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W artykule przedstawiono niektóre typy wozów zabezpieczenia 
technicznego, zestawów ewakuacyjnych wykorzystywanych przez 
wojska niemieckie podczas II wojny światowej do zabezpieczenia 
napraw i obsług czołgów i ich ewakuacji z pola walki. W skład artykułu 
wchodzą zdjęcia, które ilustrują graficznie przedstawione zagadnienie. 

 
Słowa kluczowe: wozy zabezpieczenia technicznego, ciągniki 
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Wstęp 
Ewakuacja sprzętu technicznego [8] swoją historię zaczęła w 
momencie pojawienia się sprzętu bojowego na kołach 
(samochody opancerzone) i gąsienicach (czołgi, tankietki).  

Przedsięwzięcia związane z ewakuacją sprzętu 
technicznego w czasie pokoju są realizowane przez 
pododdziały remontowe i ewakuacji sprzętu, podczas szkolenia 
poligonowego oraz w garnizonie, m.in. w czasie realizacji 
bieżących zadań przewozowych. Natomiast praktycznie 
sprawdzenie ma miejsce w trakcie realizacji zadań poza 
granicami kraju w ramach np. Polskich Kontyngentów 
Wojskowych.  

W pierwszym okresie do tego celu wykorzystywane były 
ciągniki rolnicze, dostępne ciężarówki a następnie w sposób 
planowy w kilku państwach rozpoczęto prace projektowe nad 
pojazdami specjalnymi służącymi do ewakuacji sprzętu. W 
niniejszym artykule autorzy podjęli próbę przedstawienia 
aspektów sprzętowych procesu ewakuacji, wojsk niemieckich 
podczas II Wojny światowej. Ze względu na obszerność 
materiału oraz jego wielowątkowość, autorzy podjęli próbę 
analizy tematu dla niektórych typów sprzętu, najistotniejszych z 
ich punktu widzenia [1,3,10]. 

Zasadniczym przeznaczeniem wozów zabezpieczenia 
technicznego podczas II wojny światowej, jak też ówcześnie jest 
realizacja m.in. takich zadań jak [8,9]: 

• odholowywanie uszkodzonych pojazdów w ukrycie 
terenowe, gdzie mogą być naprawione, lub do 
wyznaczonego punktu, a także holowanie uszkodzonego 
pojazdu do miejsca załadownia go na zestaw transportowy, 

• ewakuacja ugrzęźniętych lub przewróconych pojazdów w 
celu umożliwienia im dalszego przemieszczania się, 

• udzielanie pierwszej pomocy rannym załogom 
uszkodzonych pojazdów, 

• samodzielne wykonywanie lub umożliwienie wykonania 
remontów przez drużyny remontowe uszkodzonych 
pojazdów, 

• przewóz zapasów części zamiennych, w tym np. 
kompletnych silników itp., 

• spawanie lub cięcie elektryczne i gazowe sprzętu w miejscu, 
gdzie nastąpiło uszkodzenie, 

• przepompowanie paliwa z pojazdu do pojazdu, 

• wykonywanie różnorodnych prac ziemnych, w tym ukryć na 
pojazdy, 

• torowanie dróg i usuwanie z nich przeszkód, 

• odśnieżanie dróg. 
Aby skutecznie technicznie wspierać walczące czołgi i 

transportery, takie pojazdy musiały być wyposażone w jak 
najszerszy zestaw narzędzi, z dźwigami włącznie. Musiały być 
też przystosowane do holowania i wyciągania czołgów. Jak 
wspomniano wcześniej w artykule dokonano przeglądu 
niektórych wozów i ciągników wojsk niemieckich 
eksploatowanych podczas II wojny światowej [2,4,10]. 

Celem niniejszego artykułu jest tylko i wyłącznie prezentacja 
rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych sprzętu wojskowego 
używanego podczas II Wojny Światowej i początkowo w okresie 
powojennym. Zaprezentowane treści i rysunki, mają jedynie 
aspekty techniczne, poznawcze i historyczne.  

W Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki 
Samochodowej i Ruchu Drogowego w Warszawie-Oddział w 
Koszalinie, Politechnice Koszalińskiej-Wydział Mechaniczny 
oraz Rejonowych Warsztatach Technicznych w Bydgoszczy 
prowadzone są analizy literatury, badania naukowe i 
eksperymentalne, których wyniki zamieszczono w pracach 
publikowanych na Słupskim Forum Motoryzacji [11-49]. 

 

1. Instandsetzungskraftwagen I  
Pierwszym z rodziny tego typu pojazdów [1,2,3,4] był 
Instandsetzungskraftwagen I (wóz zabezpieczenia 
technicznego), zbudowany na podwoziu PzKpfw I- fot. 1 [5].  

Przebudowa polegała na zdjęciu wieży i bocznych płyt 
kadłuba. Z przodu zamontowano dzielona szybę ze szkła 
organicznego lub blaszany wiatrochron z dwoma oknami, tak 
faktycznie był to transporter części zamiennych, paliwa i 
smarów - fot. 2 [5]. 
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Fot. 1. Instandsetzungskraftwagen I 

 

 
Fot. 2. Instandsetzungskraftwagen 

 
Od 1936 do listopada 1938 roku przebudowano 164 czołgi 

PzKpfw I Ausf.B na wozy pogotowia technicznego 
przeznaczone dla kompanii pancernych.  

Pojazdy oznaczano jako Instandsetzugkraftwagen I (wóz 
pogotowia technicznego) lub Panzerkampfwagen I 
Ausf.BohneAufbau (PzKpfw I Ausf.B bez nadbudowy). 

Modyfikacja polegała na stworzeniu przedziału 
ładunkowego poprzez usunięcie wieży, górnego pancerza i 
nadbudowy kadłuba. Dodatkowo na zewnątrz przewożono 
kanistry z paliwem i wodą oraz części zapasowe.  

Jak wcześniej wspomniano, w niektórych wozach załogę 
osłaniały z przodu dwie duże szyby ze szkła organicznego lub 
wiatrochron z blachy z dwoma małymi okienkami. Od góry 
rozkładano brezentową plandekę.  
Podstawowe parametry techniczne: pancerz spawany z blach 
o grubości: przód, boki, tył -13 mm, góra - 5 mm, dół - 6 mm, 
osiągi: prędkość maksymalna po drodze - 40 km/h, zasięg po 
drodze 170 km. Wymiary: 4,42/2,06/1,35 [m], 
(długość/szerokość/wysokość). Masa 4 t. Załoga 2 ludzi. 
 

2. Bergepanzer II 
Po zakończeniu kampanii francuskiej do pododdziałów 
technicznych i saperskich trafiły czołgi PzKpfw II w wersjach A i 
B. Wycofywane z jednostek liniowych, po zdjęciu wieży służyły 
jako mobilne warsztaty. 

Część wozów późniejszych wersji po zdjęciu wieży również 
stawała się wozami zabezpieczenia technicznego [1,2,3,4]. 
Dokładna liczba Bergepanzer II jest nieznana, jednak należy 
przyjąć, że było ich niewiele. 

Wiadomo, że kilka WZTPzKpfw. II Ausf. B, przerobiono w 
zakładach Magirus w 1939 roku. Wykorzystując miejsce po 
zdemontowanej wieży, zamontowano w jej miejsce dźwig o 
udźwigu 3 t- fot. 3 [5]. 
 

 
Fot. 3. Bergepanzer II Vk 1601 
 

 
Fot. 4. Bergepanzer II Vk 3601 
 

Rola wozu zabezpieczenia technicznego przypadła również 
części maszyn mających zastąpić PzKpfw II w jednostkach 
bojowych, ich powstanie związane było z planem głębokiej 
modernizacji tego wozu bojowego. Powstała wówczas 
konstrukcja znana jako Vk 1601 (Versuchkraftfahrzeug). W roku 
1942 w okresie od kwietnia do grudnia łącznie stworzono 34 
egzemplarze.  

Niedługo po tym powstał znacznie doskonalszy Luchs, Vk 
3601 (łącznie 7 sztuk) - fot. 4 [5], przestał więc być potrzebny. 
Na początku 1944 wszystkie dostępne wozy tego typu 
przebudowano na WZT, demontując wieżę i na jej miejscu 
mocując dźwig. 
Podstawowe parametry techniczne Vk 3601: pancerz 
spawany z blach o grubości: przód- 80 mm, boki - 50 mm, tył - 
50 mm, góra - 25 mm, dół - 25 mm, osiągi: prędkość 
maksymalna po drodze - 50 km/h. wymiary: 6,050/3,140/2,70 
[m], (długość/szerokość/wysokość). masa bojowa 40 t. Silnik 

http://forum.valka.cz/attachments/796/vk3601_6.jpg
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Maybach HL 174TRM 12 cylindrowy gaźnikowy, chłodzony 
cieczą, moc 335 KW przy 3000 obr/min. Przekładnie 
transmisyjne Maybach Olvar 401216 9 (8+R). Uzbrojenie 2 
karabiny maszynowe typu MG 34. 
 

3. Bergepanzer III 
Kolejną bazą do modyfikacji- fot. 5 [5] stał się PzKpfw III 
[1,2,3,4]. Na kadłubie, w miejscu wieży, montowano skrzynię 
ładunkową- fot. 6 [5]. Wóz wyposażano także w wyciągarkę 
Panzerbergeancher SdAnh 40 o uciągu do 1,5 t i dźwig. 
Przebudowano w ten sposób łącznie około 176 czołgów PzKpfw 
III różnych wersji. 
 

 
Fot. 5. Bergepanzer III 
 

 
Fot. 6. Bergepanzer III 
 

Specjalnie dla Bergenpanzera skonstruowano kotwicę 
ciągniętą na przyczepce za czołgiem ratowniczym, pod nazwą 
Sonder Anhanger 40 - fot. 7 [5].  

Pełniła ona funkcję bloczka, dzięki któremu Bergepanzer 
mógł zająć lepszą pozycje do wyciągania czołgu z grząskiego 
terenu. 

 

 
Fot. 7. Widok urządzenia w położeniu rozwiniętym 

Podstawowe parametry techniczne: pancerz spawany z blach 
o grubości: przód - 50 mm, boki - 30 mm, tył - 30/50 mm, góra - 
16/18 mm, dół - 16 mm, Osiągi: prędkość maksymalna po 
drodze - 42 km/h, w terenie 15 km/h, zasięg: po drodze 155 km, 
w terenie 95 km/h, wymiary: 5,52/2,97/2,40 [m], (długość/ 
szerokość/ wysokość), masa bojowa 20 t, silnik Maybach HL 
120 TRM 12 cylindrowy, chłodzony cieczą, moc 221 KW przy 
3000 obr/min, przekładnie transmisyjne ZFSSG 77 (6+R), 
głębokość brodzenia 0,8 m, pokonywanie ścian 0,6 m, 
uzbrojenie karabin maszynowy typu MG 34, uzbrojenie załogi 
pistolety maszynowe typu MP 38/40, załoga 3 ludzi. 
 

4. Bergepanzer IV 
Wozem wykazującym bliźniacze podobieństwo do 
wcześniejszego modelu WZT był Bergepanzer IV - fot. 8 [5]. Od 
października do grudnia 1944 roku przebudowano 36 podwozi 
czołgów Panzer IV różnych wersji poprzez usunięcie wież, na 
których miejscu zainstalowano skrzynię ładunkową i dźwig - fot. 
9 [5]. 

Podobnie jak w przypadku Bergepanzera III w skład ich 
wyposażenia wchodziła holowana kotwica [1,2,3,4]. 

 
Fot. 8. Bergepanzer IV 
 

 
Fot. 9. Bergepanzer IV 

 
Podstawowe parametry techniczne: pancerz spawany z blach 
o grubości: przód - 50/80 mm, boki - 30 mm, dół -20 mm, osiągi: 
prędkość maksymalna po drodze - 42 km/h, w terenie 20 km/h, 
zasięg: po drodze 210 km, w terenie 130 km, wymiary: 
5,92/2,88/2,10 [m], (długość/szerokość/wysokość), masa 

http://forum.valka.cz/files/a_213.jpg
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bojowa 20 t, silnik Maybach HL 120 TRM 12 cylindrowy, 
chłodzony cieczą, moc 221 KW przy 3000 obr/min, przekładnie 
transmisyjne ZFSSG 77 (6+R), głębokość brodzenia 0,8 m, 
pokonywanie ścian 0,6m, uzbrojenie karabin maszynowy typu 
MG 34, uzbrojenie załogi pistolety maszynowe typu MP 38/40.  

 

5. Bergepanther 
Nowe WZT budowano praktycznie do końca wojny. Podstawą 
kolejnego modelu stał się PzKpfw V, czyli Panther. W ten 
sposób powstał najbardziej udany niemiecki WZT II wojny -
Bergepanther [1,2,3,4]. 

Po zdemontowaniu wieży, zamontowano dosyć silne 
uzbrojenie obronne w postaci działka 20 mm z przodu pojazdu, 
a także kilku karabinów maszynowych. 

Pojazd dysponował dźwigiem- fot. 10 [5], ruchomym 
lemieszem i wyciągarką o uciągu 40 ton. Wyjęto też kilka płyt 
pancernych z góry kadłuba, aby ułatwić załodze dostęp do 
uzbrojenia i wyposażenia. 

Z tyłu ciągnika umieszczone były dwa opuszczane lemiesze 
służące do unieruchamiania pojazdu podczas pracy wyciągarki - 
fot. 11 [5]. 

Również wnętrze zmodyfikowano pod kątem nowej roli. Na 
WZT nie tylko przebudowywano pojazdy skierowane do 
remontu, ale także produkowano je w zakładach produkcyjnych 
obok czołgów.  

Niemiecka nazwa oficjalna wóz pogotowia technicznego –
Bergepanzer Panther SdKfz 179, podwozia pochodziły z 
czołgów wersji Ausf. D. Ciągniki ewakuacyjne przeznaczone 
były dla jednostek wyposażonych w Pantery oraz czołgi ciężkie 
Tygrys. 

W zakładach Henschelund Sohn AG w Kassel wyposażono 
pojazd w napędzane silnikiem pojazdu wyciągarki o sile uciągu 
40 ton. Wyciągarka posiadała linę o długości 150m, o prędkości 
zwijania 10m/min - fot. 12-13 [5].  

W miejscu wieży montowano pomost ładunkowy do 
przewożenia części zamiennych i dodatkowego wyposażenia.  

Wymianę silników remontowanych pojazdów realizowano 
zamontowanym dźwigiem o udźwigu 6 ton (początkowo 1,5 
tony). Łącznie wyprodukowano 297 sztuk. 

 

 
Fot. 12. Wyposażenie 

 

 
Fot. 13. Bergepanther SdKfz 179 układ zbloczy 
 

6. Bergetiger 
Rozwój niemieckich wozów zabezpieczenia technicznego nie 
zakończył się jednak z rozpoczęciem produkcji uniwersalnej 
Bergepanther, powodem całego zamieszania jest 
zmodyfikowany Tiger I znaleziony we Włoszech w 1944 roku - 
fot.14 [5]. Zdemontowano w nim główne działo, a na wieży 
zamontowano niewielki dźwig - fot. 15 [5]. 

Według najprawdopodobniejszej wersji jeden czołg 
przerobiono na wóz do podkładania ładunków wybuchowych 
pod amerykańskie schrony.  

Po zdobyciu wozu Amerykanie, sugerując się dziwnym 
wysięgnikiem, być może skojarzyli goz M32 i nazwali 
Bergetigerem. 

Za takim przypuszczeniem przemawia m.in. brak 
jakichkolwiek innych przystosowań omawianego pojazdu do 
pełnienia roli WZT, w tym brak skrzyni na części zapasowe, 
wyciągarki, a nawet większego zestawu narzędzi [1,2,3,4]. 

 

 
Fot. 14. Bergepanzer VI (Bergetiger) 
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Fot. 15. Dźwig w Bergetigerze 
 
Podstawowe parametry techniczne: napęd 2 silniki 
gaźnikowe Maybach HL 120 TRM, 12-cylindrowy, układ V, 
chłodzony cieczą, pojemność 11 867 cm3, moc 194,9 KW przy 
2600 obr/min, 2 elektryczne generatory Siemens Shuckert typ K 
58-8 (500 VA), 2 silniki elektryczne Siemens D 1495A (230 KW), 
osiągi: prędkość maksymalna po drodze - 30 km/h, w terenie -
10 km/h, Zasięg: po drodze 150 km, w terenie 90 km, wymiary: 
6,97/3,38/2,97 [m], (długość/szerokość/wysokość), masa 60,0 t, 
głębokość brodzenia 1,2 m, pokonywanie ścian 0,78 m, 
uzbrojenie karabin maszynowy typu MG 34, uzbrojenie załogi 
pistolety maszynowe typu MP 38/40, pancerz: spawany z blach 
o grubości: przód - 100 mm, boki i tył - 80 mm, dół -30 mm, 
spód - 20 mm. 
 

7. Bergeferdinand 
W wozach tego typu [1,2,3,6] zamiast nadbudówki z działem 88 
mm umieszczono mniejszą, zamkniętą konstrukcję z 
pojedynczym karabinem maszynowym. Pojazd nie był 
konstrukcyjnie zmodyfikowany do wariantu typowego WZT, jego 
konstruktorem był Ferdynand Porsche.  

Jedyną jego zaletą było odciążenie wozu, co pozwalało mu 
pełnić funkcję ciągnika. Była to bardzo potrzebna funkcja, biorąc 
pod uwagę awaryjność Ferdynandów. Najwidoczniej 
zasadniczym zadaniem wozów typu Bergeferdinand było 
ściągnięcie uszkodzonych czołgów z pola bitwy - fot. 16 [5].  

Pełnych napraw dokonywali mechanicy na tyłach, 
dysponujący odpowiednimi dźwigami montowanymi na ciężkich 
pojazdach.  

Faktycznie był to typ pancernego ciągnika, mogący wjechać 
tam, gdzie półgąsienicowe ciągniki nie mogły wjechać m.in. ze 
względu na natężenie ognia - fot. 17 [5]. 

 

 

Fot. 16. Bergeferdinand P 

 
Fot. 17. Bergeferdinand widok czołowy 
 

8. Bergehetzer 
Inny typ WZT przedstawiony w niniejszym artykule [1,2,3,6,10] 
zabudowano na podwoziu Panzera 38(t) tj. lekkiego czołgu typu 
Lt– 38 produkcji czechosłowackiej, który eksploatowano jako 
zdobyczny (ciągle go rozwijając). Potrzebą do jego powstania 
było używanie przez wojska niemieckie niszczycieli czołgów 
Hezter, jak i wielu innych pojazdów artyleryjskich i 
przeciwlotniczych.  

Chcąc konstrukcyjnie dopasować WZT do pojazdów które 
miał obsługiwać, podjęto decyzję o rozpoczęciu produkcji 
wozów typu Bergehetzer - Bergepanzerwagen 38 - fot. 18 [5]. 

Pierwsze egzemplarze opuściły fabryki w maju 1944 roku, 
do kwietnia 1945 wyprodukowano 181 wozów.  

Modyfikacji dokonano przez usunięcie uzbrojenia i zmianę 
kątów nachylenia burt, pozbawiono czołg też dachu. Lemiesz 
instalowano od lutego 1945 roku- fot. 19 [5]. 

Bergehetzer zasadniczo był przeznaczony do ewakuacji i 
obsługi wozów typu Jagdpanzer 38(t).  

Jak jednak wykazały testy, mógł go holować tylko po 
równym, płaskim terenie. W innych warunkach mechanizmy 
wozu nie wytrzymywały dodatkowego obciążenia. 

 

 
Fot. 18. Bergehetzer widok boczny 
 
Podstawowe parametry techniczne: pancerz spawany z blach 
o grubości: przód – 60 mm, boki, tył – 20 mm, góra – 8 mm, 
napęd: silnik gaźnikowy Praga EPA C2, 6-cylindrowy, 

http://forum.valka.cz/files/berge4.jpg
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pojemność 7,75 l, chłodzony cieczą, moc 103 kW (140 KM), 
osiągi: prędkość maksymalna po drodze - 42 km/h, w terenie - 
25 km/h, zasięg: po drodze 180 km (zużycie paliwa-180 l/100 
km),w terenie 130 km (zużycie paliwa-250 l/100 km), 
pokonywanie przeszkód: wzniesienia - 25o, szerokość rowów -
1,50 m, wysokość ściany- 0,65 m, głębokość brodów -1,10 m, 
masa całkowita 16,5t. 
 

 
Fot. 19. Bergehetzer widok urządzenia 
 

9. Transporter i ciągnik SdKfz 9 
Początki konstrukcji tego typu ciągnika sięgają 1933 roku, kiedy 
armia niemiecka zamówiła ciężki wóz ewakuacyjno-remontowy 
dla wojsk pancernych. Miał on holować uszkodzone czołgi z 
pola walki poza linię frontu w celu dokonania napraw 
[1,2,3,9,10].  

Konkurs na projekt wygrała firma Fahrzeugund Motorenbau 
GmbH (Famo) z Wrocławia, stając się ich wyłącznym 
producentem. Pierwsze egzemplarze wersji Frngr 1 o 
maksymalnym uciągu 35,5 tony wykonano w 1936 roku. 

Później pojawiły się dwie dalsze wersje: w 1938 roku F2 z 
mocniejszym zespołem napędowym i w 1939 roku F3 z 
dalszymi usprawnieniami, która budowana była do 1945 roku. 
Oprócz firmy Famo od 1940 roku rozpoczęła montaż podwozi 
tej serii firma Vomag z Plauen.  

Pojazdy te były bardzo dobrze przystosowane do swoich 
zadań, dawały sobie radę z obsługą czołgów od PzKpfw I do 
PzKpfw IV - fot. 20 [5].  

Ciężki ciągnik półgąsienicowy SdKfz 9 napędzany był 
dwunastocylindrowym,, chłodzonym cieczą silnikiem 
benzynowym Maybach HL 108 TRM o mocy 230 - 270 KM. 
Ciągnik przy masie 18 t, rozwijał prędkość maksymalną na 
drodze 50 km/h. Wymiary 8,32/2,6/2,85 [m] 
(długość/szerokość/wysokość). 

Ciągnik wyposażono w 290 litrowy zbiornik paliwa, który 
wystarczał na pokonanie 250 km w warunkach drogowych lub 
100 km w terenie. Ciągnik był przystosowany do pokonywania 
brodów do 0,6 m głębokości. W latach 1939-1945 
wyprodukowano około 2500 ciągników SdKfz 9 wszystkich 
wersji. 

 

 
Fot. 20. Ciągnik podczas holowania Panzer III 
 

 
Fot. 21. Widok zestawu z przyczepą Sd.Ah.115 
 

Pierwsze wersje ciągnika posiadały cztery rzędy siedzeń, 
później zmniejszono je do dwóch. Załoga liczyła 9 żołnierzy. 

Ciągniki wykorzystywano do przewozu czołgów na 
platformach Sd. Anh. 115- fot. 21 [5] i Sd. Anh. 116. W 1940 
roku wprowadzono wersję wyposażoną w dźwig - fot. 22-23 [5].  
 

 
Fot. 22. Ciągnik Famo z dźwigiem 
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Fot. 23. Ciągnik podczas holowania 
 
Podstawowe parametry techniczne dla wersji F3: masa 
brutto: 18 t, masa własna (z paliwem i sprzętem): 12,2 t, 
przestrzeń ładunkowa (8 osób i 19 t ładunku): 2,87 t, wymiary: 
długość całkowita 8,25 m, szerokość całkowita 2,60 m, 
wysokość całkowita 2,85m/2,77 m bez plandeki i przedniej 
szyby, silnik: Maybach HL 108 TRM/230 -270 KM/12-
cylindrowy, gąsienice: 50/400/200, 440 mm szerokości/47 ogniw 
na stronę, maksymalna prędkość na drodze: 50 km/h, zasięg: 
250 km, masa holowanego ładunku (normalna): 18,0 t, 
pojemność zbiornika paliwa: 290 l, okres produkcji: 1939 do 
1944, producenci: FAMO, Vomag Tatra. 
 

10. Przyczepa Sd.Ah.116 
TiefladeanhängerfürPz.Kpfw. Sd.Ah.116, czyli niskopodwoziowa 
przyczepa dla pojazdów pancernych Sd.Ah.116 [1,2,3,10]. Na 
wyposażeniu wojsk niemieckich ten rodzaj przyczepy znajdował 
się od grudnia 1940 roku - fot. 24 [5]. 

Przyczepa o długości 14,4 m i szerokości około 3 m, służyła 
do transportu pojazdów pancernych o masie 22-23 tony. 

Ze względu na swą znaczną długość, przyczepa posiadała 
tylny wózek z systemem kierowania osiami skrętnymi. 
Rozwiązanie to zapewniało łatwiejsze i bezpieczniejsze 
prowadzenie podczas pokonywania zakrętów.  
Wspomniany tylny dwuosiowy wózek służył do załadunku lub 
rozładunku przyczepy, który był odczepiany, a po załadunku 
doczepiany do przyczepy - fot. 25 [5]. 
 

 
Fot. 24. Widok zestawu 

 
Fot. 25. Załadunek czołgu wózkiem doczepnym 
 

11. Zestaw drogowy Faun L900 
Do ewakuacji sprzętu zarówno kołowego, jak też gąsienicowego 
szeroko stosowano przewóz zestawami ewakuacyjnymi w 
składzie samochód ciężarowy ciężki typu Faun L 900 – fot. 26 
[5] z przyczepą typu Sd. Ah. 115 – fot. 27 [5]. Wówczas taki 
zestaw przewoził dwa pojazdy, jeden na własnej skrzyni 
ładunkowej, drugi na przyczepie. W zależności od typu 
samochodu ładowność zestawu dochodziła do 40 ton, była 
mniejsza w terenie [1,2,3,4,10]. 
 

 
Fot. 26. Widok zestawu ewakuacyjnego 
 

 
Fot. 27. Widok przyczepy Sd Ah 115 

http://www.izba.centrum.zarow.pl/images/stories/000asd6a.jpg
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12. Ciągnik typu RSO 
Steyr RSO, czyli Raupenschlepper Ost, to ciągnik artyleryjski z 
czasów II wojny światowej. Używany był wówczas do przewozu 
amunicji i zaopatrzenia, a także służył jako holownik 
[1,2,3,4,10]. 

Do jego napędu służył ośmiocylindrowy benzynowy silnik 
chłodzony powietrzem. Ważący 3,5 tony ciągnik mógł osiągnąć 
maksymalną prędkości około 20 km/h, zużycie paliwa było 
dosyć duże do około 120 l/100 km. 

Zbudowany przez austriacką firmę Steyr Daimler Puch 
specjalnie na front wschodni ciągnik gąsienicowy miał wiele 
zastosowań i wiele wersji - fot 28 [5]. Łącznie zbudowano około 
28 000 sztuk, jako ciągnik artyleryjski holował armatę 75 mm 
Pak 40, haubicę 105 mm LeFh, moździerz 120 Granatwerfer 42.  

Także służył jako pojazd transportowy (1,5 t ładowności) - 
fot. 29 [5], jako ambulans, amfibia, transporter piechoty. W 
wersji Sattelschlepper (ciągnik siodłowy z naczepą gąsienicową) 
mógł przewozić około 50 żołnierzy.  

Na podwoziu RSO zabudowywano różne wersje dział 
pancernych i przeciwlotniczych w tym: 7,5 cm Pak auf 
Raupenschlepper Ost, z działkiem plot 20 mm. Dla oddziałów 
górskich zbudowano Raupenschlepper Gebirge (RSG). 

 

 
Fot. 28. Ciągnik RSO Steyr 
 

 
Fot. 29. Ciągnik RSO Magirus 
 
Podstawowe parametry techniczne: masa 5,2 t (RSO/01), 5,5 
t (RSO/03), załoga: 2 osoby, silnik: Steyr V8 3,5l/8 - 
cylindrowy/85 KM (RSO/01), 5,5l/8 - cyl/66KM (RSO/03), 

prędkość: na drodze: 17,2 km/h (RSO/01), na drodze: 14 km/h 
(RSO/03), zasięg: na drodze: 250-300 km(RSO/01), na drodze: 
175 km (RSO/03), pojemność zbiornika paliwa: 180 litrów 
(RSO/01), 140 litrów (RSO/03), wymiary: długość 4,42 m, 
szerokość 1,99 m, wysokość 2,53 m. 

 
13. Sprzęt zdobyczny 
Wojska niemieckie używały stosunkowo dużo zdobycznego 
sprzętu nadając mu swoje oznakowanie i klasyfikację na końcu 
której najczęściej wpisywano pierwszą literę oznaczającą dane 
państwo które go używało (w którym go zdobyto) m.in. [5,6,10]. 

Pojazdy zdobyczne (Fremdengerät) nosiły specjalny system 
oznaczeń oparty o wytyczne zawarte w instrukcji D.50/14 
dotyczącej nieprzyjacielskiego sprzętu pancernego. Każdy typ 
pojazdów posiadał odpowiedni blok kodowy: 200 - samochody 
pancerne, 300 - pojazdy półgąsienicowe, 400 - opancerzone 
pojazdy półgąsienicowe, 600 - gąsienicowe ciągniki 
artyleryjskie, 700 - czołgi (łącznie z brytyjskimi pojazdami klasy 
Bren Carrier czy Uniwersal Carrier), 800 - działa samobieżne.  

Dodatkowe oznaczenie literowe za numerem określającym 
typ mówiło o kraju pochodzenia poprzedniego użytkownika 
pojazdu. np.: (a) - amerikanisch-amerykański, (b) - belgisch-
belgijski, (e)- englisch-brytyjski (także kanadyjski), (f) - 
franzözisch-francuski, (h) - hollandisch-holenderski, (i) - 
italienisch-włoski, (p) - polnisch-polski, (ö) - österreichisch-
austriacki, (r) - russisch-sowiecki, (t) - tschecisch-
czechosłowacki.  
 

13.1. Bergepanzer na podwoziu T-34 
Jak można zauważyć w danych literaturowych, najwięcej 
sprzętu bojowego i uzbrojenia zdobyto podczas ataku na b. 
ZSRR [1,2,5,6]. Głównie z tego powodu autorzy wybrali 
przykłady niektórego sprzętu z tego państwa. Stosunkowo 
często używano podwozi po zdobycznych czołgach T-34 w 
charakterze ciągników pancernych po minimalnej przebudowie 
(demontaż wieży), lub zamontowania skrzyni ładunkowej i 
dodatkowego osprzętu. 

Wykorzystywano je głównie do holowania praktycznie 
wszystkiego - fot. 30 [5] i napraw różnego rodzaju sprzętu 
kołowego i gąsienicowego (najczęściej zdobycznego), w 
niektórych egzemplarzach występował dźwig - fot. 31 [5]. 
 

 
Fot. 30. Ciągnik WZT na podwoziu T-34 
 



       technika 
 

454    AUTOBUSY    7-8/2017 

 
Fot. 31. Ciągnik WZT z dźwigiem 
 

Faktycznie w niemieckich zakładach zlokalizowanych za 
frontem, wykonywano przebudowy, montując wieżyczkę 
dowódcy z czołgów Pz.III /IV, sprzęt radiowy i dokonując innych 
mniejszych zmian, zwiększono również załogę do pięciu 
czołgistów. Części zapasowe do napraw, były osiągalne w 
wystarczający sposób i w wystarczających ilościach. System 
kierowania czołgami typu: Pz III, Pz IV, jak też T-34 był taki 
sam. 

Niemieckie służby remontowe realizowały naprawy także w 
warunkach polowych z wykorzystaniem warsztatów w strefie 
przyfrontowej, wzdłuż linii kolejowych itp. 
 

14. Ciągniki gąsienicowe 
14.1. T-20 Komsomolec 
Ciągniki Komsomolec- fot. 32 [5] odegrały ważną rolę w 
procesie rozwoju technicznego Armii Czerwonej. Ówczesne 
potrzeby każdej dywizji piechoty wynosiły około 60 pojazdów 
tego typu, a produkcja nie mogła zaspokoić wszystkich potrzeb.  

Głównie w ciągniki tego typu wyposażano tylko jednostki 
pierwszorzutowe oraz jednostki piechoty zmotoryzowanej w 
związkach pancernych. Ciągniki T-20 zostały użyte bojowo w 
walkach z Japończykami w Mandżurii.  

Potem używano ich w wojnie z Finlandią Znajdowały się w 
szeregach wojsk wkraczających do Polski we wrześniu 1939. 
Były używane w pierwszych miesiącach wojny z Niemcami, 
gdzie stosunkowo szybko uległy zniszczeniu i zużyciu, bądź 
zostały porzucane. 

Jako zdobyczne były głównie wykorzystywane do 
holowania, ciągników Komsomolec sporadycznie używano do 
rozpoznania i zwalczania piechoty [1,2,5,6,10]. 
Podstawowe parametry techniczne: silnik 4-cylindrowy 
gaźnikowy chłodzony cieczą GAZ-AA, od 1938 r. GAZ-M-1 o 
mocy 40-50 KM, wymiary: długość 3,45 m, szerokość 1,86 m, 
wysokość 1,58 m, prześwit: 300 mm, masa ciągnika: 3,46 - 4,1 
t, prędkość maksymalna: 47,5 km/h, pojemność zbiornika paliwa 
80 l, zasięg: 152 km po drodze, głębokość brodzenia: 0,6 m, 
maksymalna wysokość pionowej przeszkody: 0,5 m, 
maksymalna szerokość rowu: 1,4 m, pancerz nitowany z blach 
walcowanych o grubości 7-10 mm, uzbrojenie karabin 
maszynowy typu DT kalibru 7,62 mm. 
 

 
Fot. 32. Ciągnik Komsomolec 
 

 
Fot. 33. Ciągnik STZ-5 
 

14.2. Ciągnik STZ 
Duże ilości ciągników STZ-5, fot. 33 [5] zostały zdobyte przez 
Niemców podczas wojny, zwłaszcza w 1941 roku. Zdobyte 
ciągniki były używane przez wojsko niemieckie, głównie do 
zastosowań tyłowych [1,2,5,6,10].  

Całość konstrukcji zabudowano na prostokątnej ramie 
prostokątnej, ciągnik miał z przodu zakrytą dwuosobową 
nieopancerzoną, drewniano-metalową, przeszkloną kabinę typu 
wagonowego, a z tyłu platformę ładunkowo-pasażerską o 
nośności 1,5 t. Kabina miała w przedniej ściance dwa uchylane 
okna, osłonę chłodnicy i dwa reflektory.  

Silnik typu 1MA umieszczony był w kabinie, pomiędzy 
miejscami załogi. Na najniższym biegu ciągnik miał uciąg 4,85 t 
(prędkość 1,9 km/h). Na tylnym moście zamontowane były 
sprzęgła boczne i hamulce. Nad tylnym mostem zabudowano 
wciągarkę z liną 40-metrową o uciągu do 4 t. 

Silnik był wielopaliwowy: rozruch następował na benzynie 
(zbiornik 14 l), a po rozgrzaniu mógł przejść na naftę (kerozynę) 
lub podobne paliwo (zbiornik 148 l). Istniała możliwość wtrysku 
wody do cylindrów dla uniknięcia detonacyjnego spalania i 
zwiększenia mocy. 
Podstawowe parametry techniczne: silnik: typ 1MA o mocy 
52 KM przy 1250 obr/min, rzędowy 4-cylindrowy benzynowo - 
naftowy, pojemność 7460 cm3, wymiary: długość 4,15 m, 
szerokość 1,85 m, wysokość 2,36 m, prześwit 288 mm, 
przekładnia: 5-biegowa oraz 2 biegowe przekładnie napędowe, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wci%C4%85garka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nafta
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napęd gąsienicy na tylne koło. Zawieszenie: wahliwe wózki 
resorowane sprężynami, hamulce mechaniczne. Rozstaw 
między środkami gąsienic: 1435 mm., szerokość gąsienic: 310 
mm, masa ciągnika: 5,84 t. Uciąg: 3,4t, prędkość maksymalna: 
21,5 km/h, pojemność zbiorników: benzyna - 14 l, nafta - 148 l, 
zasięg: 145 km po drodze, głębokość brodzenia: 0,8 m, 
maksymalna wysokość pionowej przeszkody: 0,6 m, 
maksymalna szerokość rowu: 1 m. 
 

Podsumowanie 
Niniejszy artykuł nie wyczerpuje tematu m.in. odnośnie typów i 
rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów, wykorzystywanych przez 
wojska niemieckie w roli WZT i innych ciągników podczas II 
wojny światowej.  

Używano także powszechnie, po naprawach, bądź 
przeróbkach (albo i bez nich), pojazdów zdobycznych, jako 
ciągniki ewakuacyjne lub, jeśli zaszła taka potrzeba, jako inne 
pojazdy. 

Głównym celem artykułu było przypomnienie o tej grupie i 
parametrach technicznych, wyspecjalizowanych pojazdów, 
których zasadniczą rolą była nie walka, ale niesienie pomocy 
technicznej czołgom i ich załogom unieruchomionym na polu 
bitwy poprzez holowanie, transport, naprawy i zabezpieczenie 
logistyczno-tyłowe. 
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Army technical supply and evacuation equipment 
 in the German army during World War II – an outline 

 
This article presents different kinds of armoured recovery vehicles and 
evacuation sets used by the German army to secure repairs and 
services of tanks and to evacuate them from the battlefield during 
World War II. Enclosed pictures illustrate graphically the issues 
presented in this article. 
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