem k vozidlu 62 stupně
• Úhel nájezdu vozidla vzadu 45 stupně
• Sjízdnost úhel 140 stupně
• Výše 90.80 v (2.31 m)
• Redukovatelná výše 65 v (1.65 m)
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• světlost výška 15 v (380 mm)
• náprava výše 22 (560 mm)

Vinuté pružiny na obou nápravách-přední a zadní
•
• Střed- Jedna listová pružina s kyvadlovou nápravu
Řízení- mechanické- přední část a záď simultánně ovládanou.
• Převod řízení 24:1
Průměr otáčení- 29 stopy (8.8 m)
Gama koza - pohotovostní hmotnost z 7,300 libry (3,300 kg); kapacita užitečného zatížení 2,900 libry
(1,300 kg); Detroit vznětový motor #3-53 tři válec, dvoudobý motor který produkoval 103 HP (77
kW) v 2,800 otáčky s 159.3 inł

(2,610 cc) 55 míle za hodinu (90 km/h) na dlážděných površích a přejet téměř každý terén.Navrženo
pro vzdušnou přepravu s výsadkem na padáku .
Zatímco technicky je uvedeno jak obojživelný , plovoucí způsobilost byla omezená na hladké vodní

křižovatky rybníků, kanály a k nízkému převýšení hrází.
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. Pohon ve vodě byl dodávaný šesti lopatkami a lodní pumpy,která byla standardním vybavením.
Řidiči museli pamatovat na uzavření trupových výtokových otvorů, před vjezdem do vodyl. Některé
modely měly speciální vybavení vozidla ,které z nich udělalo ne-plavce, jako odolné navijáky,
komunikační zabezpečení které bylo těžké či radarová výbava.

Šestikolové polo-obojživelné terénní vozidlo bylo původně vyvinuté pro použití US Military pro válku ve
Vietnamu. Bylo proslulé kloubovým tělem, který dovolil přepravu po výjimečně nerovném terénu, pro
jeho jedinečné čtyřkolé řízení vepředu a otočením zadních kol v opačném směru

www.veteranarmy.cz

.
Koncept vozidla přišel, když francouzská Armáda ohlásila, že poskytnuté US armádní náklaďáky jsou
žalostně nepřiměřené pro terén ve Vietnamu. V roce 1959, ARPA financovaná badatelská organizace
,dostala za úkol- Project Agile .vyvinout nový taktický náklaďák pro jihovýchodní asijské bojiště a
další projekty ,objevující se ve vietnamské válce

Celkově,bylo postaveno 5,274 Gama kozy, nákladem US$8,000 za každý; Tato cena byla
považovana za vysokou . Zatímco Gama Goat měl výjimečnou off - road schopnost, jeho podivné
řízení se špatně ovládalo na vozovce v přímém směru a armádní řidiči byli nuceni k tomu, aby měli
odborné školení s ovládáním vozidel.Po dodávce základního množství vozidel,objednaných
armádou,byla produkce zastavena z tohoto důvodu.Pravým důvodem byla však jeho cena.
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. Finální výroba byla prováděná v Consolidated Diessel Electric Company (CONDEC) v jejich továrně
v Charlotte, Severní Karolína . CONDEC také měl továrny v Schnectedy, New York, kde Gama Goat
byla původně vyráběná, a v Greenwich, Connecticut, kde se vyráběly jednotl.díly pro Gamu Goat V
začátku šedesátých let, se společnost přesunula do Waterbury, Connecticut a poté se výroba
přesunula do Charlotte, Severní Karolína pro levnější práci a zařízení.
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