GAZ-AA, 1½-ton 4x2, Cargo

Licenční kopie Ford - AA Model1929, legendární » Polutorka« byl SOVĚTSKÝ předválečný dříč.
Na počátku německé ofensivy plánu »Barbarossa«, mohla Rudá armáda rozmístit nejméně
151.100 ks GAZ-AA ke svým vojenským jednotkám ,ačkoli toto číslo bylo brzy snížené
rozsáhlým ústupem.
GAZ-AA byl robustní, spolehlivý a mohl konzumovat dokonce nejhorší druhy ruského benzinu.
Svou nesmrtelnost získal během 3-letého obležení Leningradu ,transportem naléhavě
potřebného jídla přes zamrzlé Ladožské jezero.
Není proto překvapením, že byl vystřídán dalším tříosým GAZ-AAA a halftrackem GAZ-60 .
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4x2, dvounápravový třítunový náklaďák
produkce: přes 1million kusů
motor: carburettor, 73 hp(*)/2300rpm 6-cyl. SV, 5557 cc, watercooled (from Jan. 1944 76 hp/2400rpm, na počátku padesátých let- 85 hp)
vrtání/zdvih: 101,6/114,3 mm
délka: 6,060 mm (238.6 in) (with bumper) s nárazníkem
výškat: 2,160 mm (85.0 in)
šířka: 2,235 mm (88.0 in)
rozvor: 3,810 mm (150.0 in)
rychlosti: 4x2 speed bez synchronizace
váha: 3,100 kg (6,834 lb) (unloaded)
Maximalní rychlost: 60 km/h (37 mph) (typ roku 1950 - 70 km/h (43 mph))
pneu: 34x7 nebo 9,00x20 (poválečné změny 36x8).

spotřeba 34.0 L/100 km ¨
People who investigated ZIS-5 told that real power of engine was less than proclaimed in
official documents and equal to 67-68 hp Lidé,kteří se zajímají o ZIS 5 říkají,že skutečný
výkon motoru byl oproti oficiální dokumentaci jen 67-68 hp.
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Tahač polního děla SU 12

GAZ-AAA 1937, 1½-ton 6x4, Cargo

Je první ruský 6x4 náklaďák, založený na koncepci slavného 4x2 »Polutorka« GAZ-AA,
První GAZ-AAA opustil výrobní haly » Gorkiy Auto Zavod« na konci r.1934.
Představil se jako robustní a více spolehlivý než jeho menší protějšek a zůstal v produkci až do
roku 1943 v počtu vyrobených 37,000 kusů.
Jeho podvozek sloužil jako základ pro mnoho variant,mezi nimi nosič 37mm -strojní
protiletadlový kanon , tahač 76mm polního děla ( »SU-12« ), jako sanitka a pojízdná dílna.
GAZ-AAA se dokonce objevil v pancéřované verzi »BA-6« a »BA-10« .
.

Model 1941 s hranatými blatníky ,otevřenou kabinou plátěnou stříškou .

www.veteranarmy.cz

.

www.veteranarmy.cz

GMC DUKW OBOJŽIVELNÍK-PŮJČKA A PRONÁJEM SSSR

Vedle lehkého Ford GPA Ľ - 4x4 , DUKW byl další náklaďní obojživelník. dodávaný do Sovětského
svazu během války.
Bylo dodáno přibližně 586ks ke konci r.1944 až 1945.
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Vznikl na upraveném prodlouženém podvozku nákladního automobilu GMC AFKWX-353, karoserie
navržena fy. Sparkman & Stephen, zhotovena z lehkého ocelového plechu s vnitřní kovovou
výstuží.
»Duck« (kachna), jak byl lidově nazván, šel do velkovýroby v Pontiacu, Michigan v.r. 1943 až
1945 a bylo vyrobeno 21,147 ks.
DUKW jak se zdá, se setkal v Rudé Armádě s výbornou pověstí, neboť téměř přesná kopie byla
vyráběna po válce domácím průmyslem, jako ZiL-485.

Data použití pro obojživelnou dopravu, Místo původu Spojené státy
Výrobní historie Výrobce GMC Počet vyrobených kusů 21,147
Specifikace celková váha 6.5 tuny (5.9 t) prázdný
Délka 31 stopy (9.4 m) Šíře 8 stopy 27/8 v (2.5 m) výška 7 stopy 1.375 v (2.17 m) bez oplachtování
Posádka 1muž , výzbroj , alternativně vybaven kulometem Motor- GMC 6-válec 269 cid 94
koňských sil Výkonová zátěž- 14 HP/tunu kapacita užitečného zatížení 2.5 tuny nebo 12 mužů,
hnací kola 6×6 Operační rozsah- 400 mil (640 km) , cestovní rychlost 35 mil za hodinu (56 km/h)

Přehlídka Rudé Armády v Leningradě s vozy DUKW
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DODGE WC 51
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Dodge WC51, ¾-ton, 4x4, Weapons Carrier
Za r. 1943 Sovětský svaz dostal téměř 25,000 WC, hlavně skrze Perský koridor, kde vozidla
byla k dodání zakonservována v provozu neschopném montovaném stavu,shromážděna v
jižních montážních dílnách Korremshahr a Andimeshk ( »Little Detroit« ).
Vozidla se stala všudy přítomna na všech bojištích východní fronty,stejně jako Studebaker
US6 a Jeep a,ačkoli formálně nazvaný »Weapons Carrier« ,nosič zbraní ,byla především
užívána jako přepravní vozidla na frontové linii a k dopravní výsadkové službě.
Vedle WC51 a WC52 půjčka a pronájem Rusku zahrnula i malé množství WC53 ( »Carryall«
) WC Série se všeobecně považuje za nejúspěšnější kolové vozidlo z WW2.
Všimněte si : early(dřívější) znak na chladiči

www.veteranarmy.cz

Půjčka a pronájem SSSR FORD GPA

GPA-Dosáhl svoji největší popularitu během války na východní frontě .Z 12,000 vyrobených kusů v r. 1942 až
1943 bylo odesláno Sovětskému svazu v rámci půjčce a pronájmu 3500 vozidel.
Vyroben firmou Marmon - Herrington na prodlouženém podvozku GPW, Seep jak byl pojmenován, byl příliš
těžký na zemi a příliš malý na vodě, přinejmenším v západních očích, a proto armáda viděla jeho jediné vážné
použití, při vylodění na Sicílii v červenci, 1943 a tehdy se jeho produkce zastavila.
Nicméně Rusové, přecházející četné široké křižovatky řek kde nebylo možno stavět pontonové mosty, si je
nemohli vynachválit a na jejich cestě do Berlína, byl GPA- tak užitečný, že po válce vyvinuli téměř přesnou kopii.
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Půjčka a pronájem SSSR-Jeep
Willys MB, truck ¼-ton, 4x4, Command Reconnaissance
Jeep Willys MB byl vyroben v prosinci 1941a prvních 25,808 ks mělo svařované
ocelové mříže (» slatgrille «). S cílem splnit rostoucí čísla smluv, Jeep Willys byl
produkován Fordem v lednu 1942 a stavěl MB dle licenční smlouvy .Tyto vozy
vyráběl Ford, známé jako GPW a byly téměř identické, kromě několika rozdílů (ve
tvaru u předního nosníku crossmember namísto tubular ).Do Sovětského svazu bylo
dodáno 50 000» džípů « Jeep Willys MB a Ford GPW. Část z nich přišla
nesestavena v kontejnerech (» program pro import «) a montována v Kolomně,
Moskevská oblast a případně v Gorkij Auto Zavod (» GAZ

www.veteranarmy.cz

Rudá armáda dosáhla Karpat v létě 1944,a vznikla poptávka pro podporu mobilních
raket i v horských oblastech. Důmyslní ruští návrháři nakonec našli řešení kombinací
mobilních raket 82 mm BM-8-8 a k tomu perfektně uspořádaný» Willys «.Fotografie
ale prakticky neexistují a je nutno předpokládat, že tímto způsobem byl přestavěn
pouze velmi malý počet MB. Zvláštní poděkování p. Vladimir Shevchenko, Volgograd
(!), za poskytnutí pouze jedné fotografie, která byla potřebná k dokončení kresby.
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Mobilní rakety BM
BM 88
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Půjčka a pronájem SSSR

Bantam BRC 40
První vzorky nového amerického JEEP "džípu" přicházejí do severních ruských přístavů na
podzim 1941 Nebyly postavené Willysem ani Fordem, ale relativně malým podnikem z Butleru,
Pensylvánie, Bantam BRC 40
Jeho produkce byla zastavena ne proto ,že by se nemohl technicky rovnat větším konkurenčním
továrnám, ale kvůli ekonomickému potenciálu jejich producentů.
Produkce Bantam BRC40 se zastavila po 2,600 kusech, které byly dodány spojencům do Británie a Ruska .
Bantam se používal hlavně jako velitelské vozidlo ale pro jeho všestrannou použitelnost byl preferován u
všech druhů vojsk,včetně jeho následovníků a nejenom z těchto důvodů produkce pokračovala typy Willys
MA / Willys MB a Ford GPW.
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Půjčka a pronájem SSSR
Chevrolet 3116, 1.5-ton, 4x2, with Stake-and-Platform body

K Fordu G8T a Dodge WF-32 , SSSR přibralo ještě Chevrolet 3116 , komerční 1.5t 4x2 náklaďák, doručen Rusku
v prvních dodávkách pomoci.
Krátký 134.5in.(3.416mm) rozvor s 2DT (tupláky) zadními pneumatikami byl všeobecně vybaven přestavitelnou
valníkovou nástavbou. Velmi podobný vzhled, ale s větším 160in.(4.064 mm) rozvorem, byl Chevrolet 4409
jednotuna 4x2 náklaďák.
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Dodge

Před zákonem o půjčce a pronájmu ,která byla podepsána v březnu 1941, USA již poskytovaly vojenské dodávky
do Evropy prostřednictvím tzv» Cash-and-Carry «systému. Tyto objednávky pro vojenské nákladní vozidla se
zvýšily v roce 1940,kdy se Dodge rozhodl postavit několik tisíc 1,5 tuny - 4 x 4 vozidla, na základě standardní
komerční verze a s pouze v malých změnách a to s druhou hnací nápravou, což zvyšuje terénní schopnosti, jakož i
externí ochranu chladiče , jiné přední blatníky a volitelně přední naviják. Specificky u vozů Dodge VF-401až VF407 «(vyráběných v roce 1940 ) s motory T-203 „ Francouzská vláda nařídila u 1500ks prodloužit rozvor o 17 palců
, ale dodávky těchto "ex francouzké zakázky" byly odkloněny do Británie a částečně do Ruska
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Chevrolet G-7117, 1½-ton, 4x4, with BM-13-16 "Katiusha" rocket launcher
CHEVROLET G 7117 S RAKETOMETEM KATUŠA

60,000 ks těchto jednotunových Chevroletů 4x4 bylo zahrnuto do Lend - Lease (půjčka a pronájem) doručené
Rusku, jak je doloženo nespočetnými válečnými fotografiemi náklaďáku na bojištích Východní fronty.
Měl rozvor 145in.(3.683mm) ,typický GMC vojenský taxík,vyráběný v r.1942 bez navijáku jako typ G-7107 a s
navijákem jako G - 7117(na snímku).
Rudá armáda preferovala jeho užívání jako zbraňový tahač a vojskový přepravce.Horní nákladní podélné nosníky
byly přestavěny na sedadla.
Jeho podvozek dokonce byl užívaný jako základ pro BM-8-48 a BM-13-16 před dubnem 1943 kdy instalace byla
standardizovaná na Studebaker US6 .
Všimněte si : Byla běžná praxe pojíždět náklaďákem pro kratší vzdálenosti s nižšími raketami již namontovanými.
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Chevrolet G 7117
4x4 Ford Marmon –Herrington

www.veteranarmy.cz

Některé, pokud ne většina 500 Marmon-Herrington měla převodovku Ford COE Vybaven 4x4 hnacími nápravami a
dodán do Ruska na základě zákona o půjčce a pronájmu na konci r. 1941 do 1942 .tyto vozy se používaly pro montáž
BM-13-16 "katiusha" raketová odpalovací zařízení, pravděpodobně na prvním zahraničním podvozku. Předlohou
kreseb je několik fotografií z válečných dob, kde jsou vozidla nesprávně nazývána» GMC COE Chevrolet COE.
the rear ground stabilizers installed and
the sixteen 132mm rockets loaded,

zadní podstavec sloužil ke stabilizaci 16ti 132 mm raket
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náklaďák Marmon-Herrington
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4.013mm rozvor náprav a obvykle vysoké korby 30 palců (762mm) Marmon-Herrington

HH6-COE4 měl převodovku Ford 198W půl tunový 4 x 2 COE náklaďáček , tak typický pro malé americké firmy jako
Marmon-Herrington

Chevrolet Chevrolet G-7107, 1½-ton, 4x4, with Cargo body
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Na základě Lend-Lease byl r.1943 Chevrolet montován také v Gorkij Auto Zavod (GAZ)

Chevy po montáži
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GMC GMC CCKW-352, 2½-ton, 6x6, with BM-13-16 "Katiusha" Rocket Launcher

V roce 1942, ruští vojenští inženýři naléhavě hledali vhodný BM-13-16 "Katiusha" raketový spouštěcí podvozek,
jako dodatek k náhradě za jejich vlastní, v té době stále více zastaralý ZIS-6.
Proto, během toho roku testovali nejméně 9 ks různých podvozků z(půjčky a pronájmu) nákladního automobilu,
mezi nimi GMC CCKW-352, lépe známý jako "Dvaapůlka" či "Jimmy".
Z více než půl milionu vyrobených kusů od r. 1941a během celé války, se všemi druhy nástavby, krátký 145in/3.683 mm/ (obrázek) a dlouhý 164in /4.166mm./ rozvor, otevřený a zavřený, s a bez navijáku,s dělenou nápravou
od fy. Timken (jak je ukázáno zde) nebo Chevrolet( tuhá nedělená hnací náprava), Rusové dostali jen 6,700 kusů.
Zvláštní díky panu Ferdinand Hejl, Česká republika, pro poskytující drahocenné informace.
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Dělo ZIS -3 76mm AT gun
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Zbraně SSSR-STALINEC
V létě 1939, v předvečer nadcházející války,dva traktory podstoupily velkolepou 2,000 km testovací
jízdu z Chelyabinsk Tractor Zavod« z Uralských hor do ruského hlavního města. Po 12 dnech testu
a tvrdých zkoušek v Kubince ,byl tento »S-2 skorostnoy« (rychlý) přijat k produkci

Ovšem »High rychlostní Tractor« byl relativní pojem, při udávané nejvyšší rychlosti
jen 10 mil za hodinu a v této souvislosti není potřeba mluvit o rychlosti při vlečení těžkého
kusu
Když se produkce zastavila v lednu 1942, opustilo nejméně 1,263 kusů ChTZ Čeljabinsk
Traktor Zavod a jen 892 vydrželo do 1.září1942 ,po těžkých ztrátách v neúspěšné ofensivě
»Operace Mars« na jaře 1942.
.
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Stalinec naložen na běžném 20-tunovém plošinovém osovém voze

www.veteranarmy.cz

www.veteranarmy.cz

