
Katonai Logisztika 2015/2. szám 183 

Ozsváth Sándor1 

A FOCKE-WULF FW-58 WEIHE 
TÖBBFELADATÚ KATONAI REPÜLŐGÉP 

ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA, HAZAI GYÁRTÁSA, 
ÜZEMBENTARTÁSA ÉS ALKALMAZÁSA 

Absztrakt 

A német Focke-Wulf Fw 58 Weihe többfeladatú katonai repülőgépet 
bombázó- és műszeres-oktató, időjárás-felderítő, éjjeli zavaró csata-
repülő, sebesültszállító, futár, könnyű szállító, tengeri mentőrepülő-
hidroplán, illetve légi-fényképező és éjszakai vadász változatban 
egyaránt gyártották. Tervezésénél kiemelt szempontként kezelték a 
többfeladatúságot és a tábori körülmények közötti üzemeltethetősé-
get. A típust a Magyar Királyi Honvéd Légierő számára jelentősebb 
darabszámban szerezték be, emellett Győrben megszervezték hazai 
gyártását is, ahol legyártottak 56 db-ot. Hátországi és frontszolgálatra 
egyaránt alkalmazták a típust, ami által a hazai repülés- és ipartörté-
net szerves részévé vált. 

Kulcsszavak: magyar hadiipar, repülőgépgyártás, II. világháború, 
többfeladatú repülőgép 

Bevezetés 

A 30-as évek a repüléstörténet meghatározó időszakai közé sorol-
hatók. Az első interkontinentális repülések, a sebességi versenyek, a 
kereskedelmi és katonai repülés fejlődésének köszönhetően újabb és 
újabb típusok jelentek meg. Ebben az időszakban egy élvonalbeli 
repülőgép két év elteltével csak átlagos,  újabb két év elteltével pedig 
csak szerény teljesítményűnek volt tekinthető. Így rövid idő alatt igen 
sok típus jelent meg a nemzetközi piacon. A sokszínű gépállomány-
ból eredő problémák a katonai repülés világát érintették a legérzéke-
nyebben, hiszen ezen a területen sokkal több időbe került egy repü-
lőgép rendszerbeállítása, ami az üzemeltetési, kiképzési és harcá-
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szati feladatok miatt sokszorosa volt a kereskedelmi repülésben jel-
lemző időnek. Szükségessé vált olyan repülőgépek rendszeresítése, 
amelyek képesek voltak feladatköröket egyesíteni. A feladatkörök 
egyesítésére azért is égetően szüksége volt a modern légierőknek, 
mert a technológia fejlődésével újabb és újabb kiképzési igények me-
rültek fel. A 30-as évek közepére egy új tervezői szemlélet alakult ki.  

A többfeladatúságra való törekvés a II. világháború során nemcsak 
a kiképző, de a harci repülőgépek esetében is hangsúlyos fejlesztési 
szempont volt. [14.] A sokrétű felhasználhatóságra való törekvést 
több európai repülőgépgyár tervezői is képviselték, mégis ezen a te-
rületen a brit Avro és a német Focke-Wulf mérnökei jutottak a leg-
messzebbre. Az utóbbiak egyik érdekes terméke az Fw 58-as Weihe, 
amely még mai szemmel is meghatározó típusnak mondható. 

1. A Focke-Wulf repülőgépgyár és a Weihe többfeladatú 
repülőgép koncepciója 

A Focke-Wulf 1923-as megalakításával egy új szemléletű repülő-
gépgyár jött létre Németországban. Az új gyárat eredetileg Bremer 
Flugzeugbau AG-nak hívták. Az alapítók neve alapján (Heinrich 
Focke, Gregor Wulf) rövidesen az új üzemet átnevezték Focke-Wulf 
Flugzaugbau AG-nak, és a világ ezzel a névvel ismerte meg kiváló 
repülőgépeit. 

 

 

1. ábra. A Focke-Wulf Brémában található központi szerelőcsarnoka 
az 1944. szeptember 01-én végrehajtott amerikai légitámadás után 
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Az induló vállalkozás azonban hiába készített sikeres repülőgépe-
ket, megrendelések híján komoly likviditási gondokkal küzdött. Ezen a 
helyzeten segített a Lorenz AG által 1933-ban biztosított tőkeinjekció. 
A gyár filozófiája ebben az időszakban kezdett olyan irányba változni, 
amely szorosan szem előtt tartotta a piac igényeit. Ennek a filozófiá-
nak volt köszönhető a Weihe megalkotása is, hiszen egy többfeladatú 
repülőgép a nemzetközi piacon is mindig jól értékesíthető. Az újítások 
iránti fogékonyság és a magas minőség elérése mellett elsődleges 
szempont volt a jó kezelhetőség. Ezt a tervezői felfogást képviselte a 
két főtervező, Heinrich Focke és Kurt Tank. Ez a két konstruktőr nem 
csak a tervezőasztal mellett érezte magát otthonosan, hanem a leve-
gőben is, hiszen mindketten képzett repülőgépvezetők voltak. Hein-
rich Focke a helikopterek tervezése terén alkotott maradandót, a 
Weihe tervezése során azonban Kurt Tank tervezői felfogása volt 
meghatározó, így erről a kiváló mérnökről érdemes pár szót ejteni. 

A Focke-Wulf AG főtervezője a német iskola második generációjá-
hoz tartozott, és abban az időszakban kezdett el repülőgép-
tervezéssel foglalkozni, amikor erre a célra Németországban rendkí-
vül szűkös anyagi források álltak rendelkezésre. Karrierje a berlini 
Rohrbach Metallflugzeugbau GmbH-nál indult, ahol megismerte a 
nagy repülőcsónakok és utasszállító repülőgépek tervezésének alap-
jait. Egy kisebb kitérőt követően, 1930-1931 között az augsburgi 
Bayerische Flugzeugwerke-nél tevékenykedett, majd 1933-tól 1945-ig 
a brémai Focke-Wulf AG főtervezője lett. Munkája során képes volt 
az adott problémák több irányból való megközelítésére, és az általa 
vezetett tervezői kollektívát hatékony közösségbe szervezte. 

 

2. ábra. Prof. Dr. Kurt Tank professzor a TA-154-es éjszakai vadász-
repülőgép berepülése után 
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A Focke-Wulf mérnökei szerint nem elég, ha egy gép jó teljesít-
ménnyel rendelkezik, hanem nagyon fontos, hogy a típuson repülők 
szeressenek repülni az adott géppel. Ennek a gondolkodásmódnak 
köszönhetően a kezelhetőség és kompaktság fokozott prioritást élve-
zett az általuk tervezett gépeknél. A Weihe esetén ez a tervezési filo-
zófia jól egybevágott azzal az elképzeléssel, hogy egy kistömegű, 
feladatköröket egyesítő, könnyen repülhető kétmotoros gépre van 
szüksége a Luftwaffe-nak.  

Ennek az igénynek a kielégítésére írt ki a Német Légügyi Miniszté-
rium Technikai Hivatala egy meghívásos pályázatot, amelyre az 
Arado és a Focke-Wulf gyárakat hívták meg. Az Arado által a pályá-
zatra készített gép (Ar-77) szárnyszerkezete szabadonhordó faépíté-
sű volt, futóműve pedig nem behúzható. A Focke-Wulf által legyártott 
prototípus 1935. január 18-án emelkedett a levegőbe D-ABEM polgári 
lajstrommal.  

A pályázatra 2-2 tesztgépet kellett legyártani, és a vizsgált repülő-
gépek közül a Focke-Wulf terméke felelt meg jobban az igényeknek. 
A megrendelőnek olyan repülőgépre volt szüksége, amely több terü-
leten is helyt tud állni. A kiképzésben képes platformként szolgálni a 
bombavető-, lövész- és műszerkiképzések során, szállító-és kiszolgá-
lógépként pedig végre lehet vele hajtani a sebesültszállítási vagy VIP 
feladatokat. Kis sebességgel is biztonságosan vezethető, rövid úton 
képes fel- és leszállni, a vezetése, kiszolgálása és üzemeltetése pe-
dig egyszerű.  

 

3. ábra. A német légierő Fw 58 Weihe repülőgépe 

A kompaktságra való törekvés elsődleges szempontja volt a motor 
kiválasztása. A kérdés korántsem volt egyértelmű, hiszen a kor jel-
lemző tervezési felfogása ilyen feladatkörre egyértelműen 7 vagy 9 
hengeres egysoros léghűtéses csillagmotort irányzott volna elő (mint 
például a hasonló feladatkörre tervezett Avro „Anson” Armstrong 
Siddeley Cheetah motorja). A tervezők azonban mégis egy V8-as 
erőforrás mellett döntöttek. A választás az Argus gyár As 10-es mo-
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torjára esett, amely 1936-ra egy kiforrott, megbízható konstrukcióvá 
érett. 

Az As 10-es sok, a repülésben alkalmazott „V” motortól eltérően, 
léghűtéses volt, a két hengersor egymással 90°-os szöget zárt be- és 
lógó elrendezésben építették be. A korszakban elterjedt közepes mé-
retű csillagmotorokkal szemben finomabb járású és nyomatékosabb 
erőforrásnak bizonyult. A fordított „lógó” elrendezésnek további elő-
nye volt még, hogy az időszakos ellenőrzésekhez (olajfeltöltés, sze-
lepállítás, karburátorok beállítása) nem kellett állványokat használni, 
így az a földön, a gép mellett állva is elvégezhető volt. Ennek az el-
rendezésnek köszönhetően tábori körülmények között is könnyen 
lehetett üzemeltetni a típust. Az üzembiztonságot növelte az Argus 
motorok háromféle indíthatósága is (kézi vagy kurblis, sűrített levegős 
és külső csatlakozású elektromos starter). Az 1926-tól gyártott As10-
es megbízhatósága és könnyű üzemeltethetősége miatt hamar köz-
kedvelt lett más fejlesztőműhelyeknél is. Így nem véletlenül választot-
ták erőforrásként a Messerschmitt Bf 108 Taifun-hoz, és a Fiesler Fi 
156 Storch-hoz. A Focke-Wulf mérnökeinek nem jelentett újdonságot 
a motor, hiszen három évvel korábban már ezzel az erőforrással lát-
ták el az Fw 56 Strösser gyakorlógépeket, amelyben kiválóan bevált.  

 

4. ábra. Az Fw 58 háromnézeti rajza 

A megfelelő motor kiválasztása után egy olyan repülőgép tervezé-
se kezdődött meg, amely szerkezeti kialakításában sok érdekességet 
hordozott magában. A dúcos kitámasztású szárnyak lehetővé tették, 
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hogy egy igen könnyű és domború profilt lehessen kialakítani. A kor 
dúcos alátámasztású gépeivel szemben a Weihe tervezői a felső ki-
támasztást választották. Ez a megoldás nem tette szép repülőgéppé 
az Fw 58-ast, azonban könnyű és erős szerkezetet eredményezett.  

Mivel a szárny belső harmadának tervezésekor nem kellett az ön-
hordás szempontjait figyelembe venni, a tervezőknek nagyobb moz-
gásterük volt a profil kiválasztásában, valamint a tömeget is csökken-
teni tudták (az üres tömeget sikerült 2 tonna alatt tartani). A profil 
íveltségének köszönhetően a Weihe nem lett egy kimondott verseny-
gép, viszont kiválóan repült kis sebességeknél. Átesés előtt a szárny-
ról az áramlás nem vált le hirtelen, hanem hosszú másodperceken át 
remegéssel tudatta a pilótával, hogy itt az ideje az állásszöget csök-
kenteni vagy több gázt adni. A bekövetkező átesés lágy és lassú volt, 
amely azonnal megszüntethető volt a botkormány kismértékű előre-
engedésével.  

A Weihe fent leírt előnyös tulajdonságairól Tobak Tibor is megem-
lékezik több írásában. „Megszerettem az igen kezes Weihét, eléggé 
kis területen biztonságosan le-és felszállt, szinte nem akart „átesni”, 
vagyis viszonylag kis sebességgel is biztonságosan repült.” [1]  

 

5. ábra. Az Argus As10-es motorok fordított „V” elrendezése lehetővé 
tette, hogy a motor kiszolgálását és javítását állványok nélkül is el 

lehessen végezni 
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A sorozatgyártásból kikerülő gépeket alapos teszteknek vetették 
alá, méghozzá meglepő helyen, a Szovjetunióban. Az 1940-es be-
szerzésből három példányt vizsgáltak meg, és ezekkel a gépekkel az 
országon belül hosszú csillagtúrákon is részt vettek.  

A lefolytatott vizsgálat objektívnek tekinthető, a kedvező repülési 
tulajdonságokra vonatkozóan a következőket emelték ki: 

 Felszállás során a gép egészen kis sebességnél elemelkedik a 
földtől (105-110 km/h), 

 Repülés közben a vibráció igen kicsi, a légcsavarok által keltett 
precesszió alig érezhető, bal és jobb irányú fordulók azonos 
mértékű oldalkormány használattal végezhetők, 

 A repülőgép egy motorral is jól vezethető, kismértékben emel-
kedésre is képes, 

 A repülőgép 50%-os motor-fordulatszámon is könnyen tartja a 
140 km/h-t, 

 Jó leszállási jellemzők, kis sebességgel (120 km/h) is elvégez-
hető a bejövetel. 

2. Az Fw 58 repülőgép szerkezetének általános leírása 

2.1. A repülőgép sárkányszerkezete 

Az Fw 58 Weihe törzse hegesztett, négyszögletes keresztmetszetű 
acélcsövekből kialakított (Cr-Mo) fém rácsszerkezet. A súly csökken-
tése érdekében nagyméretű lemezzel borított betétek nincsenek, a 
törzs fülke mögötti része feszített vászon-burkolatot kapott.  

A korszak hasonló kategóriájú gépeihez képest a törzs hosszúnak 
mondható. Mivel a repülőgép hagyományosan farok-kerekes elren-
dezésű, ezért a hosszú törzsnek köszönhetően a gép kevésbé „emeli 
fel az orrát” a talajon.  

A gép egyenes futása kiváló, kilebegtetésnél viszont kerékre és 
nem három pontra kell érkezni. 
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6. ábra. A Weihe törzsközéprésze az antennákkal 

 

 

7. ábra. A Weihe törzsének rácsszerkezete 

A kilebegtetésből eredő problémák miatt a törzskeret hátsó részére 
egy kiegészítő csúszófelületet építettek (túlhúzás esetére). A szárny 
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felső dúcos kitámasztású, trapéz alakú. A burkolás a motorgondolá-
kig a szárny teljes húrhosszában lemez. Ide építették be a két 170 
literes üzemanyagtartályt, amely rendszer két, a szárnyba épített 60 
literes póttartállyal kiegészíthető (az így létrejött 2x230 literes tároló-
kapacitást egyes változatokon 2x340 literre növelték). [2./61. o.] A 
kiegészítő tartályok beépítési helyénél a szárny leszerelhető. A 
szárnynyilazás 12,5°, „V” állása 7.5°. Egyes változatait a csűrő és a 
törzs között kialakított féklappal is felszerelték. 

 

8. ábra. A magyar gyártású Fw-58 Ka-6 Weihe gyakorló bombázó, 
géppuskaállással az orr-részben és a fülke mögött 

 

 

9. ábra. Merev kialakítású farokkerék áramvonalazó burkolattal 
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A futómű hárompontos, farok-kerekes. A főfutók hátrafelé, a mo-
torgondolába húzhatók be, kialakításuk villarendszerű, rugóstagos. A 
mozgatómechanizmus hidraulikus, kivéve a KL-2-es sorozatét, 
amelynek a mozgatása elektromos. 

A farokkerék kormányozható, a legtöbb változaton áramvonalazott. 
A főfutók hidraulikusan fékezhetők, behúzási idejük 12 másodperc, 
vészkiengedésük gravitációs úton is lehetséges, ennek ideje 3 má-
sodperc.  

 

10. ábra. Az Fw 58 fülketető rendszere 

A műszerrepülés oktatását lefüggönyzött fülkében folytatták. A fül-
ketető ledobható volt.  

A műszerrepülő-kiképzés, illetve a rádió-navigációs képzés során 
jutottak szerephez a 6. ábrán látható különféle antennák.  

A magyar változatokat alaprádióként R-12 rádióállomással látták 
el. A repülőgépeket Nistri vagy Zeiss fotófelszereléssel is felszerelték. 
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Fw 58 K FW 58 B 

  

11. ábra. A polgári és a katonai változatok fülkéjének eltérő kialakítá-
sa 

 

12. ábra. Az Fw 58 Ka-6 bombázó-gyakoroltató repülőgép 
Ikaria gömbkupolás orr-résszel és Lotfe célzóberendezéssel 

A légi-fényképező változatot nagysebességű, Zeiss és Nistri kame-
rákkal szerelték fel. A bombázó-gyakoroltató repülőgép változaton 
Lotfe célzóberendezést alkalmaztak Ikaria gömbkupolás orr-résszel. 
A szárny alatti függesztési pontokra 2 db 100 kg-os bomba volt füg-
geszthető. 
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2.2. A repülőgép erőforrása és légcsavarja 

Az Fw 58 Weihe repülőgépek két, fordított léghűtéses V elrende-
zésű motorral készültek. A nagyobb darabszámban gyártott katonai 
változatokba a V-8 hengerelrendezésű Argus As 10-est, egyes ke-
reskedelmi változatokba a hasonló elrendezésű Hirth HM 508-as mo-
tort építették be. 

Argus As 410 Hirth HM 508 

  

13. ábra. A Weihe-n alkalmazott 8 hengeres motorok, amelyek 240, 
illetve 280 LE teljesítményt biztosítottak 

Argus As 410 Hirth HM 512 

  

14. ábra. A Weihe-n alkalmazott 12 hengeres motorok, amelyek 460, 
illetve 400 LE teljesítményt biztosítottak 
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A típusba kis számban beépítésre került az Argus As 410 V12-es 
és kísérleti jelleggel a Hirth HM 512 A V12-es erőforrása is. Ezek a 
nagy teljesítményű V-12-es motorral épített, költséges változatok 
azonban a teljes gyártási mennyiség töredékét tették ki. 

A legyártott gépek közel 90%-a a széles körben elterjedt Argus As 
10-es motorral került szerelésre. Amint az 1. sz. táblázat adataiból 
látható, ez a motorvariáns volt a legalacsonyabb oktánszám-igényű, 
ami – a német légierő benzinellátási jellegzetességeihez igazodva – 
nagymértékben elősegítette a repülőgép üzemeltetését tábori- és 
frontkörülmények között a háború során. 

Az Argus gyár As 10-es motorjánál a hengerfejek alumínium önt-
vényből készültek, megmunkálásuk rendkívül korszerűnek számított 
a 30-as években (a hengerfej korszerű kialakítása az alacsony oktán-
szám-igény egyik oka). A szelepek mozgatása tolópálcák (tolórudak) 
segítségével történik, a vezérműház izolált, kenése nem képez egy 
egységet a blokk többi részével, a vezérműtengely meghajtása pedig 
direkt. 

Az üzemanyagrendszerbe három szűrő került beépítésre, az olaj 
szűrése hagyományos filteres. Az üzemanyagrendszer szivattyúi me-
chanikus meghajtásúak, az általuk biztosított nyomás 1,25 és 2 at 
közötti. Az As 10-es motort két típusú karburátorral szerelték (SUM 
729a és 730A), a gyújtásrendszer pedig kétkörös Bosch rendszerű 
volt.  

 

15. ábra. A Weihe-n legnagyobb darabszámban alkalmazott Argus As 
10-es lógó hengerű, fordított V elrendezésű repülőgépmotor 
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A motor rugalmas üzemeltetési jellemzőiből adódóan lehetőség 
volt a kézzel történő indításra is, bár ez meglehetősen nagy testi erőt 
és gyakorlottságot igényelt. A másik kézi indítási lehetőség a kurblis 
indítás volt, amely a nagyobb motoroktól (pl. DB 605) eltérően közvet-
len és nem lendkerekes rendszerű volt. Az alapvető indítási mód a 
saját rendszerű 20 bar-on működő sűrített levegős mód volt, de lehe-
tőség volt külső Bosch starterrel történő indításra is, amely 24 V-os 
egyenáramú rendszert működtetett.  

AZ FW 58 WEIHE REPÜLŐGÉPBE ÉPÍTETT MOTORTÍPUSOK FŐBB 

ADATAI 

        1. sz. táblázat 

 Argus 
As 10C 

Argus 
As 410 

Hirth 
HM 508 

Hirth 
HM 512 A 

Hengerszám 8 12 8 12 

Furat, mm 120 120 105 105 

Löket, mm 140 140 115 115 

Hengerűrtartalom 
cm3 12 667 11 950 7 960 11 940 

Beépítési tömeg 
(segédberendezé-
sekkel), kg 

232 315 256 314 

Teljesítmény  
LE (kW) 

240 (176) 

2000 f/min 

459 (342) 

3100 f/min 

280 (210) 

3000 f/min 

400 (300) 

3100 f/min 

Hossz, mm 1105 1215 1312 1542 

Szélesség, mm 880 840 683 665 

Magasság, mm 718 922 827 815 

Oktánszám- 
igény 

80 87 87 97 

A Weihe-be először kétágú fa légcsavart építettek be, jobb forgás-
iránnyal. A légcsavarok átmérője 2,5 m, húzófelületük 4,91 m2. Egyes 
időjárás-felderítő változatokat földön állítható fém légcsavarral szerel-
ték. Az Fw 58E-1 meteorológiai felderítő változatot Argus bolygómű-
ves önszabályozó fém légcsavarokkal szerelték fel (2 db állt magyar 
szolgálatban). [4./294.] A 12 hengeres, 400 LE-s Hirth 512 motorok-
kal – illetve a 460 LE-s Argus as 410 motorral - szerelt repülőgépekbe 
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már elektromos állítású kétágú fém légcsavarokat építettek, ami 300 
km/h értékre növelte sebességüket. [4./315. o.] 

AZ ARGUS AS 10 C MOTOR ADATAI 

        2. sz. táblázat 

 

Argus As 10 C 
fordított „V” elrendezésű 

négyütemű 
éghűtéses motor 

Hengerűrtartalom 12 667 cm³ 

Sűrítési arány 6,9: 1 

 

Teljesítmény adatok: 
200 LE (147 kW) 1880 / 

min fordulaton 
240 LE (176 kW) 2000 / 

min fordulaton maxi-
mum 5 percig 

Vészteljesítmény teljes 
fordulatszámon 1 percig 

tartható 

Gyújtás 
Kétkörös Bosch rend-

szerű 

Önsúly segédberendezések nélkül 213 kg 

Önsúly segédberendezésekkel 233 kg 

Üzemanyag-fogyasztás 
60 l/ó, minimum 78-as 
oktánszámú ólmozott 

üzemanyaggal 

Üzemanyagnyomás 0,12-0,2 at 

Porlasztó típusa SUM 729a vagy 730a 

Méretek 
Hossz: 1105 mm 

Szélesség: 880 mm 
Magasság: 718 mm 
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3. Az Fw 58 repülőgép német gyártása és továbbfejlesz-
tett változatai 

A gép első repülésére 1935. január 18-án került sor. A berepülés 
alatt különösebb problémák nem mutatkoztak, ezért egy viszonylag 
kicsi nullszéria után megindulhatott a sorozatgyártás. A Weihe kiváló-
an fejleszthető repülőgép volt, amely jó platformként szolgált számos 
eltérő feladatkörű változat kifejlesztéséhez. A típus fő változatai a 
következők voltak: 

 

 

16 a-b. ábra. Az Fw 58 változatai 
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V1-V4 prototípusok:  

 V1 első prototípus (D-ABEM),  

 V2 fülke mögött és az orr- részben MG 15-ös géppuskával 
ellátott prototípus (D-ABIV),  

 V3 bombázó-oktató prototípus (D-ABUO),  

 V4 üvegezett orral ellátott, aerodinamikailag finomított tör-
zsű prototípus. 

 

A0: Az első, utasszállításra kialakított változat, Kurt Tank professzor 
saját használatú gépe, később bevonultatva KK+UB katonai jelzéssel, 

A1: Műszeres oktatásra kifejlesztett változat burkolt orr-résszel (14 
darab), 

B, B1: Bombázó-oktató változat 200 kg bombateherrel (szárnyak alá 
függesztve mechanikus kioldószerkezettel), GV-219 típusú bombave-
tő készülékkel. A változatból 6 darab K6 megjelöléssel került leszállí-
tásra Magyarországnak, 

B2: A B1-es bombázó-oktató változat továbbfejlesztése üvegezett 
orr-résszel, MG 15-ös géppuskával. Magyarországon 18 darabot 
rendszeresítettek K-7 jellel, 

B3: Blohm & Voss által átépített tengeri mentőrepülőgép, 
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C: Műszeres és navigációs kiképzésre kialakított változat Hirt HM-
508-as motorral 
 

 

 

G: Légi mentő változat  

G1: Éjszakai vadász Fug 212C1 radarral 

 

 

K2: Kereskedelmi változat meghosszabbított utastérrel, 

Ka-6 (B): Magyar változat (az „a” betű a külföldi gyártásra utal),  
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W: Hidroplán változat. 

 

 
AZ FW-58 EGYES VÁLTOZATAINAK MŰSZAKI ADATAI 

       3. sz. táblázat 

 
Fw 58 Weihe 

B és C-1 változatok 
Fw 58 Weihe 

C-2/KL-2 változatok 

Hossz 14 m 14 m 

Fesztáv 21 m 21 m 

Szárnyfelület 47 m2 47 m2 

Magasság 4,4 m 3,9 m 

Üres tömeg 1900 kg 1900 kg 

Maximális engedélye-
zett felszálló tömeg 

2800 -2900 kg 3600-3800 kg 

Üzemanyag-
mennyiség 

340 l 460-640 l 

Beépített motor típusa 
és teljesítménye 

Argus As 10 
240 LE (180 kW) 

Hirth HM 508/HM 512 
280 LE (210 kW) 
400 LE (300 kW) 

Max. sebesség  254-265 km/h 272-300 km/h 

Leszálló sebesség 76 km/h 85 km/h 

Hatótávolság 610-730 km 670-900 km 

Szolgálati magasság 5400 m 5400 m 
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4. Az Fw 58-as gyártása és alkalmazása Magyarorszá-
gon 

4.1. A repülőgép hazai alkalmazása 

Hazánkban nyilvánosan a típus kereskedelmi változatát az 1938-
as Budapesti Nemzetközi Nagyvásáron mutatták be a nagyközön-
ségnek. A Weihe polgári változatai sikerrel szerepeltek a piacon, 
azonban a háború során az előnyös kereskedelmi tulajdonságok ve-
szítettek jelentőségükből. A háború előtti, nemzetközileg is elismert 
hazai filmipar is kedvelte a típust, több Jávor Pál filmben is feltűnik. 
Több változatát alkalmazta előszeretettel a Hunnia Filmstúdió is. 

 

 

17. ábra. A Magyar Légiforgalmi Rt. Fw 58-asa 

Magyarországon a típusnak öt alváltozata üzemelt. Ezek a C, E-1, 
K-6, Ka-6 és a KL-2-es változatok voltak. A polgári jelzésű gépek 
azonosítói a HA-FOA-tól FOD-ig, valamint XBA-tól XBJ-ig tartottak. A 
háború előrehaladtával ezeket a gépeket bevonultatták, és katonai 
oldalszámot (S jelzés) kaptak.  

Az Fw 58 KI-2 Weihe futár-szállító repülőgépeket a HA-FOA 
(S.001), HA-FOB (S.002), HA-FOD (S.003) polgári, ill. katonai jelzés-
sel 1939-ben kezdte üzemeltetni a MALERT. A gépek nagy befoga-
dóképességű, 6 utas szállítására alkalmas púpos törzzsel rendelkez-
tek, emellett 12 hengeres, 400 LE-s Hirth 512 motorokkal és elektro-
mos állítású kétágú fém légcsavarokkal szerelték fel őket, ami 300 
km/h értékre növelte sebességüket. [4/315. o.]  
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A légierő parancsnokának Fw 58C futárrepülőgépe (HA-XBG) 4 
fős utasfülkével, a repülőgép orr-részében kiegészítő csomagtérrel és 
1800 km növelt hatótávolsággal került kialakításra. [4.302. o.] (A „Kék 
Weihe-t” a székesfehérvár-sóstói üzem - Marton Dezső mérnök őr-
nagy tervei szerint, Háry tábornok kívánságára - hat és fél órás repü-
lésre alkalmas tartályokkal alakította át, hogy az ország repülőtereit 
egy tankolással körberepülhesse.) 

A légierőben történő rendszeresítés során az első gépek Focke-
Wulf gyártmányok voltak, amelyeket a Légügyi Hivatal a német hitel-
keret terhére szerzett be. Ezek a beszerzések két lépcsőben valósul-
tak meg, a Huba I és a Huba II terv terhére (10-10 db). A németek 
1944-ig leszállítottak még 49 db Fw–58C, illetve 70 db bombázó-
gyakorló Fw–58B gépet is. Az alábbi alakulatok alkalmazták a típust: 

- a Repülő Akadémia 2. rep. szd. Debrecen, 

-  a 2. Honvéd REGVI oszt. Tapolca, 

-  az 1. bombázó rep. kik. szd. Veszprém, 

- a Honvéd Műszerrepülő kiképző szd. Vát, 

- 101/1 és 101/2 szállítórepülő-századok, Budaörs. 

Mintegy 80 db Fw 58K (K-7, ill. K-8) és C változat került alkalma-
zásra a magyar légierő bombázó századainál, bombázó-oktató sze-
repkörben. [2./62. o. és 4./410. o.] Emellett jelentős szerepet játszott 
a típus a hazai, illetve a műveleti területen történő alkalmazásban is, 
könnyű szállító- és futárrepülőgépként. 

A keleti fronton jelentős szerephez jutott az Fw 58 is a szállítóre-
pülő-századok állományában. 1942–43-ban a súlyos harcok és visz-
szavonulások idején a sebesültek százait kellett szállítani, repülőtere-
ket kiüríteni, gyorsfutár- és szállítófeladatokat ellátni. 1942 júniusától 
az egykori MALERT gépek bevonultatásával felállított 102/2. törzskari 
szállítórepülő-század, illetve a légierő elavult vagy kiöregedett gépei-
vel (Ju 86, Ca. 101, Fw 58, Fi 156) repülő 102/1. szállítórepülő-
század látott el szállító feladatokat a frontvonal térségében. Mindkettő 
rendelkezett Weihe repülőgépekkel is. 1944-ben a két szállító század 
összesen 9 db Ju-52, 12 db Fw-58 Weihe és 3 db FIAT G12 szállító-
repülőgéppel rendelkezett. 

A típus megbízhatósága és az Argus motorok kis fogyasztása mi-
att a Weihe több szökés és dezertálás eszköze lett. Ezek közül az 
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események közül a legjelentősebb Háry László vezérőrnagy 1945. 
február 27-én sikeresen végrehajtott szökése volt Olaszországba. 
Háry családján kívül még a kirepülésen részt vett Magyar Sándor 
óceánrepülő is. A K3+58-as lajstromjelű gép a Fermos és Pescara 
közötti San Vito szükségrepülőtéren szállt le. 

További sikeres szökés volt a Tóth József törzsőrmester által ve-
zetett, 1945. április 18-án éjszaka végrehajtott akció. Ezt, a valószí-
nűleg utolsó szökést, a szovjet csapatok által már elfoglalt Magyaror-
szág területére hajtották végre. Az ausztriai Zeltweg-ből felszálló gép 
Sármellék közelében szállt le, majd a gépen tartózkodó hat fő katonai 
személy „önként” jelentkezett a Vörös Hadseregbe. 

A háború végén – kényszerből – feltárásra kerültek a többfeladatú 
repülőgép „rejtett képességei”. 1944 második felében 17 db Fw 58C 
repülőgépet éjjeli zavaró csatarepülőgéppé alakított a magyar légi-
erő. Ezeket 2 db 8 mm-es Gebauer géppuskával és 300 kg bomba-
terheléssel látták el. Alkalmazásuk a téli időjárásban, az egyre na-
gyobb számú légvédelmi fényszóró és az egyre hatékonyabbá váló 
szovjet légvédelem miatt kevésbé volt sikeres. [4./389. o.] Az átalakí-
tás jellege azonban felveti a kérdést, hogy a 400-460 LE-s motorokkal 
szerelt Weihe változatok bombaterhelése meddig lett volna növelhe-
tő. A német légierő 1942-től alkalmazta, éjszakai zavaró csatarepülő 
osztályokba (NSGr) szervezve, a növelt teljesítményű, géppuskás 
orrkúppal felszerelt Weihek egy részét, amelyek az 1942-43-as évek-
ben még értek el kisebb eredményeket (Brazilia 25 db Fw- 58KI-et 
könnyű bombázóként rendszeresített, ilyen módon a típustól nem 
volt idegen ez a felhasználási terület sem). 1945 márciusában a Fer-
tőszentmiklóson települő Weihe célrepülő század 50 db Fw–58B gé-
pét – a német mintagépnek megfelelően - Rb 50/30 kamerákkal fel-
szerelve közelfelderítő repülőgépnek akarták használni. Összessé-
gében, a magyar légierő állományában üzemeltetett Weihe-k száma 
1944 végére dokumentáltan elérte a 101 db-ot, de – az 1944-es sza-
bályozatlan körülmények között lezajlott német átadások miatt - meg-
haladhatta a 180 db-os mennyiséget is, így ez a rendkívül sokoldalú, 
többfeladatú repülőgép mindenképpen fontos szereplője a magyar 
repüléstörténetnek. [2./62-63. o.] 

4.2. A repülőgép hazai gyártása 

A Magyar Királyi Légierő kiképzési és szállítási igényeinek kielégí-
tése fokozott prioritást élvezett, így Magyarországon is épült doku-
mentáltan legalább 56 példány a típusból (a legyártott komplett és 
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félkész gépek pontos száma a fennmaradt dokumentumok hiányos-
sága miatt máig vitatott, pontosítást igényelhet).  

A gyártás a Magyar Waggon- és Gépgyárban folyt, Győrben. Itt 
már 1936-ban megkezdték a repülőgépjavító-kapacitás bővítését, 
mivel az addigi egyetlen javítóbázis, a Székesfehérvár-Sóstói Köz-
ponti Repülőgép Üzem (REGJÜ) nem győzte a javítási munkákat a 
sok iskolarepülőgép-sérülés miatt. 1937-től sérült Udet és Hungária 
iskola-repülőgépeket adtak át a győri MWG üzemnek, hogy azokon a 
szerelők a javítási munkákat gyakorolhassák.  

A javítási munkákat az autógyártás csarnokaiban kezdték Gedeon 
István okl. gépészmérnök vezetésével, 8 fő szakmunkással. Gedeon 
mérnök előzőleg – az 1930-as évek elejétől – a német Heinkel repü-
lőgépgyárban, majd a DVL-nél (Deutsche Versuchsanstalt für 
Luftfahrt) dolgozott, és ott szerezte tapasztalatait. [8./83. o.] 1939-ben 
a repülőgépgyártáshoz szerelőcsarnok és alkatrészraktár épült. 
Győrben 12 db Sólyom felderítőgép is készült, emellett elkészült a 
Levente típusú kiképző-repülőgép prototípusa is. 1940-42 között 27 
db Sólyom és 29 db Focke-Wulf repülőgépet gyártott a Waggongyár.  

A motorjavító üzem vezetője Vadas József mérnök volt. Itt javítot-
ták később a FIAT CR 42 repülőgépek FIAT A–74RA–38 típusú 840 
LE-s csillagmotorjait is. Amikor a Weihe gyakorlógépek programja 
beindult, a Focke-Wulf típusok Argus As 10C motorjait is ez az üzem 
javította.  

A Weihe-program a berepülésekhez megfelelő repülőtér kiépítését 
tette szükségessé. Gedeon István tervet dolgozott ki a nagyméretű 
Fw 58 Weihe repülőgép iparcsatornán történő szállítására, szállító 
tutajon. Ez jól bevált az üzem és a repülőtér közti szállításnál is. 

Az új típus gyártása újabb üzem megnyitását is szükségessé tette. 
Ekkor létesült a harmadik repülőgép építő műhely, amelynek vezeté-
sét az ismert sportrepülőgép-tervező mérnökre, Lampich Árpádra 
bízták, aki 1940-től a győri repülőgépüzemben vállalt munkát. A kibő-
vült, többfeladatú győri repülőgépgyártási részlegek ezután már 
szükségessé tették a repülőgépgyártás leválasztását és önállósítását. 
Az önálló Repülőgép Osztály élére ekkor a légierő mérnökét, Spilka 
Ferencet állították, akit mint a székesfehérvári üzem anyagvizsgáló 
laboratóriumának alapítóját ismerték repülő körökben.  
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A Weihe típushoz Győrben 1941-től megkezdték az Argus As 10 
motorok fődarabokból történő összeszerelését is. [11.] A motorgyár-
tás megszervezéséről 1942-től folytattak tárgyalásokat a német part-
nerrel. [10./ 64. o.] A motorok néhány kisebb alkatrészeit gyártották 
hazánkban is. 

A gyártás során hasonló szervezési és koordinációs problémák 
merültek fel, mint a Messerschmitt 210-es program során. A problé-
ma megoldása érdekében a két fél között bizottsági egyeztetést is 
végeztek, amelynek eredményeképpen jegyzőkönyvben biztosították 
a felek egyetértésükről egymást a magyarországi Weihe-gyártás tá-
mogatásában. A Messerschmitt 210-es programhoz képest a Weihe 
gyártása során gyorsabban sikerült megoldani a felmerülő nehézsé-
geket.  

A típus hegesztett acélcső szerkezete és viszonylag egyszerű ki-
alakítása nem igényelte az új technológiák alkalmazását. A gép gyár-
tását gyorsan el tudták sajátítani azok a szakemberek, akik a WM 21 
Sólyom gyártása során szereztek tapasztalatokat. A megrendelésben 
rögzített 72 legyártandó repülőgép mellett 19 félkész gyártmányként 
érkezett. A félkész gyártmányok törzsrácsai már összehegesztett ál-
lapotban voltak, készültségi szintjük kb. 40%-os lehetett. 

 

18. ábra. Fw 58-as a Magyar Királyi Honvéd Légierő álcázó festésé-
vel 
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A hazai gyártást 1941. július 14-én rendelték meg egy átfogó szer-
ződés keretében. A Weihe gyártására azonban már jóval korábban 
tettek kezdeti lépéseket. A Magyar Waggon- és Gépgyár vezetősége 
a típust alkalmasnak találta arra, hogy a repülőgépgyártás alapjait el 
tudja rajta sajátítani a vállalat. Ennek az érdekében a MWG igazgató-
ja, Barcza Arnold személyesen tett látogatást a Focke-Wulf gyárban 
1939. április 15-én. Az acél és alumínium törzsszerkezetű, vászonbo-
rítású nagyrepülőgép kialakítása új gyártástechnológiai folyamatokat 
is hordozott magában (torzításmentes plexi meleg-alakítása, behúz-
ható futómű kiépítése), amelyek a gyártás és a későbbi javítások so-
rán szükségessé válhattak.  

Ezeknek megtárgyalására Gedeon István főmérnök vezetésével 
1940-ben utaztak ki a gyári szakemberek, akik már a gyártási tanul-
mányokat is megszerezték. 1941-ben az RLM Magyarországra küldte 
az Fw 58C Weihe repülőgép már meglévő alkatrészeit és motorjait, 
hogy itt építsék össze, mivel a gyártást Németországban leállították. 
A hazai gyártás két sorozatban valósult meg. A tervek szerint az első 
szériában 25 gépet 1943. augusztus 31-ig, a második szériában pe-
dig 47 gépet 1944. június 30-ig kellett volna átadni. 

 

19. ábra. Fw 58 Weihe sárkányszerkezet gyártása a győri MWG-nál 
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A szerződésben foglaltak szerint a licenszet átadó vállalta, hogy az 
MWG által kiküldött szakemberekkel megismerteti a gyártás részlete-
it, valamint a magyar felet ellátja a szükséges dokumentációval és a 
gyártáshoz szükséges öntvényekkel. A gyártás gördülékeny megindí-
tása érdekében a Focke-Wulf vállalta, hogy szakembereket küld Ma-
gyarországra a gyártás megindításakor. A magyarországi 
Messershmitt 210-es gyártásával összehasonlítva a Focke-Wulf ve-
zetői kifejezetten törekedtek a problémamentes kapcsolat kialakításá-
ra. A vállalat vezetői közül Kurt Tank professzor többször is járt Győr-
ben, a napi szintű egyeztetéseket Hans Schubert üzemigazgató, va-
lamint a cég magyarországi képviselője, Sinderlaub Rudolf végezte.  

A magyar gyártmányok a Fw 58 Ka-6 (a kis „a” a külföldi gyárt-
mányra utal) típusjelet kapták. Az első elkészült gép berepülését (ol-
dalszám: G 237) 1942 júliusában fejezték be. A tervezett gyártási 
mennyiségeket és elosztásukat a következőképpen tervezték: 

A MAGYAR FW 58 KA REPÜLŐGÉP TERVEZETT GYÁRTÁSI 
MENNYISÉGE 

       4. sz. táblázat 

Típus HM RLM 

Fw 59Ka-6 9 16 

Fw 58Ka-6 15 15 

Fw 58Ka-8 18 20 

Fw 58Ka-7 8  

Fw 58Ka-9 1  

A legyártott gépek gyártási számaiban és a kiosztott oldalszám-
okban különbség mutatkozik, aminek az oka az lehetett, hogy a fel-
merülő igényeknek megfelelően menet közben módosították a gyár-
tásba vett típusokat.  

A betervezett gyártási mennyiség nem valósult meg, a ténylege-
sen, dokumentáltan legyártott gépek száma a következőképpen 
alakult: 

 1942-ben 10 darab, 

 1943-ban 22 darab, 

 1944-ben 24 darab. 
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Azonban más források szerint - készre szerelt, vagy részben kész 
állapotban – valószínűleg mintegy 107 magyar gépet készített az 
MWG Győrben a háború végéig. [8. II. r.] Sőt, a győri MWG termelé-
sében az újabb adatok szerint jóval több volt az Fw-58 KA-7, KA-8, C, 
G-s gépek szerelése a korábban ismertnél. [11.]  

Eszerint 1941-es megrendelésekre 1943. augusztusig 51 db ké-
szült a magyar és 51 db a német légierő részére. 1943. szeptember 
1-ig további 21 db-ot adtak át, majd 1944 decemberéig a 80 db-os 
rendelésből még 56 db került a magyar légierőhöz, 20 db-ot kiszállí-
tottak. Ez 129 magyar és 71 német gépet jelent, az össztermelés te-
hát 198 db. Az adatok végleges pontosítása azonban még várat ma-
gára. 

 
WEIHE GYÁRTÁS ÉS MOTOR-ÖSSZESZERELÉS 

A GYŐR MWG RT-NÉL ÚJABB ADATOK ALAPJÁN [11.] 

        5. sz. táblázat 

 Repülőgép Repülőmotor 

1941 10 db Fw 58 144 db Argus As-100 ösz-
szeszerelés, 
+ 294 db már kész motor 
beépítése 

1942 29 db Fw 58 

1943 63 db Fw 58 

1944 
96 db Fw 58 
(21 db export kérdéses) 

5 db Argus As-411 

 
 
1944. április 3-án a szövetséges légierő megkezdte támadásait 

hazánk hadicélpontjai ellen, és ennek egyik áldozata az MWG és re-
pülőtere Győrben. Súlyos károk keletkeztek a repülőgépgyártó üzem-
részekben, valamint a repülőtéri berendezésekben és végszereldék-
ben, ami gátolta a Weihe-program kibontakozását.  

A szerelő- és műszerészmunkákat a környező települések (Mén-
főcsanak, Moson, Csorna, Farád, Gic, Gönyű, Gyarmat, Gyömöre, 
Táplánypuszta stb.) kis üzemeibe telepítették át.  

A végszerelde viszont a külső rombolások meghagyásával válto-
zatlanul a repülőtéri hangárszereldékben működött. A termelésben 
jelentős kiesés mutatkozott, de az nem állt le tartósan. 
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5. A típus nemzetközi összehasonlítása 

Az 1350 darabos mennyiségben gyártott Weihe - bár nem épült 
külföldi vetélytársaihoz hasonló számban (Avro Anson-ból kilencszer 
ennyi, 11 020 db készült) - sok ország légierejében megtalálható volt 
még a háború után is. A magyar és a német légierőn kívül rendszere-
sítette az argentin, bulgár, brazil, horvát, finn, holland, norvég, len-
gyel, szlovák, spanyol és török légierő is. Politikai okokból átütő ke-
reskedelmi sikert nem ért el, azonban érdemes mégis összevetnünk 
kategórián belüli elsődleges versenytársával, az Avro Ansonnal. 

 
AZ FW 58 ÖSSZEVETÉSE AZ AVRO ANSONNAL 

       6. sz. táblázat 

 Fw 58 Weihe Avro Anson 

Hossz 14 m 12,8 m 

Fesztáv 21 m 17,2 m 

Szárnyfelület 47 m2 43,01 m2 

Magasság 4.4 m 4 m 

Üres tömeg 1900 kg 2500 kg 

Maximális engedélye-
zett felszálló tömeg 

2810 kg 3600 kg 

Felületi terhelés 59,8 kg/m2 43,1 kg/m2 

Beépített motor típusa 
és teljesítménye 

Argus As 10  
(180 kW) 

Armstrong Siddeley 
Cheetach IX (261 kW) 

Sebesség  260 km/h 300 km/h 

Hatótáv 680 km 1270 km 

Utaslétszám/ 
hasznos teher 

6-8 fő/900 kg 6 fő/1100 kg 

Első repülés 1935 1936 
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Az Avro Anson rendkívül sokoldalú repülőgépnek bizonyult, ame-
lyet különböző kiképző- és futárfeladatok mellett harcászati könnyű 
szállító szerepkörben is alkalmaztak. [9./112. o.] Az Avro Ansonon 
kívül másik két repülőgép felel meg annak a többfeladatú koncepció-
nak, amit az Fw 58 Weihe képviselt.  

Ez a két repülőgép az Airspeed Oxford, valamint a Cessna AT-17 
Bobcat. Mindkét repülőgép hagyományos szabadonhordó szárnnyal 
készült csillagmotoros típus, azonban felhasználásukat tekintve egyi-
kük sem közelíti meg a Focke-Wulf rugalmasságát.  

Az, hogy mégis nagyobb darabszámban készültek ezek a repülő-
gépek, a háttéripar adottságaira vezethetők vissza. Az Avro Anson és 
Airspeed Oxford gyártása során jól szervezett kisipari beszállítói há-
lózat segítségével sikerült olcsóvá tenni a gépeket, a Cessna eseté-
ben pedig ugyanezt a célt a hagyományos amerikai futószalag terme-
léssel sikerült elérni.  

A Weihe sokrétű felhasználhatóságát a kortárs típusok közül csak 
az Avro Anson éri el, illetve haladja meg bizonyos területeken. A há-
ború utáni „második karrier” során a fent említett kortársak hasznos 
szolgálatot tettek a kereskedelmi repülés területén, egyes példányaik 
még a 70-es évek elején is repültek. 

 

 

20. ábra. Az Avro Anson szerkezeti kialakítása 
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Az Avro Anson szerkezeti kialakítása lehetővé tette a RAF gépein 
alkalmazott géppuskatorony beépítését. A tervezés során fő szem-
pont volt, hogy ugyanazokat az elemeket építsék be, amelyek a bom-
bázókon is megtalálhatóak (torony, fülke kialakítás) 
 

AZ FW 58 NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

       7. sz. táblázat 

 Fw 58 
Weihe 

Avro Anson 
Airspeed  
Oxford 

Cessna AT-
17 Bobcat 

 

 
   

Összes 
gyártott 
mennyiség 

1350 11 020 8586 5400 

Szolgálat-
ban 

1937-1955 1936-1977 1937-1955 1941-1965 

Bombázó-
kiképző vál-
tozat 

+ + - + 

Lövészki-
képző vál-
tozat 

+ + + - 

Sebesült-
szállító vál-
tozat 

+ + + - 

Könnyű 
szállítórepü-
lő változat 

+ + + + 

Polgári 
utasszállító 
változat 

+ + - + 
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Az Fw 58-as Weihe 1350 (más források szerint 1630) db legyártott 
példányából napjainkra hírmondó is alig maradt. A Királyi Légierő 
utolsó épségben megmaradt gépe valószínűleg egy Weihe volt, 
amelynek Ausztriában veszett nyoma a háború után. Amerikai csapa-
tok még 1945 őszén is több jó állapotban megmaradt magyar Weihe-
ről is említést tettek. Konkrét információk maradtak fenn a RAF 1. 
Field Intelligence Unit feljegyzéseiből, akik 1945. augusztus 8-án 
Zeltweg-ben találtak egy magyar Weihe-t.  

Napjainkban Európában egyetlen roncs található Norvégiában, va-
lamint a közelmúltban búvárok fedeztek fel egy további jó állapotban 
lévő roncsot a Balti tengerben.  

Aki szeretné megtekinteni a típus utolsó megmaradt példányát, 
annak egészen Rio de Janiero-ig kell elrepülnie. Itt található ugyanis 
az egyetlen múzeumi állapotúra restaurált példány, amivel még az 
50-es évek végén is repültek a Brazil Haditengerészetnél. 

 

 

21. ábra. Az egyetlen megmaradt Fw 58 Weihe a Brazil Haditengeré-
szet állományából. A gép jelenleg Rio de Janiero-ban található 
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