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Robbanófgl falták ( rakó ta )

pct. gránátot tartalrazó kaz.ttá, robbanÓ-f.J ( 22xlt)
Vógfáz1. vezórléro Pct. klsrakéta (9-16 kt8_
rakóta a T-22 robbanó fcJáb.n )

rádiólokácíós p9ranc8adó bgrond6zó.
vó9?ázls vezórlé3ú kazcttás töltatokk.I rcndcl-
k.zó rgkáta
tóbbcsóvos rakóta kll. rgndszcr
könnyo sorozatvóto rgndE gr
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Lóvedókfa t t ák:

HE naovrobbanó ero t0- 
"zAőú 

gyalogr. óe

._-j!-EAT=+ nagyrobbanó crgJű
llERA.,,,"::-,',, - nggyrobbanó €rgJ0

(3 db hk. 6l19ni )
HEP nagyrobbanó 6r€Jú

gránát

BoBblgt lövodékok (Véltozó
hk. akn ával)

ku.ulatív ható€u pct. 9ránát
rakétaró999íté999 9ránát

Pla9ztlku8 robbánóanyggú

!99P!I!!99 lézervezórlécű gránát (vé9fázis 1rányítá8ú)

-9T3!l * rakét ahal t órov9s gránát (páncólórzék6ló ó9
rolboló )

,EELB - n99növ9lt hatótávoleá9ú lóvedékck

AT _ hk. sllenl akna
RAP _ r8kétaráE9gító €o€ löv€dék3k

Táv8knarakó renda ze re k l

- l55 E/m t8rack lövedékébgn 36 db hk. 6l16n1
akna éa 36 gyal. 91l!nt

- l55 tr/0 tarack lóvadékében 9 db hk. ellent óe
9 db gyal. ell enl akna

- 9k-V8l vontatott vgtócaóböl klrzóródó akna
- kontán6r€€ 9ya1. vagy hk. akng

- gk-ról v. holíkoptgrról t6l9píthetó kontánerea
hk. vagy gyal. akna

ADAlt

RA1,1s

GEMss

MoPMs

UMI í§



GAToR - r.p0lógéPr6l t6lgPíth.t6 hk. vagy r.Pgszákna
oR^' - rcPúlögépról szort akna
SUU-13/A - hcllkopt9rró1 t€l6Píth.tó hk. akna

sLU-r.lINE - sorozatv.t6vcl td9píth.t6 hk. akna

vs/ÁD _ hglikoptrrröl t.l.Píthctó hk. akna

l.í-l - r.pülögéPról t.l3Píth.tó kútönbözó típu.ú aknák

ToRNADÓ vgdászborbazó rcpülöoóg l,i-I típu.ú
aknárzóró bcrcndazór t

KB-41 _ kuoulattv ki.bolba 2352 db

MIFF - hk. gltgnt akná 896 db

r,rusA - 8ztlánkh6táaú aktívrzOnzoro. akna 672 db

MUSPA - 9zllánkhatáali .kna aktív ól paeczív lzcnzorral
672 db

sTABo - kifutópály. rorboló bolba 224 db

Asl - fadezókck cllonl bo0ba
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