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Venemaa relvajõudude enimlevinud 

soomusmasinate identifi tseerimine I

IDENTIFITSEERIMISE METOODIKA

Tekst: RIHO ÜHTEGI, major

Tänapäeva sõjalises konfliktis on informatsioon omandanud hindamatu 
väärtuse. Kuid väärtus on ainult sellisel teabel, mis on õige. Olen mitmetel 
õppustel kogenud, et kaitseväelased ja kaitseliitlased ei oska kirjeldada 

seda, mida nad nägid. Süüdi selles on tõsiasi, et keegi pole õpetanud neid vaatle-
ma. Käesolevas ja mõnes järgmises Kaitse Kodus! püüan osaliselt lahendada seda 
probleemi, tutvustades ainult ühte, soomusmasinate identifitseerimise süsteemi 
ning kirjeldades Venemaa levinuimaid soomukeid ja nende iseärasusi just vaatlu-
se seisukohast. Käesolev materjal on kasutamiseks iseõppijatele ja instruktoritele, 
kes peavad õppima või õpetama soomusmasinate äratundmist. 

WHAT-metoodika identifitseerimisel

Enimlevinud metoodika soomusmasinate identifitseerimisel on nn WHAT-süs-
teem, mille kohaselt identifitseerimitakse soomukeid nelja põhilise elemendi 
vaatlemisel. Nendeks elementideks on veermik, kere, relvastus (pearelv) ja torn 
(inglise keeles wheels, hull, armament ja tower, mille esitähed annavadki kokku 
WHAT). Need neli komponenti võimaldavad määrata soomuki liigi ja tüübi. Tihti 
lisandub eelloetletud neljale veel viies tunnus, selleks on ülema asukohta reetvad 
keredetailid. 

Järgnevalt pisut täpsemalt, mida nende viie osa puhul tuleb jälgida (vt ka joo-
niseid 1 ja 2).

suudmepidur (puudub)

pearelva raud
ülema kuppel torn

tööriista- või hoiukastid

silindriline ejektor

eriti tugev 
mürsukindel 
paneel

alumine 
esipaneel

veoratas

pingutusratas roomikurattad

Joonis 1. Roomiksoomuki identifitseerimisel vaadeldavad osad. 
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1. Veermik

Veermik on soomukite identifitseerimiseks kõige vähem usaldatav osa, sest ta 
on tihti varjatud taimede, lume, pori, aga ka soomuskilpidega. Põhiliselt vaadel-
dakse (roomiku)rataste arvu ja vahesid.

Roomiksoomukid

Vaadatakse roomikurataste arvu, nende vahesid ja abirattaid. Erinevatel roomik-
soomukitel võib olla erinevate roomikurataste vahe erineva suurusega. Vene tan-
kid on üksteisele suhteliselt sarnased ning näiteks tanke T-55 ja T-62 kõige lihtsam 
eristada just roomikurataste vahe järgi: T-55-l on suurem vahe teise ja kolmanda 
roomikuratta vahel, T-62-l aga viienda ja kuuenda roomikuratta vahel. Tanki T-62 
ja T-64 põhiline erinevus seisneb aga selles, et esimesel on suured täisroomiku-
rattad, teisel aga väikesed roomikurattad ning seetõttu on roomikuid toetamas 
ka tugirattad. 

Joonis 2. Ratassoomuki identifitseerimisel vaadeldavad osad.

aknad/luugid ülema asukoht
perarelv torn

mootoriruum

tuled ja lisaseadmed

eriti tugev 
mürsukindel 
paneel

alumine esipaneel veosillad
rattad

kere (korpus)

Joonis 3. Roomiksoomukite käiguosa on suurte roomikuratastega või väikeste roomikurataste ja 
tugiratastega. 

pingutusratas roomikurattad tugirattad veoratas
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Roomiksoomukitel vaadatakse veermiku puhul ka seda, kas käiguosa on soo-
musega varjatud või mitte. 

Kõigile uuematele Vene roomiksoomukitele on iseloomulikuks tunnuseks kõr-
gemale tõstetud pingutusratas (ehk juhtratas) ja veoratas. Sisuliselt on roomiku-
te vahele jääv käiguosa kahte tüüpi: kas ainult suuremate roomikuratastega või 
väiksemate roomikurataste ja tugiratastega (vt joonis 3). 

Kui näiteks tankide puhul võib esineda mõlemat tüüpi käiguosa, siis jalaväe la-
hingumasinatele on omane ainut roomikurataste ja tugirataste kombinatsioon. 
Samas roomikutel liikuvatele soomustransportööridele on tüüpilisem ainult roo-
mikuratastega lahendus, sest nende baasmudeliks on tavaliselt MT-LB.

Ratassoomukid

Vaadeldakse rataste arvu ja vahesid, sh seda, mis jääb rataste vahele. Nii näiteks 
BTRidel on alates BTR-70-st kolmanda ja neljanda ratta vahel laiem vahe, kus asub 
luuk.

Nüüdiaegsed Vene ratassoomukid on tavaliselt kahe veosillaga (neljarattalised) 
või nelja veosillaga (kaheksarattalised) (vt joonis 4). Väga harva on kasutusel vane-
mat tüüpi kolme veosillaga soomustransportööre. Et enimlevinud kahe veosilla-
ga soomusmasinaks on BRDM, on tal enamasti lisaks põhiratastele ka abirattad.

põhirattad abirattad

Joonis 4. Ratassoomukite käiguosa: kaks veosilda ja abirattad või neli veosilda.

2. Kere (korpus)

Soomuki kere annab suhteliselt vähe informatsiooni, kuigi enamikul neist on 
üsna spetsiifiline kuju. Seepärast vaadeldaksegi esmalt kere kuju, seejärel luukide, 
uste ja akende paigutust ning muid keredetaile. Kere kuju võimaldab määrata ma-
sina baasmudeli, luukide, uste ja akende paigutus aitab mudelit täpsustada. Kere-
detailideks võib pidada laskeavasid, mootori radiaatorireste ja avasid, summuteid, 
sõukruvisid, tulesid, antenne, lisageneraatoreid ja vaatlusseadmeid. Näiteks on 
MT-LB baasmudeli ja MT-LBU kujul oluline vahe: kui MT-LB on esileulatuva ninaosa 
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ja sihvakama kerega, siis MT-LBU on tömbima nina ja kiilukujulise esiosaga. Kerel 
asuvatest lisaseadmetest võib saada täiendavat teavet soomuki ülesande kohta. 
Nii on tavapärasest suurem antennide hulk kindlaks tunnuseks, et tegu on juht-
konna masinaga. 

Vene soomusmasinate kere kuju sõltub tavaliselt soomuki funktsioonist. Nii on 
tankile tavaliselt omane madal kere, seevastu soomustransportööridele ja jala-
väe lahingumasinatele on omane kõrgem korpus, sest need peavad mahutama 
ka jalaväejagu. Kere kuju sõltub ka sellest, kas tegu on amfiibsoomukiga või mit-
te. Vene soomustransportöörid ja jalaväe lahingumasinad on reeglina amfiibsed, 
tankid seevastu enamasti ei uju (välja arvatud dessanttankid). Muu lahingutehni-
ka (liikursuurtükid, tankitõrje- ja õhutõrjesoomukid, erisoomukid jne) on ehitatud 
levinumate tankide või muude soomukite keredele. 

Soomukite kered on tavaliselt kiilukujulised, soomustransportööridele on iseloo-
mulikuks tunnuseks esileulatuv ninaosa (vt joonis 5). Selline ninaosa on tavaliselt 
ratassoomukitel, kuid ka osal roomiksoomukitel, nagu näiteks MT-LB ja BTR-50.

Joonis 5. Soomukite kerekujud.

Jalaväe lahingumasin või 

selle baasil ehitatud soo-

muk. Iseloomulik kiilukujuli-
ne suhteliselt kõrge kere.

Soomustransportöör või 

selle baasil ehitatud soo-

muk. Iseloomulik esileulatu-
va ninaga suhteliselt kõrge 
kere, kusjuures mõnel mu-
delil on laugelt madalduv 
tagaosa.

3. Torn

Tunnused, mida torni vaatlemisel jälgitakse, on torni asukoht (ees, keskel või 
taga), kuju (kumer, piklik või kandiline), prožektorite olemasolu ja asukoht või 
puudumine ning torni välispinnale kinnitatud hoiukastid jt seadmed. Nii on tan-
kil tavaliselt torn kere keskosas, BTRil aga kere esiosal. BMP-1 torn on üsna kere 
tagaosas, seevastu BMP-3 torn on nihutatud sarnaselt BTRile kere etteotsa. Ise-
liikuvatel suurtükkidel 2S1 ja 2S2 asub torn soomuki tagaosas. Samas on 2S1-l 
äratuntavalt madalam ja pikergune torn, seevastu 2S3 torn on kõrgem ja kandi-
lise kujuga.

Vene tankidele on omane suhteliselt kumera joonega torn, mis asub tavaliselt 
kere keskel. Vanematel tankidel (T-54, T-55, T-62) on torn nihutatud pisut ette-
poole. Kui jalaväe lahingumasinatele on omane väike kere keskosas asuv või isegi 
pisut tahapoole nihutatud torn, siis nt dessantlahingumasinatel ja erandina ka 
BMP-3-l on torn nihutatud kere esiosale. Soomustransportööridel mõnikord torn 
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lausa puudub, kuid kui see on olemas, asub ta soomuki esiosal, sest tagapool on 
jalaväe isikkoosseisule mõeldud ruum. Erisoomukitel võib olla torn ka soomuki 
keskel või tagaosal, sest neil pole jalaväe jaoks ruumi vaja. Liikursuurtükkidel on 
torn tavaliselt kere tagumisel osal ning suhteliselt suur ja kandiline, et mahutada 
võimast haubitsat.

4. Pearelv

Relvastus võib soomusmasinatel olla erinev. Nii võib pearelvaks olla kuulipil-
duja, aga ka raskekahur. Torniga masinatel asub pearelv tavaliselt tornis. Pearelva 
identifitseerimisel vaadeldakse selle raua kuju (kas on ühtlane või silindrilise va-
helüli ehk ejektoriga), suudmepiduri (üheosaline, kaheosaline või mitmeosaline) 
ja termokatte olemasolu. Nii on näiteks tankil T-54/55 suudmepidur (kahur D10T), 
kuid T-62-l seda ei ole (kahur 2A20). T-62 kahuril puudub termokate, mis T-74 
kahuril (2A46M) on olemas. T-64 kahur võib olla termokattega või ilma, sõltub 
tankile paigutatud pearelva tüübist (kas 2A46 või 2A46M).

Üldiselt on pearelv soomusmasinate erinevatel tüüpidel suhteliselt sama. Nii 
on näiteks tankidel alates T-74-st kasutusel kahur 2A46 ja selle modifikatsioo-
nid. BTRidel on tavaliselt pearelvaks kuulipilduja KPVT, erandiks BTR-90, millele 
on paigutatud automaatkahur 2A42, nagu see on ka põhilisel jalaväe lahingu-
masinal BMP-2 ja dessantlahingumasinal BMD-2. Teistel soomukitel pearelvad 
varieeruvad. Eriliselt äratuntavad on lahingumasinad BMP-3 ja BMD-3, millele 
on paigutatud paariskahurid, üks suuremakaliibriline 2A70 ja teine 30-milli-
meetrine 2A72.

Kuid pearelv ei pea tingimata asuma tornis. Näiteks enamikul tankitõrje- ja õhu-
tõrjerakettidega relvastatud soomukitel asub relvasüsteem kere peal (transpordi-
asendis tihti kere sees varjul, vt joonis 6). 

Tankitõrjesoomukile 9P133 on 
transpordiasendis iseloomulik kere 
sisse peidetud pearelvasüsteem 
(ülemisel joonisel). Laskeasen-
dis on relvasüsteem kere kohal 
(kőrvaloleval pildil).

Joonis 6. Tankitõrjesoomuk 9P133 transpordiasendis ja laskevalmis.

Erisoomukitel puudub pearelv sootuks, seda asendab antenni-, radari- või sen-
sorisüteem või mõni muu seade. Selline seade võib olla ka peidetud soomuki kere 
peal olevasse väikesesse torni.
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5. Ülema asukohta reetvad detailid

Nende all peetakse silmas luuke ja kupleid, mida ülem kasutab. Kuppel on nagu 
väike torn, milles või millel võivad olla vaatlusavad ja/või -seadmed. Tavaliselt on 
ülema luugi juures ka kuulipilduja. Ülema asukoht on torniga masinatel tornis va-
sakul või paremal poolel. Nii on näiteks tankidel T-54/55 ja T-62 ülema asukoht va-
sakul poolel, uuematel tankidel aga paremal poolel. Jalaväe lahingumasinatel on 
ülema asukoht tavaliselt paremal pool ja iseliikuvatel suurtükkidel vasakul pool. 
BMP-1-s asub ülem juhi taga korpuses. Ratassoomukites asub ülem tavaliselt ju-
hist paremal.

Tankid ja jalaväe lahingumasinad võivad tihti olla kaetud lisasoomusega, mis 
muudab masina algupärast välimust tundmatuseni. Siis tulebki appi näha olevate 
detailide võrdlus, mis aitab määrata masina tüübi ja mudeli (näide joonisel 7).

Joonis 7. BMP-1 erinevaid modifikatsioone. Kuidas tunda külgvaatest ära, et tegu on sama 
tüüpi soomukiga? 

1. Kuus roomikuratast ja veora-
tas. Neli esimest roomikuratast 
väikeste vahedega, viimased 
kaks suuremate vahedega.

2. Kere kiilukujuline, vasakul kül-
jel taga kolm laskuriluuki ja kes-
kel veel üks luuk.

3. Torn koonusekujuline, madal, 
asub soomuki keskosas. Torni 
peal on üks luuk (keskel).

4. Pearelv lühikese silindrikujuli-
se rauaga, mis on omane ainult 
BMP-1-le (73 mm kahur 2A28).

5. Ülema asukoht juhi taga kere 
eesmises osas (eesmise osa peal 
on teine luuk).

Soomusmasinate jaotumine vaatlustulemuste järgi

WHAT-vaatlusmetoodika kasutamine ei tähenda tingimata, et vaatlus algab 
veermikust. Tihti ei paista veermik maastikul väljagi ega anna piisavalt informat-
siooni, et määrata kindlaks soomusmasina liiki. Laias laastus saab soomusmasi-
naid liigitada järgmiselt:

 tankid – roomikutel ja kahuritorniga lahingumasinad;
 jalaväe lahingumasinad – samuti roomikutel ja torniga, kuid pearelv oluli-

selt tagasihoidlikum kui tankil, sees piisavalt ruumi jaosuuruse üksuse trans-
portimiseks;

 liikursuurtükid – põhiliselt roomikutel ja suurtükitorniga, siia liigituvad ka 
iseliikuvad miinipildujad (Nonad) ja kahuritega õhutõrjesoomukid;

 soomustransportöörid – üldjuhul jalaväe transportimiseks mõeldud torni-
ga või tornita soomukid nii ratastel kui ka roomikutel;
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 raketikandjad – soomustransportööridele või tankikeredele ehitatud rake-
tisüsteeme kandvad soomukid (õhutõrje ja tankitõrje);

 muud eriotstarbelised soomukid – juhtimissoomukid, sillatankid, tehnili-
se toetuse soomukid, luuresoomukid, keemiakaitsesoomukid jne.

Selleks, et soomusmasinate liike üksteisest eristada, tuleb vaatlust alustada olu-
lisemate tunnuste eristamisest. Joonisel 8 on toodud skeem, kuidas esmane iden-
tifitseerimine võiks toimuda. Nagu näha, algab vaatlus sellest, et määratakse kind-
laks, kas tegu on roomiksoomuki või ratassoomukiga. Seejärel hinnatakse torni ja 
lõpuks pearelva olemasolu. Nii ongi võimalik põhimõtteliselt kindlaks määrata, 
mis liiki soomukiga tegu on. 

Joonis 8. Soomusmasinate esmane identifitseerimine.

Tihti on vaja lisaks joonisel 8 näidatud kolmele küsimusele esitada veel lisakü-
simusi, mis aitavad masina liiki määratleda. Nii võib torni ja pearelvaga roomik-
soomuk olla tank, jalaväe lahingumasin või liikursuurtükk. Selleks, et ära tunda 
tanki, on vaja leida talle omased lisatunnused, millest osa võivad olla ka teatud 
tingimustes lisatavad. Nii võivad tankil olla veel (vt joonis 9):

 kere tagaotsale kinnitatud varukütusepaagid;
 torni peale kinnitatud suurekaliibriline kuulipilduja (vanematel mudelitel 

DŠK, uuematel NSVT).

massiivne pearelva raud

tornil kuulipilduja 
DŠK või NSVT ovaalse kujuga madal 

torn kere keskosas

varupaagid 
kere 
tagaotsal

veermik roomikutega

madal kere käiguosa kohal

Joonis 9. Vene tanki tunnused.
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Kontrollküsimused

1. Kuidas jaguneb masina vaatlus WHAT-metoodikat kasutades?
2. Kus asub roomiku pingutusratas, kus veoratas?
3. Kas suured roomikurattad on omased pigem jalaväe lahingumasinale või 

soomustransportöörile?
4. Mis on Vene soomustransportööride kere kujule iseloomulik?
5. Millised soomusmasinad tavaliselt ei uju?
6. Millisele soomusmasina tüübile on omane kere tagumisele osale nihuta-

tud torn?
7. Mis relv on enamiku BTRide pearelvaks?
8. Kus asub tavaliselt tankitõrjesoomuki tankitõrjeraketisüsteem transpordi-

asendis?
9. Kas ülema asukoht on torniga soomukite puhul alati tornis?
10. Kuidas võiks soomusmasinaid laias laastus liigitada (kuus liiki)?

Vastused: 1. Käiguosa, kere, torn, pearelv. 2. Pingutusratas ees, veoratas 
taga. 3. Pigem soomustransportöörile. 4. Esileulatuv ninaosa. 5. Tankid. 6. Liikur-
suurtükile. 7. KPVT. 8. Kere sees. 9. Ei ole. 10. Tankid, jalaväe lahingumasinad, liikur-
suurtükid, soomustransportöörid, raketikandjad, eriotstarbelised soomukid.

Oluline meeles pidada

Ülalkirjeldatud soomukiliikide kindlaksmääramise skeemi kasutamisel tuleb 
arvestada, et alati on olemas erisusi. Erisused raskendavad soomusmasinate liigi 
määramist, sest nad välistavad tavaliselt liigi profiili. Peamiseks segadust tekita-
vaks komponendiks on torn, mis on tavaliselt soomusmasina esimesena silma 
jääv tunnus. Nimelt võib torn olla ka mõnel soomukil, millel ei peaks torni olema, 
või ei täida torn põhifunktsiooni, st selles ei paikne pearelv. Mõnikord võib ka soo-
mukitorni asukoht segadust tekitada. Kõigest sellest aga edaspidi lähemalt.

Järgmises osas jätkame soomusmasinate liikide määramist väliste tunnuste jär-
gi, võttes vaatluse alla peamised vaatlusobjektid – tornid ja relvasüsteemid. 
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Tank T-80U

Joonis 1. Torni ja pearelvaga roomiksoomukite siluettide võrdlus.

Venemaa relvajõudude enimlevinud 
soomustehnika identifitseerimine II

TORN JA PEARELV SOOMUKI LIIGI MÄÄRAMISEL

Tekst: RIHO ÜHTEGI, kolonelleitnant

Eelmises osas oli juttu sellest, kuidas vaadelda soomustehnikat, kasutades 
WHAT-vaatlusmetoodikat. Selles osas tuleb juttu, kuidas vaadelda erinevu-
si soomusmasinate osade vahel, mille abil saab selgemaks, kuidas eristada 

tanki jalaväe lahingumasinast või liikursuurtükki tankist. Vastase hindamisel ei ole 
alati võimalik kindlaks määrata soomusmasina tüüpi, kuid hindamatu väärtusega 
on juba teave sellest, millist liiki soomusmasinat nähti.

Torniga roomiksoomuki liigi määramine
Nagu eelmises osas esitatud skeemilt näha, teevad liigi täpse määramise sei-

sukohalt peavalu torniga roomiksoomukid, millel on pearelv, ja tornita roomik- 
või ratassoomukid, millel pearelv puudub. Esimesel puhul on tegu lahinguvälja 
vaatlemise seisukohalt tähtsate soomusmasinatega, mille liikidel on kindlasti vaja 
vahet teha, sest sel moel saab teha oletusi vastase üksuse liigi, iseloomu ja suu-
ruse, aga tihti ka tema kavatsuse kohta. Et liiki määrata, kasutame vaatlusel juba 
tuttavat WHAT-metoodikat ja võrdleme tunnuseid omavahel. Jooniselt 1 on näha, 
et tanki, jalaväe lahingumasinat ja liikursuurtükki saab üksteisest eristada nelja 
WHAT-metoodikast tuttava tunnuse järgi. Nendeks on:

 roomikud,
 korpuse kuju,

1 m Jalaväe lahingumasin BMP-2 Liikursuurtükk 2S3

1 m

Tunnus Tank Jalaväe lahingumasin Liikursuurtükk

Roomikud Olemas Olemas Olemas

Korpuse kuju Madal korpus Kõrgem korpus 
(isikkoosseisu veoks)

Võib olla nii madal kui 
ka kõrgem korpus

Torni kuju ja asukoht 
korpusel

Ovaaline torn 
korpuse keskel

Väike torn kopruse 
keskel või pigem 
tagumisel poolel

Suur torn 
kopruse tagaosal

Pearelva raua kuju/
suurus

Pearelval massiivne 
esileulatuv raud

Pearelval lühike ja 
suhteliselt väike raud

Pearelval  massiivne 
esileulatuv raud
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 torni kuju ja asukoht korpusel,
 pearelva raua kuju/suurus. 

Need neli tunnust esinevad küll kõigil kolmel soomusmasina tüübil, kuid pole 
ühesugused. Vastavalt soomuki liigi iseärasustele on neil spetsiifilisi välistunnu-
seid, mis on tingitud nende otstarbest ja ehitusest. Nii peab jalaväe lahingumasi-
nas olema ruumi tervele jalaväejaole ja liikursuurtüki torni peab mahtuma võimas 
suurtükimehhanism. Sellest tulenevalt on jalaväe lahingumasinal kõrgem korpus 
ja liikursuurtükil tavapäraselt suurem torn. Tanki puhul on seevastu rõhku pan-
dud tema soomuskattele, mistõttu on soomuki profiil madalam ja torn massiivne, 
kuid liikursuurtüki omast madalam. Joonisel 1 olevas tabelis on esitatud kolme 
soomusmasina liigi neli täpsustatud tunnust. Seega on tanki ja jalaväe lahingu-
masina  olulisteks erinevusteks:

 pearelv – tankil massiivne raud, mis ulatub korpusest ettepoole, lahingumasi-
nal ei raud ulatu korpusest ettepoole, on lühem ja väiksema läbimõõduga;

 torn – tankil ovaalne ja massiivsem ning üldise silueti juures madalat muljet 
jättev, lahingumasinal väiksem ja rombikujuline;

 korpus – tankil käiguosa varju jääv ja madal, lahingumasinal käiguosa kohal 
silmatorkavalt kõrgem.

Tanki ja liikursuurtükki on võimalik teineteisest eristada peamiselt torni asu-
koha järgi, sest tanki torn ei asu kunagi korpuse tagaosal, nagu see on tavaline 
liikursuurtükil. Ka on liikursuurtüki torn tavaliselt palju massiivsem, kandilisem ja 
silmatorkavam kui tankil. Samas võib see pilt olla mõneti petlik, sest tankil ka-
sutatakse tihti lisasoomuskatet. Kõige lihtsam on tanki liikursuurtükist eristada 
positsioonil, sest liikursuurtüki raud on tavaliselt tõstetud üles. Tanki laskenurk 
ei ületa +18 kraadi, see-eest liikursuurtüki laskenurk ületab tavaliselt isegi +60 
kraadi (vt joonis 2).

Joonis 2. Liikursuurtüki 2S1 Gvozdika laskenurk.

Liikursuurtükk 
2S1 Gvozdika
Liikursuurtükil on soo-
mustransportöörile või 
jalaväe lahingumasinale 
omane korpus ja suhteli-
selt madal torn. Seetõttu 
aetakse teda mõnikord 
segi jalaväe lahingumasi-
na või tankiga. 

Kõige lihtsam on ära tunda, et tegu on liikursuurtükiga, kui 2S1 on laskepositsioonil, sest 
tavaliselt on tal haubitsaraud laskmise ajal tõstetud kõrgemale, kui tanki või jalaväe lahin-
gumasina pearelva rauda üldse tõsta saab. 
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Tavaliste liikursuurtükkide kõrval on selliseid, mis eelloetletud tunnustele ei 
vasta. Neid käsitleme üksikasjalikult kunagi hiljem. Siinkohal toon välja vaid olu-
lisimad. Laias laastus saab mittetraditsioonilisi liikursuurtükke liigitada sellisteks, 
mille torn ja pearelv ei vasta eelkirjeldatule, ja sellisteks, millel torn üldse puudub. 
Esimese kategooria ilmekaks näiteks on iseliikuv miinipilduja 2S9 Nona, mis mee-
nutab välimuselt pigem jalaväe lahingumasinat, sest on ehitatud BMD korpusele, 
tema torn on kooniline ja asub soomuki esiosal ning pearelva raud on suhteliselt 
lühike (vt joonis 3). Teist kategooriat esindavad suurekaliibrilised suurtükid (mii-
nipildujad), nagu näiteks 2S5 Giatsint, mille pearelv on lihtsalt nii massiivne, et 
torn kaotaks selle puhul mõtte. Nüüdisaegsed liikursuurtükid, näiteks 2S25, on 
aga sedavõrd mitmeotstarbelised, et neid nimetatakse nii iseliikuvateks miinipil-
dujateks, liikursuurtükkideks kui ka kergetankideks.

Soomustransportöörid ja eriotstarbelised soomukid
Kuidas teha vahet soomustransportööril ja eriotstarbelisel soomukil? See kü-

simus tõuseb päevakorda, kui tegu on tornita soomukiga, millel ei ole selgelt 
eristatavaid eriotstarbelise soomuki tunnuseid. Remondisoomukeid (joonis 4), 

Joonis 3. Liikursuurtükk 2S9 Nona.

2S9 (üleval ja vasakul) on dessantväge-
des kasutatav BMP-1 korpusele ehitatud 
iseliikuv miinipilduja/haubits. Seetõttu võib 
ta väliselt sarnaneda dessandi lahingumasi-
naga BMD-1 (all).

Joonis 4. Remondisoomuk BREM-2, mis on ehitatud BMP-2 korpusele.

BREM-2 on tüüpilisimaid remondi-eva-
kuatsioonisoomukeid. Tal on remondi-
soomukile iseloomulikud tunnused: 
korpusele ehitatud kraana (1) ja korpu-
se tagumisel osal asuv veokast (2).
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radareid ja sillatanke on lihtne ära tunda nende varustuse tõttu, samas side- ja 
juhtimissoomukitega on mõnevõrra raskem.

Soomustransportöörid võivad olla nii roomikutel kui ka ratastel ning mõle-
ma liigi puhul esineb torniga ja tornita variante. Roomiksoomustransportöörid 
(tavaliselt MT-LB) on algupäraselt ilma tornita, kuid just MT-LB-l-il on mitmeid 
ümberehitatud variante, mis võivad, kuid ei pruugi soomuki otstarvet muuta. 
Näiteks on MT-LB edasiarendus MT-LBV väikese kuulipildujatorniga, kuid soo-
muki isikkoosseisu vedamise funktsioon on sealjuures alles jäänud. Et MT-LB-sid 
on valmistatud Venemaal palju, võidakse neid kasutada ka muul otstarbel. Nii 
leidub mudeleid, millele on näiteks paigaldatud automaatmiinipilduja Vasiljok 
– sel juhul on tegu miinipilduja vedukiga –, või ajakohastatud BTRi torniga MT-
LBM (vt joonis 5), kusjuures ka selle soomuki esialgne otstarve (isikkoosseisu 
vedu) on alles jäänud. 

Ratassoomustransportööridel on tavaliselt torn koos raskekuulipilduja või au-
tomaatkahuriga (enamik BTRe), kuid vanematel tüüpidel võib torn ka puududa 
(BTR-60PA, vt joonist 6). Selle liigituse alla ei kuulu aga neljarattalised soomukid 
(BRDM), sest neid ei kasutata enam soomustransportöörina. Sõltumata sellest, 
kas neil on torn või mitte, on tegu ilmselgelt eriotstarbeliste soomukite (torniga 
BRDM-2 on luuremasin, tornita BRDM-2U juhtumismasin) või raketikandjatega 
(puudub torn, kuid on pearelvasüsteem). 

Seega on kõige keerulisem vahet teha neil soomukiliikidel, millel pole torni ega 
selgelt eristatavat relvasüsteemi või seadeldist, mis annaks ettekujutuse masina 
liigist. Siin tuleb lähtuda lisatunnustest, mida tavalisel soomustransportööril ei 
esine. Nendeks tunnusteks võivad olla:

 lisaantennid, sh teleskoopantennid – viitavad, et tegu on side- või juhtimis-
soomukiga;

Joonis 5. Soomustransportööri MT-LBM torniga variant.

MT-LBM (kõrvaloleval pildil on BTR-80 torniga 
MT-LB M5) on korpuse tagaosal asuva BTRi või 
mõne teise soomuki torniga soomustranspor-
töör. Tornis on 14,5 mm kuulipilduja KPVT või 
30 mm automaatkahur 2A42.

MT-LB baasmudel on ilma tornita (kõrvaloleval 
pildil ülemine), kuid enamkasutataval MT-LBV-l 
(kõrvaloleval pildil alumine) on soomuki eesmisel 
osal paremal pool väike kuulipildujatorn, kuhu on 
paigutatud 7,62 mm kuulipilduja PKT.
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 generaatorikast soomuki korpusel – viitab sellele, et masin vajab peatuse 
ajal seadmetele lisavoolu, ilmset on tegu side- või juhtimissoomukiga;

 eraldusmärk punane rist – viitab sellele, et tegu on meditsiinisoomukiga.
NB! Antennide tavapärasest suurem hulk on alati märgiks, et tegu on soomu-

kil olevate lisaraadiojaamadega ning seetõttu on tegu ilmselt juhtimissoomuki-
ga, kuigi see võib näida välimuselt täiesti tavaline tank, lahingumasin või soo-
mustransportöör. Kui tal on aga rohkem antenne kui tavalisel samatüübilisel 
masinal, on tegu tõenäoliselt juhtimissoomukiga.

Kas pearelv on või ei ole?
Selline küsimus tekib kõige sagedamini siis, kui pearelv on transpordiasendis 

varjul soomusmasina korpuses. Kõige enam esineb seda ratassoomuki BRDM-2 
baasil ehitatud raketikandjate, aga ka soomustransportööri MT-LB baasil ehita-
tud raketikandjate puhul. Õhutõrjesüsteemide puhul on relvasüsteem enamasti 
soomuki korpuse peal, seda ka transpordiasendis, mistõttu äratundmisproblee-
me tavaliselt ei teki. Äratundmine läheb raskeks, kui tegu on tankitõrjesoomu-
kiga (vt joonis 7). Sel juhul tuleb liigi tuvastamiseks vaadelda väliseid lisa tun-
nuseid.

 BRDM-2 puhul peaks kahtlustama raketikandjat kohe, kui masinal puudub 
torn. Kõige lihtsam on tuvastada masina liiki selle järgi, kas sellel on kaks 
antenni kahel pool küljel korpuse küljes või mitte. Kui on, on tegu juhtimis-
masinaga (BRDM-2U), kui ei, siis tõenäoliselt raketikandjaga, sest teised eri-
otstarbelised BRDMd on tavaliselt torniga. Edasi tuleks vaadelda soomuki 
korpuse ülaosa: kas seal on näha tõstemehhanismi või on see ümber ehi-
tatud (näiteks tankitõrjesoomuki 9P133/9P144 Maljutka korpuse ülaosa on 
ehitatud keskelt laiemaks, et relvasüsteem korpusesse varjule pääseks). Osal 

Joonis 6. BTR-60 tornita ja torniga mudeleid.

BTR-60PB, tänini kasutusel torniga soo-
mustransportöör.

BTR-60P/BTR-60PA, algupärane tornita soo-
mustransportöör. Tänapäeval enam kasutusel 
ei ole. P ja PA vahe seisnes relvastuses: esime-
sel oli relvaks ainult kuulipilduja SGMB, teisel 
aga KPVT ja 1–2 PKT-d. 

BTR-60PU, staabi- ja sidesoomuk. Soo-
muki korpusel on sidemasinale omased 
antennisüsteemid ja generaatorikast. 
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raketisüsteemidel jääb korpuse peale lisaks tõstemehhanismile ka relva las-
kemehhanism. Lähemalt tuleb kõigest sellest juttu edaspidi.

 MT-LB puhul antennide otsimine ei aita. Kuid tankitõrjeraketisüsteemiga 
MT-LB puhul on tegu tavaliselt uuema põlvkonna süsteemidega, mistõttu 
soomukile on paigaldatud ka vastase avastamise seadmed. Radar peaks 
vaatlemisel silma hakkama soomuki esiosal korpuse kohal parempoolse 
luugi ees. Ka sellest tuleb põhjalikumalt juttu edaspidi.

Erisused. Keerulisem on liigi määramine mõnede eriotstarbeliste soomukite 
puhul, sest ka neil võib olla torn. Nii on osal juhtimissoomukitel torn, mille üles-
andeks on kaitsta seal varjus olevat radarit või antenni tõstemehhanismi. Näiteks 

Joonis 7. BRDM-2 baasil ehitatud tankitõrjesoomuk 9P122/9P133.

Lahinguvalmis 9P122/9P133 korpuse 
kohale tõstetud relvaga.

Tankitõrjesoomuk 9P122 või 9P133 Maljutka 
transpordiasendis. Pearelv on varjul korpu-
se sees ja kaetud kaanega (1). Äratuntav on 
soomuk korpuse ülaosa laiendite (2) ja korupuse 
eesmisel osal asuva sihtimisseadme (3) järgi. 

Juhtimissoomuk BRDM-2U iseloomuli-
kuks tunnuseks on antennid kahel pool 
korpuse ülaosa.

Kuulipildujatorniga baasmudel BRDM-2.

Joonis 8. Luuresoomuk PRP-3.

PRP-3 külgvaade.

BMP-1, baasmudel, millele PRP 
on ehitatud.

PRP on jalaväe lahingumasina korupusele ehitatud luuresoo-
muk. Tal on torn, mille küljes on luureseadmed (1) ja 7,62 mm 
kuulipilduja (2). Just pearelva puudumine, suurem antennide 
arv ning radari ja luureseadmekarpide olemasolu tornil aita-
vad eristada teda jalaväe lahingumasinast. 
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BMP-1-l baseeruval juhtimissoomukil BMP-1KŠ on pearelva asemel teleskoopan-
tenn, mida tornis asuv tõstemehhanism vertikaalasendisse liigutab. Ka BMP-1 
korpusele ehitatud luuresoomukil PRP-3/PRP-4 on nii torn kui ka relv (7,62 mm 
PKT), mistõttu on teda raske eristada tavalisest jalaväe lahingumasinast (vt joonis 
8). MT-LBU baasil ehitatud suurtükitule juhtimise soomukitel (1V13-1V16) on torn, 
milles on varjul jälgimisaparatuur, mitte aga pearelva lukumehhanism. Pearelva 
sellel soomukil ei olegi.

Millisesse liiki kuulub mitme relvasüsteemiga soomuk?
Mõnede soomusmasinate puhul võib tekkida küsimus, milline masina peal ole-

vatest relvasüsteemidest on pearelv. Kõige tüüpilisem on see probleem tänapäe-
vaste kombineeritud relvasüsteemide puhul. Tänapäeva tank on suuteline pearel-
va rauast välja laskma ka tankitõrjerakette, kuid samas ei teki meis mõtetki, et 
tegu võiks olla raketikandjaga, sest erinevat laskemoona lastakse välja tankikahu-
rist. Kuid liigi küsimus tekib näiteks õhutõrjekompleksi SA-19 Grison puhul (tun-
tud ka 9K22 Tunguska nime all, vt joonis 9), mille relvastuses on raketisüsteemid ja 
kiirlaskekahurid. Kas Tunguskat tuleks pidada raketikandjaks või liikursuurtükiks? 

Sellisel puhul võib soomuk kuuluda mõlemasse liiki, kuid tavaliselt tehakse liigi-
tusotsus selle süsteemi järgi, mida peetakse pearelvaks (samamoodi, nagu teiste-
gi soomukite puhul, mille teine relv ei ole nii silmanähtavalt võrdne pearelvaga). 
Ka siin võib tekkida probleeme. Näitena toodud Tunguska puhul peetakse pearel-
vasüsteemiks raketikompleksi, niisiis tuleks seda soomukit pidada raketikandjaks. 
Kuid et kahurid paistavad selle süsteemi puhul rohkem silma ja rakette nähtaval 
ei ole (need asuvad konteinerites), võib teda liigitada ka liikursuurtükkide alla. 
Käesolevas kirjutises ongi ta just seepärast liikursuurtükkide alla õhutõrjekahu-
rite hulka liigitatud.

Soomusmasina alaliigi määramine
Lisaks soomusmasina liigile tuleb tihti täpsustada, millist sorti masinaga tegu 

on, seega tuleb määrata n-ö masina alaliik. Alaliikidesse jagunemine toimub põ-
hiliselt mingite oluliste omaduste, kasutuseesmärkide või väliste tunnuste põh-

Joonis 9. Õhutõrjekompleks SA-19 Grison/Tunguska. 

SA-19 on õhutõrjekompleks, milles on ühendatud 
kaheksa (kõrvaloleval joonisel nelja) raketiga ra-
ketisüsteem (1) kahe väikesekaliibrilise kiirlaske-
kahuriga (2).
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Kontrollküsimused
1. Mis on kaks esimest vaatlusobjekti, kui soomusmasinat hakatakse identi-

fitseerima?
2. Millised on kolm põhilist osa, kus ilmnevad vaatlusel jalaväe lahingumasi-

na ja tanki erinevused?
3. Mille järgi on tulepositsioonil olevat liikursuurtükki kõige lihtsam ära tun-

da?
4. Millisesse liiki kuuluvad õhutõrjesoomukid?
5. Kas soomustransportööridel on torn?
6. Kuidas ära tunda side- või juhtimissoomukit?
7. Kas kõigil pearelvaga soomukitel on relv alati nähtav?
8. Kas liikursuurtükil on alati torn?
9. Kas torn võib olemas olla ka soomukitel, millel pearelv puudub?
10. Millistesse alaliikidesse saab lahingumasinaid liigitada?

Vastused: 1. Veermik ja torni olemasolu. 2. Pearelv, torn ja korpus. 3. Kõrgele 
üles tõstetud relvaraua järgi. 4. Liikursuurtükid ja raketikandjad. 5. Võib olla, kuid 
kõigil ei ole. 6. Antennide rohkuse ja mõnikord generaatorikasti järgi. 7. Ei, näiteks 
tankitõrjeraketikandjatel võib see olla transpordiasendis peidus korpuse sees. 8. Ei 
ole. 9. Jah võib, näiteks luuresoomukil PRP. 10. Jalaväe lahingumasinad ja des-
sandi lahingumasinad.

jal. Näiteks Vene tankid jagunevad lahingutankideks ja kerge- ehk ujuvtankideks, 
seega vastavalt omadustele. Lahingumasinad jagunevad jalaväe lahingumasina-
teks ja dessandi lahingumasinateks vastavalt  kasutuseesmärkidele. Liikursuurtü-
kid jagunevad otstarbe järgi haubitsateks ja õhutõrjekahuriteks. 

Kõige enam alaliike on aga eriotstarbelistel soomukitel ja raketikandjatel, mida 
jagame tihti välistunnuste järgi, süvenemata nende tegelikku otstarbesse. Kõiki 
neid ma käsitleda ei jõua. Mõnda alaliiki saab omakorda veel täpsemalt jagada, 
näiteks liikursuurtükkide alaliiki liikurhaubitsaid saab täpsustada selle järgi, kas 
tegu on pigem suurtüki või eelkõige miinipildujaga. Oluline on teada, et alaliikide 
piirid pole täpselt välja joonistunud ja neid võib määratleda erinevate tunnuste 
järgi. Nimetangi neid vaid siis, kui neist on abi soomuki identifitseerimisel. Kui sel-
lest abi ei ole, on nad pigem kõrvale jäetud.
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Venemaa relvajõudude enimlevinud 
soomusmasinate identifitseerimine III

LAHINGUTANK JA UJUVTANK

Tekst: RIHO ÜHTEGI, kolonelleitnant

Kuigi tank on lahinguväljal minetanud oma kunagise tähtsuse, on see võim-
saim maaväe sõjamasin, milles on ühendatud nii suur tulejõud, tugev soo-
muskaitse kui ka efektiivne liikumisvõime. Seepärast valisingi tankid esime-

seks soomusmasinaliigiks, mida WHAT-metoodika järgi analüüsida. Kuid enne, kui 
süveneda erinevatesse tankimudelitesse, räägin  eriliigilistest tankidest.

Kuidas ära tunda, et tegu on tankiga?
Tanki välised tunnused tulenevad tema otstarbest ja üsna kindlaks kujunenud ehi-

tusest. Tank on manööversõjaks ettenähtud soomusmasin ja see on määranud tema 
relvastuse ning mootoriruumi ja meeskonna kindla paigutuse. Traditsiooniliselt jagu-
nevad tankid kergeteks, keskmisteks ja rasketeks, kuid tänapäeval ei ole nendel enam 
selliseid selgeid piire ning tanke jagatakse pigem lahingutankideks ja amfiib- ehk 
ujuvtankideks. Vene tänapäevased lahingutankid klassifitseeruvad kõik keskmiste 
tankide hulka, ujuvtankid kuuluvad aga kergetankide kategooriasse. Kergetankide 
soomus on õhem ja seepärast pole nad lahinguväljal enam kuigi efektiivsed, neid 
asendavad kiiremad lahingumasinad, mida mõnikord samuti tankideks nimetatakse. 
Seepärast mõeldaksegi tankidest rääkides peamiselt lahingutanki. Ka kirjutises olen 
keskendunud tankist rääkides lahingutanki tunnustele. Kuigi Vene maavägedes on 
kasutusel mitu tankimudelit, on neil kõigil neli ühist omadust: 

 neil on suitsukatte tegemise võime; 
 nad võivad käigult läbida 1,4 m sügavuse veetõkke;
 nende snorkel võimaldab läbida vee all kuni 5,5 m sügavuse veekogu; 
 nende kahuri kaliiber on 100 mm või suurem. 

Ujuvtank on ainus kergetank, mis on jäänud Vene relvajõudude relvastusse. Ta on 
küll vähelevinud, sest seda kasutatakse peamiselt vaid merejalaväeüksustes. Kuigi 
ujuvtank on konstrueeritud maabumisoperatsioonide tarvis, asendab teda üha enam 
tänapäevane lahingutank, sest maabumisoperatsioonide põhimõtted on muutunud: 
dessantlaevad sõidavad selle käigus peaaegu kaldasse kinni. Ujuvtanki omadused 
on:

 neil on suitsukatte tegemise võime;
 nad ületavad veetõkke ujudes;
 nende kahuri kaliiber on 70 mm või suurem.

Tankide puuduseks on nende sõltuvus kütusest, mis eeldab selle pidevat järelvedu 
ja lisapaakide paigaldamist soomukile endale. Vene tanke iseloomustab suhteliselt 
madal siluett, lahingutanke lisaks ovaalse kujuga torn ja ujuvtanke väline sarnasus la-
hingumasinatega BMP ja BMD. Seepärast ongi ujuvtanke jalaväe lahingumasinatest 
raskem eristada. Ka võrreldes lääne tankidega on Vene tankid madalamad ja väikse-
mad. Nagu eespoolsest teabest  selgub, lahingutank tavaliselt ei uju, kuid on suuteline 
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Joonis 1. Tanki T-62 läbilõige.

Sihturi iste Komandöritorn

Laadimismehhanism

Mootor

Juhiiste

Laskemoon

Kahur

läbima veekogu vee all. Kergetankid jällegi ületavad sarnaselt jalaväe lahingumasina-
tele veetõkkeid ujudes. 

Laias laastus saab tanki jagada kolmeks osaks (vt joonis 1): võimas mootor on pai-
gutatud tanki tagumisse ossa (mootoriruum), suurtükk (kahur) asub tornis ning mees-
konna kohad asuvad masina esi- (meeskonnaruum) ja keskosas ehk tornis. Tankiko-
mandöri asukoht on tanki tornis, sest tema ülesanne on tankimeeskonda lahingus 
juhtida. Tornist avaneb selleks suurem vaateväli. Tankimeeskonda kuulub kolm või 
neli liiget, sõltuvalt tanki tüübist. Uuemates tankides (alates T-64-st) on tavaliselt kolm 
meeskonnaliiget. 

Ülalkirjeldatust nähtub, et on olemas kolm põhilist välistunnust, mis on Vene tankile 
omased. Need on:

 ta on roomiksoomuk;
 tal on torn;
 tal on kahur.

Paraku on need kolm tunnust omased ka mõnedele teistele soomukitele, nagu näi-
teks jalaväe lahingumasinale ja liikursuurtükile. Seetõttu tulebki kasutada juba eelmises 
osas kirjeldatud lisatäpsustusi, mis aitavad tanki teistest soomukitest eristada:

 tankikahuri raud on massiivne;
 tankil on madal torn, mis asub soomuki kere esimesel või keskmisel osal. 

Kas lahingutank või ujuvtank?
Nüüd, kui oleme kahuriraua ning torni asetuse ja suuruse järgi jõudnud järeldusele, 

et tegu on tankiga, on vaja otsustada, kas see on lahingutank või ujuvtank. Seega on 
vaja esitada veel üks küsimus, mille vastuse järgi saab määrata tanki alaliigi. Kokku 
saame kuus küsimust, millest viie abil määrame, kas tegemist on tankiga, ja kuuenda 
abil alaliigi (vt joonis 2). Seega esitame täpsustavaid küsimusi, mis aitavad selgeks saada, et 
tegu on tankiga, ning küsimusi, mis aitavad täpsustada, kas see on lahingutank või ujuvtank 
(vt joonis 3). 

Mõned näited
 Kas on varupaagid? Et tank on põhiline manööversõja vahend, peab tal olema 

kaasas varukütus. Selleks on tankil varupaagid. Lahingutankil on need tavaliselt 
vaadikujulised ja kinnitatud soomuki tagaotsale, ujuvtankil on need lameda rist-
küliku kujulised ja asuvad mõlemal pool külgedel kere tagaosal.
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Joonis 2. Tanki identifitseerimise astmed.

Soomuk

Roomiksoomuk

Torniga 
roomiksoomuk

Jalaväe lahingumasin, 
liikursuurtükk või tank

Liikursuurtükk 
või tankihävitaja

Tank

Lahingutank Ujuvtank Ei ole tank

JAH   Kas on roomikud?   EI

JAH   Kas torn on?   EI*

JAH   Kas suurtükk on?   EI

JAH   Kas suurtükiraud on massiivne?   EI

JAH         Kas torn on kere       EI
ees- või keskosal?

JAH       Kas kere ja torn on      EI 
madalad ja ovaalsed?

Täpsustavad küsimused**

* Uusima põlvkonna tankid võivad olla ilma tornita, 
kuid laiemas kasutuses neid veel ei ole.
** Küsimused kere, torni kuju, lisasoomuse, varupaa-
kide jm tankile omaste tunnuste kohta

Joonis 3. Ujuvtank ja lahingutank.

Ujuvtankil ja lahingutankil on mitmeid sarnaseid tunnuseid, kuid ujuvtankil on võrrel-
des lahingutankiga ka mitu olulist erinevust.

Ühistunnused:
 tank on roomiksoomuk;
 tanki mootor asub torni taga (1);
 tanki juht asub kere esimeses osas, ta-

valiselt soomuki keskel (2);
 tankil on tihti varupaagid (3);
 tanki torn asub soomuki keskel või esi-

osal;
 tankikahuril on massiivne raud (4);
 tanki torni peal võib olla kuulipilduja 

(5).

Erinevused:
 ujuvtanki kere on kõrgem ja kandilisem, lahin-

gutankil madalam ja laugjam;
 ujuvtanki lisakütusepaagid kinnituvad kere 

tagaosa peale mõlemale küljele, lahingutankil 
aga tagumisele otsale;

 ujuvtanki kere tagaküljel on turbiiniluugid;
 ujuvtanki torn on ringikujulise põhja ja kal-

duolevate sirgete külgedega, lahingutankil 
ovaalse põhjaga ja ümar;

 ujuvtankil on üks torniluuk, lahingutankil on 
neid kaks.

 Kas on lisasoomus? Erinevalt teistest soomusmasinatest viibib tank vahetult la-
hinguväljal, mistõttu on tema soomuskatet tihti suurendatud, seda ka tornil. Ka 
jalaväe lahingumasinal võib olla lisasoomus. Afganistani sõjas hakkas Venemaa 



ÕPPEMATERJALID KAITSELIITLASELE

4

seda lahingumasinatele lisama, kuid torni osas ei ole see tavaliselt nii silmator-
kav kui tankil. Aktiivsoomust võidakse mõnikord kasutada ka jalaväe lahingu-
masinatel, kuid üldse ei kasutata seda liikursuurtükkidel ja ujuvtankidel.

 Kas mootor asub keres torni taga? Üldjuhul on jalaväe lahingumasinatel moo-
tor paremal küljel juhi kõrval, kuid tankidel, sh ujuvtankidel on see torni taga. 
Välisel vaatlusel on ujuvtankil võimalik eristada radiaatorivõret torni taga vasakul 
pool, lahingumasinatel on need võred aga tavaliselt paremal ees. On ka üksikuid 
erandeid, näiteks BMP-3-l on radiaator korpuse tagumises parempoolses nurgas.

 Kus asub juht? Enamikul tankidest (lahingutankidel alates T-64-st) paikneb juht 
keskel masina esimeses osas. Jalaväe lahingumasinatel asub mootor enamasti 
paremal küljel, mistõttu juht on vasakul. Ka liikursuurtükkidel on juht tihti vasa-
kul küljel, kui soomuk pole ehitatud tankikerele.

 Kas torni peal on kuulipilduja? Enamasti on tankil torni peal kuulipilduja, kuid 
jalaväe lahingumasinal seda ei ole. Ent ka liikursuurtükil võib samasugune kuu-
lipilduja olemas olla.

 Kas suurtükiraud on silindrilise ejektoriga? Enamikul tankidel (v.a T-54/T55) 
on kahur, mille raua keskosas on silindriline vahelüli ehk ejektor. Selline vahelüli 
on ka liikursuurtükkide suurtükiraual, kuid seda pole ühegi jalaväe lahingumasi-
na suurtükil.

Ülalkirjeldatud kuue tunnuse ja täpsustavate küsimuste abil on võimalik tanki teis-
test soomusmasinatest eristada ja määrata tema tüüp.

Ujuvtank PT-76
Et Venemaa relvajõududes on laiemas kasutuses vaid üks ujuvtank, käsitleme seda 

esimesena. See on tank PT-76 (PT = плавающий танк), mis baseerub samal veermi-
kul nagu roomiksoomustransportöör BTR-50. Seepärast kasutatakse neid tihti koos. Et 
selle tanki kahuriks on vana diviisisuurtükk M-1946 ja tema soomus on õhuke, peetak-
se tanki vähetõhusaks ja teda kasutatakse ainult mõnedes merejalaväeüksustes. Selle 
tanki põhilisi tunnuseid vt joonis 4.

 Veermik. Roomiksoomuk, millel on kummalgi pool kuus suurt roomikuratast, 
üks pingutusratas ja üks veoratas (taga). 

 Kere. Eest kiilukujuline kere. Selle tagaosas asub mootor, mille jahutusradiaatori 
võre on kere vasakul poolel ja mõlemal küljel on ka mootori väljalaskekollekto-
rid. Kere tagaküljel on kaks veeturbiiniluuki.

 Torn. Ülalt kitsenev madal ümara põhja ja kaldu külgedega torn, mille peal 
vasakul on komandöriluugiga luugikuppel. Torni tagaküljel on kestaheiteluuk. 
Mõnikord on tornis ka kuulipilduja. Torni keskkoht jääb teise ja kolmanda roo-
mikuratta vahele.

 Kahur. Kahuril on tagantpoolt laiem silindrilise ejektori ja suudmepiduriga raud. 
Suudmepidur on kaheosaline.

Kuidas eristada ujuvtanki teistest talle sarnastest soomukitest?
Kuigi ujuvtank sarnaneb mõnedele teistele soomusmasinatele, on tunnuseid, mis 

aitavad teda nendest lihtsalt eristada. Kõige sarnasem on ujuvtank jalaväe (või des-
sandi) lahingumasinaga, kuid teda on suhteliselt lihtne viimasest mõnede silmajääva-
te tunnuste järgi eristada (vt joonis 5).
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 Veermik. Ujuvtankil on suured roomikurattad, lahingumasinal on need väike-
sed ja käiguosal on ka roomikute tugirattad. 

 Kere. Lahingumasina kere on lühem. Tanki kere tagaküljel asuvad turbiiniluu-
gid, jalaväe lahingumasinal on seal uksed. Dessandi lahingumasinal uksi pole, 
kuid tal on iseloomulik madalam osa taga kahe kõrgema küljekarbi vahel. Jala-
väe lahingumasinal on tavaliselt mootor ees juhi kõrval paremal pool, dessandi 
lahingumasinal torni taga, nagu ka ujuvtankil, kuid viimase jahutusradiaatori 
võre asub kerel vasakul pool, samas dessandi lahingumasinal on see tagaotsas 
madalama osa peal. 

 Torn. Lahingumasinal puudub luuk torni tagaküljel, kuid see on olemas ujuv-
tankil. 

 Suurtükk. Jalaväe lahingumasinal ei ole sedavõrd massiivse rauaga suurtükki, 
selle raud on tavaliselt ühtlaselt sile. Ujuvtanki kahuril on tavaliselt massiivne, 
silindrilise ejektori ja kaheosalise suudmepiduriga raud. 

Teatav sarnasus on ujuvtankil ka iseliikuva suurtükiga 2S1, kuid ka siin on mõned 
olulised erinevused (vt joonis 6).

 Veermik. 2S1-l on seitse suurt roomikuratast, ujuvtankil kuus. 
 Kere. Liikursuurtüki kere on pikem ja kitsam kui ujuvtankil. 2S1 torn asub kere 

tagaosal keskkohaga viienda ja kuuenda roomikuratta peal, PT-76-l on see ees 
keskkohaga teise ja kolmanda roomikuratta kohal. Tanki juht asub masina esi-

Joonis 4. Tanki PT-76 tunnused.

Tanki PT-76 tunnused:
 veermiku moodustavad kuus suurt roomikuratast, millest kaks eelvii-

mast on väiksema vahega kui teised (1), taga paikneb veoratas ja ees 
pingutusratas;

 kere on kiilukujuline, tagaküljel paikneb kaks turbiiniluuki (2), 
juhiluuk koos periskoobiga asub kere esiosa keskel (3), mootori jahu-
tusradiaator on torni taga paremal poolel (4), kere tagaosa külgedel 
on heitgaaside kollektorid (5) ja kere tagaosa peal mõlemal pool 
lamedad varukütusepaagid (6);

 torn on madal ja ümarapõhjaline ning kaldus seintega, torni peal 
paikneb suur luuk koos komandöri- ja laskurikupliga (7), torni taga-
küljel asub kestaheiteluuk (8) ja torni peal võib olla kuulipilduja (9);

 kahuriraual on kahe avaga suudmepidur (10) ja silindriline ejektor 
(11). 
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Joonis 5. Tanki PT-76 võrdlus dessandi lahingumasinaga BMD-3.

Tanki PT-76 erinevus dessandi lahingumasinast BMD-3:
 PT-76-l on suured roomikurattad, BMD-3-l on väikesed roomikurattad ja tugirattad (1);
 PT-76 kere on pikem, BMD-3-l on kerel torni taga isikkoosseisu luuk (2) ja selle taga madalam 

osa küljepokside vahel (3), mida tavalisel jalaväe lahingumasinal BMP ei ole;
 PT-76-l on kere tagaküljel kaks suurt turbiiniluuki, BMD-3-l on need tunduvalt väiksemad ja 

asuvad kere alumises servas (4);
 PT-76 mootori jahutusradiaator on torni taga paremal poolel ja väljalaskekollektorid asuvad 

külgedel, BMD-3-l hakkab radiaator silma madalamal osal külgede varjus (5) ning väljalaske-
kollektorid asuvad taga turbiiniluukide kohal (6);

 PT-76-l on varukütusepaagid kere peal torni taga, BMD-3 kütusepaagid on kahe külgmise 
siseseina varjus (7);

 PT-76 kahuril on massiivne silindrilise ejektoriga raud, BMD-3 suurtükk on oluliselt peenema  
ja sileda rauaga (8);

 PT-76 torni tagaküljel on kestaheiteluuk (9), mida BMD-l ei ole, ja torni peal võib olla kuulipil-
duja. BMD-l on torni peal tavaliselt tankitõrjerelvad (pildil puuduvad).

osas keskel, liikursuurtükil aga ees vasakul. Ees paremal on 2S1-l mootor, mil-
le väljalaskekollektor on nähtav kere vasakul küljel. Ujuvtankil on mootor torni 
taga, tema väljalaskekollektorid asuvad kere tagumise osa külgedes. Ujuvtankil 
on taga küljel turbiiniluugid, liikursuurtükil on seal aga uks.

 Torn. Ujuvtanki torn on ümara põhjaga, iseliikuval suurtükil aga välja venitatud 
ja D-kujuline. 2S1-l on torni peal kaks meeskonnaluuki, ujuvtankil aga ainult üks 
suur luuk. Samas on ujuvtankil kestaheiteluuk torni tagaküljel, liikursuurtükil 
aga mitte.

 Suurtükk. Suurtükiraud on mõlemal soomukil sarnane, liikursuurtükil on raua 
kohal aga kühmuna näha tagasilöögileevendi ots. Liikursuurtüki suurtükiraud 
tõuseb kuni 70-kraadise nurga alla, samas tankil tõuseb see ainult 30 kraadini.

Ujuvtanki PT-76 erimudelid
Ujuvtankile on tehtud mitmeid uuendusi, välisilmet oluliselt muutmata. Ent mõ-

ned erisused võivad siiski olla. Suurtükiraud võib olla nii kaheosalise suudmepiduri 
ja ejektoriga kui ka ilma. Katsetatud on ka teiste kaliibritega suurtükke. Suurim väline 
erinevus tuleb esile mudelil PT-76M, mis oma väliskujult meenutab sigarit ja millele on 
iseloomulik laiaks venitatud kere (vt joonis 7).



ÕPPEMATERJALID KAITSELIITLASELE

7

Joonis 7. Tanki PT-76 modifikatsioon PT-76M.

PT-76M on PT-76-st paremate ujumisomaduste-
ga, sest tanki kere külgi on laiendatud. Tanki tun-
nebki ära nende iseloomulike “põskede” järgi.

Joonis 6. Tanki PT-76 võrdlus liikursuurtükiga 2S1.

Tanki PT-76 erinevus liikursuurtükist 2S1:
 PT-76 veermikus on kuus suurt roomikuratast, 2S1-l seitse suurt roomikuratast (1); 
 2S1-l on pikem ja kitsam kere, mille tagaküljel on uks, kuid PT-76-l asuvad seal turbiiniluu-

gid; 
 PT-76-l on poritiivad (2), 2S1-l need puuduvad;
 PT-76 juht asub tanki eesmises osas keskel, 2S1-l aga vasakul poolel (3);
 PT-76 mootor asub torni taga ja väljalaskekollektorid on kere mõlemal küljel, 2S1 mootor 

asub ees juhi kõrval ja väljalaskekollektor ees paremal poolel (4);
 PT-76-l võivad olla varukütusepaagid (5), 2S1-l varupaake ei ole;
 PT-76 torn on ümara põhjaga ja asub kere esiosal, 2S1 torn on D-kujulise põhjaga ja asub 

kere tagaosal;
 PT-76-l on tornil üks suur luuk, 2S1-l on kaks luuki (6).

Teisi soomusmasinaid, mida nimetatakse kergetankideks
Nagu eespool öeldud, Vene relvajõududes rohkem kergetanke pole, kuid on veel 

mõningaid soomukeid (näiteks jalaväe lahingumasinad), mida vahel nimetatakse ker-
getankideks. Siiski ei vasta enamik neist tanki tunnustele (suurtükil pole massiivset 
rauda, ei suuda võidelda tanki vastu). Samas on relvastusse võetud ka selliseid soomu-
keid, mis oma omadustelt vastavad kergetanki tunnustele. Üheks selliseks on näiteks 
2S25 Sprut-SD, mida nimetatakse nii liikursuurtükiks kui ka kergetankiks, kusjuures 
oma tehnilistelt näitajatelt vastab ta rohkem viimasele, sest tema suurtükk on mõel-
dud tankide hävitamiseks (vt joonis 8).
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Kontrollküsimused
1. Kuidas ületab lahingutank veekogu, kui silda ega parve pole?
2. Kuidas jaotub tank ruumiliselt kolmeks?
3. Kus asub alati Vene tanki mootor?
4. Mis osi uuritakse, et teha vahet ujuvtankil ja lahingutankil?
5. Mis liigutavad ujuvtanki vees edasi?
6. Kus asuvad ujuvtankil varukütusepaagid?
7. Milline on ujuvtanki veermiku peamine erinevus jalaväe või dessandi lahinguma-

sinast?
8. Mis on ujuvtanki ja liikursuurtüki 2S1 kõige silmatorkavam erinevus?
9. Mille poolest eristub tavalisest PT-76 baasmudelist M-lisatähisega mudel?
10. Kuidas veel nimetatakse tankikahuriga relvastatud kergemaid soomukeid peale 

nimetuse kergetankid?

Vastused: 1. Põhja mööda vee all sõites. 2. Meeskonnaruum, torn, mootoriruum. 3. Torni 
taga keres. 4. Korpust ja torni. 5. Turbiinid. 6. Taga kahel pool kere peal. 7. Suured roomi-
kurattad, lahingumasinal on need väikesed ja koos tugiratastega. 8. Tanki torn asub kere 
esiosal, liikursuurtükil aga kere tagaosal. 9. Sigarikujulise kere poolest, mis on laiemaks 
venitatud, et parandada ujumisomadusi. 10. Tankihävitajad (tank destroyers).

Joonis 8. Liikursuurtükk 2S25 Spurt-SD. 

2S25 on dessandi lahingumasina 
BMD-3 kerele ja veermikule ehitatud 
liikursuurtükk, millel on olulised tanki-
le iseloomulikud tunnused: ejektoriga 
tankikahur (1) ja kere keskkosas asuv 
massiivne lauge seinaga (2) torn.

Tegu on soomukiga, mis on ehitatud dessandi lahingumasina BMD-3 korpusele ning 
ette nähtud dessantüksuste toetamiseks ja ennekõike vastase tankide hävitamiseks. 
Et masinal on paksem esisoomus ning talle on paigutatud tankile iseloomulik suure 
kaldega massiivne torn ja 125 mm tankikahur, on tegemist kõige enam kergetankile 
vastavate tunnustega soomusmasinaga. Peale selle puuduvad 2S25-l liikursuurtükile 
või lahingumasinale iseloomulikud tagauksed ning ruumi- ja meeskonnapaigutus on 
pigem sama mis tankis. Seepärast polegi vale nimetada seda soomukit kergetankiks. 
2S25 puhul kasutatakse mõnikord ka nimetust tankihävitaja (tank destroyer), mida on 
varemgi kergetankide kohta tarvitatud.
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Venemaa relvajõudude enimlevinud 
soomusmasinate identifitseerimine IV

LAHINGUTANKIDE MARGID I

Tekst: RIHO ÜHTEGI, kolonelleitnant

Alati võib tekkida küsimus, miks on vaja teha vahet tanki markidel. Kas ei pii-
sa sellest, kui oleme suutelised tanki teistest soomukitest eristama? Tanki 
margi kindlakstegemine võib aga anda hindamatut informatsiooni lahingu 

planeerimiseks. 
Tankide relvastus, kütusekulu ning soomuskate annavad ülevaate tankide lahingu-

võimest ja nende logistilisest toetusest. Tihti annab tanki margi tuvastamine infot ka 
sellest, mis üksusega on tegu. See omakorda aga aitab leida infot üksuse lahinguvõi-
me, komplekteerituse ja taktika kohta, mida luuresektsioon oskab siis andmebaasi-
dest otsida.

Venemaa lahingutankide põlvnemine
Venemaa relvajõududes on kasutusel mitu tankimudelit. Enamik üksusi on üle läi-

nud nüüdisaegsetele tankidele T-72 ja T-80, kuid ka neljaliikmelise meeskonnaga T-55 
ja T-62 pole relvajõududest kadunud. T-64 on kasutusel laiemalt. Sellel on juba nüü-
disaegsetele tankidele iseloomulik kahuri automaatlaadimissüsteem, mis võimaldas 
loobuda neljandast meeskonnaliikmest. T-80st uuem tank T-90 on väheste tankiük-
suste relvastuses. 

Vene lahingutankid jagunevad kahte „perekonda“. Vanema põlvkonna tankide 
baasmudeliks on T-54, uuemate tankide aluseks on võetud T-64 (vt joonis 1). Tegelikult 
arendati kallis ja moodne T-64 välja samaaegselt tehniliselt palju lihtsama T-72ga, kuid 
mõlemal puhul on kasutatud sama algkontseptsiooni. Tanki T-64 ei müüdud kunagi 
välismaale ja see on olnud vaid Vene eliitüksuste relvastuses, seevastu T-72 on maail-
mas laialt levinud. Tehniliselt võib tanki T-72 pidada siiski T-64 järglaseks, kuigi temas 
on palju tuttavaid omadusi T-62-lt. 

T-64 otsene järglane on aga hoopis T-80, mis väljendub ka välises sarnasuses. Pärast 
Nõukogude Liidu kokkuvarisemist jäi osa tankitööstust Ukrainasse, mistõttu näiteks 
Ukrainas toodetav T-84 on Ukraina tankitehastes ehitatud T-80 edasiarendus. Vene-
maal, kus Nõukogude ajal ehitati T-72sid, arendati edasi seda mudelit. Nii on T-90 si-
suliselt T-72 moderniseeritud mudel, mis pärast USA-Iraagi sõjas osaks saanud T-72 
krahhi ümber nimetati. Seetõttu on T-72 ja T-90 vahel äärmiselt keeruline vahet teha, 
sest tegu on sisuliselt sama tankiga. 

Käesolev õppematerjal Ukraina tanke ei käsitle. 
T-54 ja T-64 põlvkonnal on suhteliselt lihtne vahet teha. Põhiliste erisuste sedastami-

seks tuleb vaadelda veermikku, keret ja torni (vt joonis 2). 
 Veermik. T-54-l on kummalgi pool viis suurt roomikuratast, T-64-l on aga kuus väi-
kest roomikuratast ja roomikuid ülevalt toetavad tugirattad. T-55-l on amortisaator 
esimestel ja viimastel roomikuratastel, T-64-l aga kahel esimesel ja viimasel (kuuen-
dal) roomikurattal.
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Joonis 1. Vene tankide põlvnemine

NSV Liidu lagunemine

T-64 baasil, mootor GTD-1000T

Uus käiguosa, mootor GTD-1000T

T-80 käiguosa, objekti 476 
torn, mootor GTD-1000TF

Uus, täiustatud torn 
koos tornitaguse 
laaduriga

Täiustatud torn ja laadur Täiustatud torn ja laadur, 
uus, 152 mm suurtükk

Uus torn (objekt 476)

Täiustatud kaitse ja torn

T-80 käiguosa, täiustatud torn 
(Ukraina)

T-80 käiguosa, uus torn (Ukraina)

Uus torn, tugevdatud esiosa 
ja uus kahur 

T-64 baasil, mootor V-45

Käiguosa objektilt 167, 
mootor V-45Täiustatud 

torn

Täiustatud torn ja esiosa

Uus, täiustatud 
torn

Täiesti uus torn

 Kere. T-54-l on juhi asukoht luugi ja periskoobi kujul selgelt eristatav kere esiosa 
vasakul poolel, T-64-l aga asub juht esiosa keskel. T-54 kütusepaagid on selgelt näha 
parempoolsel poritiival, T-64-l on need aga integreeritud koos tööriistakastidega 
poritiibadesse. T-54-l on suur mootor, mistõttu jahutusradiaatori võre asub kere pä-
ris tagumises osas, T-64-l asub see aga vahetult torni taga.

 Torn. T-54 torni keskkoht asub kolmanda ratta kohal, T-64 torni keskkoht aga nel-
janda ratta kohal. T-54 torn on ovaalse kujuga, T-64 torn aga pealt lame. T-54 koman-
döriluugi kuppel asub torni vasakul poolel, T-64-l aga paremal.
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Joonis 2. Tankide T-54 ja T-64 võrdlus

Tanki T-64 tunnused:
 kuus väikest roomikuratast (1) 

ja tugirattad (2);
 hüdrauliline amortisaator on 

kahel esimesel ja kuuendal rattal 
(6);

 kütusepaagid ja tööriistakastid on integreeritud pori-
tiibadesse (4);

 juhiluuk kere esiosa keskel (5);
 mootori jahutusradiaatori võre kohe torni taga (6);
 pealt lameda torni keskkoht on neljanda roomikurat-

ta kohal;
 komandöriluugi kuppel torni paremal poolel (7).

Tanki T-54 tunnused:
 viis suurt roomikuratast (1);
 hüdrauliline amortisaator esi-

mesel ja viiendal rattal (3);
 kere paremal poolel nähtavad 

kütusepaagid (4);
 juhiluuk kere esiosal vasakul poolel (5);
 mootori jahutusradiaatori võre kere tagumises osas 

(6);
 kuplikujulise torni keskkoht on kolmanda roomikurat-

ta kohal;
 komandöriluugi kuppel torni vasakul poolel (7).

Tankid, mille baasmudel on T-54
Lahingutankid T-54 ja T-55
Lahingutankid T-54 ja T-55 on maailmas ühed enimvalmistatumad tankid. T-54 va-

rasemaid mudeleid (1946. ja 1949. aasta mudel) enam Vene üksuste relvastuses ei ole. 
1951. aasta T-54 mudel on peaaegu identne T-55ga. Kuigi tanki Venemaal enam ei too-
deta, võib seda vägede ladudes leiduda. Seepärast vaatlemegi mõlemaid mudeleid 
koos. Tanki spetsiifiliste tunnuste sedastamiseks tuleb taas vaadelda veermikku, keret 
ja torni, aga ka kahurit (vt joonis 3).

 Veermik. Viis roomikuratast, eritunnuseks kahe esimese roomikuratta teistest laiem 
vahe. Veoosal puuduvad tugirattad. Nii veoratas (taga) kui ka pingutusratas (ees) on 
tõstetud kõrgemale. Amortisaator on esimesel ja viiendal roomikurattal. 

 Kere on madala siluetiga ja kiilukujuline ning ees vasakul asub ümar juhiluuk, mille 
ees on kaks ette vaatavat periskoopi. Mürsukindla esipaneeli (kõnekeeles glassii-
paneel) paremal poolel on valgustuskomplekt koos infrapunalaternaga, sellel soo-
muspaneelil on tavaliselt ka ristine poriplaat. Kere paremal poolel paikneb neli ma-
dalat kütusepaaki, vasakul kolm tööriistakasti. 

 Torn on kuplikujuline, selle keskkoht paikneb kolmanda roomikuratta kohal. Torni 
külgedel on käsipuud. T-55 erineb T-54st selle poolest, et tal puudub parempoolne 
luugikuppel, mis T-54-l on lisaks vasakule olemas. Tornikuplid on torni külge poldi-
tud. T-55-l puudub ka seenekujuline torniventilaator, mis T-54-l asub parema luugi 
ees (uuematel T-54 mudelitel on see eemaldatud). Samas on T-55-l kahurist paremal 
infrapunaprožektor, mis T-54-l puudub. Tankikomandör asub tornis vasakul pool, 
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tema kuplil on igas suunas periskoobid ja infrapunaprožektor. Laaduriluugi ees pa-
remal on periskoop. Tornis on 7,62 mm kuulipilduja (paremal) ja torni peal võib olla 
teine kuulipilduja, mis T-54-l on 7,62 mm, T-55-l 12,7 mm.

 Kahur. 100 mm kahuri sirge vintraua tagumine osa on kergelt koonusekujuline ja 
raua esiosal on silindrikujuline suudmepidur, mis T-54-l puudub. 

 T-55 on T-54 ilma oluliste muudatusteta edasiarendus. Baasmudelitel on siiski mõ-
ned äratuntavad erinevused (vt joonis 4), mis aga hilisema moderniseerimise käigus 
on tihti kadunud.
Oluline! Kuigi T-55 baasmudel erineb T-54 uuemast mudelist selle poolest, et parem-

poolne luugikuppel puudub, on enamikul hilisematest T-55 mudelitest (T-55M, T-55AM) 
ka paremal luugikuppel olemas. Kui on vaja mudelitel vahet teha, tuleb lähtuda kahu-
rirauast, ja kui võimalik näha, siis ka torniventilaatorist. Aga ka see ei anna alati õiget 
vastust. Seepärast, kui tekib raskusi mudeli eristamisega, öeldakse, et tegu on T-55ga.

Lisasoomusega T-54 ja T-55 
Vanemate tankide lisasoomus on tavaliselt lihtsam, soomustatud on torni ja kere 

esiosa. Et tankitorn oli põhiline objekt, mis lahingus tabamuse sai, paigaldati algselt 
täiendavad kirveterakujuliselt asetatud metallplaadid torni külgedele (vt joonis 5). Ni-
metused T-55A, T-55M ja T-55AM pole seotud tanki täiendava soomustamisega, vaid 
soomuki enda moderniseerimisega (ainsaks väliseks lisatunnuseks laserkaugusmõõt-
ja), kuid teatud lisasoomuse põhimõtted on neile siiski omased. Algse lisasoomusega 
tank on tavaliselt kas T-55A või T-55AM. Hiljem on tanki kaitseks kasutatud aktiivsoo-
must, kattes sellega kere esiosa ja küljed ning torni esiosa. Selle tanki nimetus on T-
55AMV (V-täht tähistab sõna взрывчатка, eesti k lõhkeaine). 

Soomustatud T-54 ja T-55 tunneb ära endiselt selle tüübi põhitunnuste järgi: suured 
roomikurattad, laiem esimese ja teise roomikuratta vahe, juhi asukoht kere esiosas 
vasakul pool, neli kütusepaaki paremal küljel, torni keskkoht kolmanda roomikuratta 
kohal, komandörikuppel torni vasakul poolel, sile kergelt koonusekujuline kahuriraud 

Joonis 3. Tankide T-54 ja T-55 iseloomulikud tunnused

Luugikuplid on torni 
külge polditud

Kere paremal 
poolel neli lame-
dat kütusepaaki

Tornil paremal 
luugikupli ees üks 
laaduri periskoop

Kahuri infrapuna-
prožektor

Viis suurt roomiku-
ratast

Esimese ja teise 
roomikuratta vahe 
on laiem Kere eest 

kiilukujuline

Mürsukindla esipa-
neeli paremal poolel 
infrapunalatern 

Komandöriluugi kuppel torni peal vasakul 
koos infrapunalambi ja periskoobiga

Torni vasema luugikupli ees 
sihturi periskoop

Kere vasakul poolel kolm 
tööriistakasti

Ümar juhiluuk kere esiosa 
vasakul poolel

Juhiluugi ees on kaks 
periskoopi

Kahuriraud 
on sile, selle 
tagumine ots on 
koonusekujuline
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Joonis 4. Tankide T-55 ja T-54 võrdlus

Tanki T-55 tunnused:
 viis roomikuratast, kõrgemale tõstetud keti-

ratas ja pingutusratas;
 hüdrauliline amortisaator on esimesel ja 

viiendal rattal (1);
 esimesel ja teisel roomikurattal laiem vahe (2);
 kere eest kiilukujuline ja madala siluetiga, 

mürsukindla esipaneeli paremal poolel infra-
punalatern (3);

 kere paremal poolel neli kütusepaaki (4), va-
sakul poolel tööriistakastid;

 juhiluuk kere esiosa vasakul poolel (5), selle 
ees kaks periskoopi (6);

 kuplikujulise torni keskkoht asub kolmanda 
roomikuratta kohal;

 kõrgem luugikuppel torni vasakul poolel (7);
 torni paremal poolel madal luuk (8);
 snorkel (õhuvõtutoru) torni või kere küljes (9);
 kahurist vasakul asub infrapunaprožektor 

(10);
 kahuriraud on sile, selle tagumine osa koo-

nusekujuline;
 kahuriraual on silindrikujuline suudmepi-

dur (11).

Tanki T-54 erinevused T-55st:
 tornil ka paremal pool luugikuppel (1);
 parema luugikupli ees on torniventilaator 

(2);
 tornil puudub infrapunaprožektor;
 kahuri vintraual puudub suudmepidur (3).

silindrikujulise suudmepiduriga (T-55) või ilma selleta (T-54). Kui õnnestub tanki lä-
hemalt vaadelda, peaksid silma jääma ka mõlemal pool kahurit asuvad vertikaalsed 
piklikud avad: üks kuulipilduja tarbeks ja teine kahuri periskoobile.

Lahingutank T-62
Lahingutank T-62 (vt joonis 6) on tanki T-55 edasiarendus, mida toodeti Venemaal 

põhiliselt 1970. aastatel. Tank sarnaneb oma eelkäijatega, mistõttu toon siinkohal ära 
põhilised erinevused T-55st.

 Veermik. Sarnaselt T-55-ga on T-62-l viis roomikuratast mõlemal pool ning kõrge-
male tõstetud veoratas (taga) ja pingutusratas (ees). Erinevuseks on siinjuures see, 
et kolm esimest roomikuratast on väikeste vahedega ja kaks viimast suuremate va-
hedega. Veoosal puuduvad tugirattad. Amortisaator on esimesel ja viiendal roomi-
kurattal. 
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 Kere on madala siluetiga, pikem kui T-54-l ja T55-l, eest kiilukujuline ning ümara 
juhiluugiga ees vasakul poolel. Selle ees on kaheosaline periskoop. Kere paremal 
poolel on kolm välimist kütusepaaki, vasakul poolel üks õlipaak (asub väljalaske-
kollektori peal) ja riistakastid. Mürsukindla esipaneeli paremal poolel on valgustus-
komplekt (infrapunalatern ja tavaline latern). Sarnaselt T-55ga poolitab mürsukind-
la esipaneeli poriplaat.

 Torn on ümarama kujuga kui T-55-l ja keskkohaga kolmanda roomikuratta kohal, 
selle külgedel on käsipuud. Et kolm esimest roomikuratast on väikeste vahedega, 
asub torn erinevalt T-55st pigem kere esiosal kui keskel. Sarnaselt T-55-le on luu-
gikuppel ainult vasemal pool (komandöri asukoht), kuid erinevalt T-55st pole see 
ühendatud poltliidesega, vaid valatud koos torniga. Kuplis on neli periskoopi: kaks 
luugi sees ja kaks kupli esiosas. Parempoolne luuk asub märgatavalt eespool kui va-
sak. Selle ees on laaduri periskoop. Hilisematel mudelitel (T-62M) on mõlemal pool 
kõrgemad luugikuplid. Torni tagumisel osal paikneb kestaheiteluuk ja selle kõrval 
vasakul torniventilaator. Tornil on kaks infrapunaprožektorit: suurem asub kahurist 
paremal, väiksem komandörikupli peal. Tornis on 7,62 mm kuulipilduja ja torni peal 
tavaliselt 12,7 mm kuulipilduja. Ovaalne kuulipildujaava on kahurist paremal. Vasa-
kul pool on erinevalt T-55st sihturi periskoop.

 Kahur. 115 mm kahuri sirge sile raud on pikem kui T-55-l. Raud on kergelt koonuse-
kujuline, silindrilise ejektoriga keskosas ja ilma suudmepidurita.

Joonis 5. Lisasoomusega tankid T-55AM ja T-55AMV

T-55A (ülal) ja T-55AM (vasakul)
Äratuntav selle järgi, et lisasoomus on paigaldatud 
torni esiosa külgedele (1). Tankil T-55AM on veer-
miku kaitseks lisakaitseplaadid ka külgedel (2) ja 
laserkaugusmõõtja kahuri kohal torni esiosas (3). 
Esipaneeli soomus (4) on sellel tankil märgatavalt 
paksem kui vanematel tüüpidel.

T-55AMV
Tanki T-55 aktiivsoomusega variant. V-täht ni-
mes tähistab lõhkeainet. Tanki esiosa, küljed ja 
torni esiosa on kaetud aktiivsoomusega (5).

Identifitseerimisel hakkavad selgelt silma roomikurataste vahed (6), juhi periskoobid tanki vasakul poolel (7), kahuri-
raua suudmepidur (8) ja tornis olevad ovaalsed avad kuulipildujale ja periskoobile (9).
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Joonis 6. Tanki T-62 tunnused

Tanki T-62 erinevused T-55st:
 esimesed kolm roomikuratast väikeste vahedega, 

kaks viimast laiema vahega (1);
 madala siluetiga kere eest kiilukujuline ja pikem 

kui T-55-l;
 kere paremal poolel kolm kütusepaaki (2), vasakul 

tööriistakastid ja üks õlipaak (3) väljalaskekollektori 
(4) peal;

 ümara torni keskkoht asub kolmanda roomikurat-
ta kohal;

 kõrgem luugikuppel torni vasakul poolel (5) ei ole 
poltühendusega nagu T-55-l ja asub parempool-
sest luugist (6) tagapool;

 torni tagaosal paikneb kestaheiteluuk (7), sellest 
vasakul torniventilaator (8);

 ovaalne kuulipildujaava kahurist paremal, erine-
valt T-55st on vasakul periskoop (9);

 kahuriraud pikem kui T-55-l ja koonusekujuline, 
selle keskosas silindriline ejektor (10);

 kahuriraual puudub suudmepidur. 

Joonis 7. Tanki T-62 soomustatud variandid

T-62 soomustamisel kasutatakse sama kontseptsiooni nagu T-55 
puhul. Torni ja esipaneeli täiendava soomusega (1, 2) mudeli ni-
metus on T-62M (ülal).

T-62MV (all) soomustamisel kasutatakse sama kont-
septsiooni nagu T-55 puhul. Torn ja kere esiosa on kae-
tud aktiivsoomusega (3) ning käiguosa on varjatud 
lisapõllega (4).

Identifitseerimisel hakkavad selgelt silma roomikura-
taste vahed (5), juhi periskoobid soomuki vasakul poolel 
(6) ja kahuriraua ejektor (7).
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Kontrollküsimused
1. Millised kaks tanki on tänapäeva Venemaa lahingutankide baasmudeliteks?
2. Kus asuvad lahingutankidel tavaliselt põhikütusepaagid?
3. Mis on tankide T-54 ja T-64 kere märgatav erinevus, kui vaadelda tanki eest?
4. Mis poolest erinevad tankide T-54 ja T-64 veermikud?
5. Mille poolest erinevad tankide T-54 ja T-62 veermikud?
6. Mis oli algupäraselt tankide T-55 ja T-54 torni põhierinevus?
7. Mis on esmapilgul tanki T-62 luugikuplites erinevat võrreldes T-55 ja T-54ga?
8. Mida tähendab V-täht tankimudeli nimetuses?
9. Millised on kaks põhilist tanki lisasoomustamise kontseptsiooni?
10. Millised tanki osad kaetakse soomuskattega ennekõike?

Vastused: 1. T-54 ja T-64. 2. Need asuvad poritiibadel. 3. Juhi asukoht, mis T-54-l on va-
sakul, T-64-l aga keskel. 4. T-54-l on suured roomikurattad, T-64-l väikesed roomikurattad ja 
tugirattad. 5. T-54-l on suurem vahe esimesel ja teisel roomikurattal, T-62-l aga kolmandal, 
neljandal ja viiendal roomikurattal. 6. T-54-l on mõlemal pool luugikuplid, T-55-l on luugi-
kuppel ainult vasakul pool. 7. Need ei ole torni külge polditud nagu T-55-l ja T-54-l. 8. See 
tähendab, et tankil on aktiivsoomus. 9. Täiendava passiivse soomuskatte lisamine ja aktiiv-
soomuse lisamine. 10. Torni ja kere esiosa ning külgede esimesed pooled.

Lisasoomusega tank T-62
Tanki T-62 lisasoomustamine on käinud täpselt samadel põhimõtetel nagu T-55-l ega 

ole seotud otseselt nimetuse muutmisega. Kuid ka siin on teatud mudelitele omane 
kindel lisasoomus. Põhiliselt on olemas kaht tüüpi lisasoomusega T-62sid (vt joonis 
7): 

 T-62M – passiivse lisasoomusega torni külgedel ja tanki esiosal (mürsukindel esipa-
neel);

 T-62MV – aktiivsoomusega tank, millel on soomuse paigutus sama nagu T-55AMV-l. 
Teised T-62 modifikatsioonid (T-62A, T-62D, T-62K jne) puudutavad põhiliselt tanki 

tehnilise suutlikkuse parandamist ja lisavarustuse paigaldamist. Väliselt olulisi muutu-
si neil ei ole.

T-62-l kasutatakse ka teistsuguseid soomustamise kontseptsioone, näiteks lisatakse 
tornile ja külgedele terasplaadid, mis katavad lehvikuna tanki esiosa, kuid seda kont-
septsiooni kasutatakse Ukrainas ja mõnes teises riigis, Vene tankidele pole see oma-
ne.

Ka soomustatud T-62 tunneb sarnaselt T-55-le ära selle tüübi põhitunnuste järgi: 
suured roomikurattad, neist kolm esimest kitsa ja kas viimast laiema vahega, juhi asu-
koht kere esiosas vasakul pool, kolm kütusepaaki paremal ja õlipaak vasakul küljel, 
torni keskkoht kolmanda roomikuratta kohal, komandörikuppel torni vasakul poolel, 
sile kergelt koonusekujuline kahuriraud silindrilise ejektoriga ja ilma suudmepidurita.
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Venemaa relvajõudude enimlevinud 
soomusmasinate identifitseerimine V

LAHINGUTANKIDE MARGID II

Tekst: RIHO ÜHTEGI, kolonelleitnant

Eelmises osas kirjeldasin vanema põlvkonna lahingutankide perekonda, mille 
baasmudeliks oli T-54. Selles osas tuleb juttu nüüdisaegsetest tankidest, mille 
esimudeliks on T-64. 

Kui T-54 perekond paistab silma lihtsuse poolest, siis T-64 perekond on märksa 
keerulisem ja nüüdisaegsem. Säilitanud T-54 perekonnale omase madala silueti, on 
uue perekonna tunnusteks mitmed uuendused, nagu lisasoomus ja automaatlaadi-
jaga kahur. T-64 oli esimene tank maailmas, millel oli automaatlaadija. See võimaldas 
vähendada meeskonda neljalt liikmelt kolmele. Lisaks sellele sai tank keerulise mit-
mekihilise soomuskatte, TBK- kaitsesüsteemi ja täiesti uue ruumijaotuse (näiteks juhi 
asukoht on alates T-64st tanki kere esiosa keskel, mitte enam vasakul).

Lahingutank T-64
T-64 on, nagu varasemadki tankid, jagatav kolmeks osaks: ees juhisektsioon, keskel 

relvasektsioon ja taga mootorisektsioon. Soomuk on Vene tankidele iseloomuliku ma-
dala profiiliga (vt joonis 1), millel on rida iseloomulikke tunnuseid.

Joonis 1. Tanki T-64 tunnused

 Veermik. Kuus väikest ühtlaste vahedega roomi-
kuratast (1) ja neli ülemist tugiratast (2). Kummalgi 
küljel kolm amortisaatorit: kahel esimesel ja kõige 
viimasel roomikurattal (3).

 Kere. Mürsukindlal esipaneelil V-kujuline vee- ja mu-
dapiiraja (4), juhiluuk kere esiosa keskel (5), integreeri-
tud kütusepaagid ja hoiukastid poritiibadel (6), külge-
del veermiku kaitsekilbid (7). Radiaatorivõre on väike 
ja asub kohe torni taga (8). Heitgaaside kollektor kere 
tagaotsal (9), sellel on ka snorkli kinnituskoht (10).

 Torn. Madal ja lame torn, mille keskkoht on neljanda 
roomikuratta peal. Tihti on selle külgedel väiksemad 
laskemoonakastid (11). Komandöriluuk koos luugi-
kupliga paremal pool (12), sihturi infrapunalatern ka-
hurist vasakul (13). Torni taga tihti üks või kaks snorklit, 
üks neist tavaliselt täisnurkselt pööratud otsaga (14). 

 Kahur. Kahuriraual on ejektor (15), kuid pole suud-
mepidurit.
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Joonis 2. Tanki T-64 modifikatsioonid

 Veermik. Mõlemal poolel kuus võrdsete vahedega väikest roomikuratast ja neli tu-
giratast üleval, veorattad taga ning pingutusrattad ees. Hüdraulilised amortisaato-
rid hakkavad silma esimesel, teisel ja kuuendal roomikurattal. 

 Kere. Täiskeevitusega kere teravnurkse mürsukindla esipaneeliga (kõnekeeles glas-
siipaneel), millel on enamasti V-kujuline poriraud. Mootorijahutuse radiaator asub 
kerel otse torni taga. Poritiibadel on sisseehitatud kütusepaagid ja tööriistakastid, 
mis annavad kogu kerele voolujoonelisema kuju. Juhi asukoht on kere esimeses 
osas kohe mürsukindla esipaneeli kohal tanki keskel, seal on juhiluuk ja kaheosa-
line periskoop. Mürsukindlal esipaneelil on kahes servas lamp ning konksud traali 
kinnitamiseks. Vanemate tankide külgedel on kaitseplaadid (kummalgi pool kolm), 
hilisematel variantidel on kaitseplaat kogu veermiku ulatuses. Kere tagaotsale on 
võimalik kinnitada vaadikujulised varupaagid.

 Torn on madal ja lame ning asub kere keskosas, keskkoht neljanda roomikuratta 
peal. Kõrgem luugikuppel asub paremal pool, laskuriluuk on ilma kuplita. Infrapu-
naprožektor on kahurist vasakul. Torni külgedel on tihti välised laskemoonakastid ja 
torni taga ühe või kahe snorkli hoidja.

 Kahur. Vanematel tankidel on sirge eest kitseneva koonilise kujuga kahuriraud, mille 
keskosas on silindrikujuline ejektor. Uuematel tankidel (T-64B) katavad kahurirauda 
termokatted – kaks ejektori ees ja kaks pärast seda. Suudmepidurit kahuriraual ei ole.
Tanki T-64 on mitmeid kordi moderniseeritud, kuid põhitunnused on siiski äratun-

tavad (vt joonis 2).

Lahingutank T-72
Tank T-72 on enimlevinud tank Vene maavägedes. Tegu on erakordselt kerge tanki-

ga, mis kaalub vaid 41 tonni. Võrreldes maailmas kasutatavate lahingutankidega on 

T-64 (baasmudel), tuntud ka kui objekt 
432, kahuriga D-38 (115 mm)

T-64B, tuntud ka kui objekt 437. Vä-
liselt äratuntav termokattega kahuri 
2A46M järgi

T-64A, tuntud ka kui objekt 434. 
Erisuseks uus 125 mm kahur. Väli-
selt äratuntav soomustatud külge-
de järgi

T-64BV/T-64BM2, tuntud ka kui 
objekt 447AM. Väliselt äratuntav 
aktiivsoomuskatte järgi
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T-72 ka mõõtmetelt väiksem. Kuigi T-72 kuulub T-64 perekonda, ei ole ta loodud otse-
selt T-64 baasil, vaid konstrueeriti paralleelselt sellega. Välimuselt jätkab ta Vene tan-
kidele omast madala siluetiga profiili, mis on märgatavalt madalam kui teistel kesk-
mistel tankidel maailmas. Väliselt on T-72 üsna sarnane T-64ga. Tema põhitunnused 
on (vt joonis 3):

 Veermik. Alates T-64st on Vene tankidele omane roomikurataste ja väikeste tugi-
ratastega käiguosa. T-72-l pole tugirattaid tavalistelt näha (neid on erinevalt T-64st 
kolm), sest nad jäävad külgmiste kaitseplaatide varju. T-72-l on kuus suuremat kum-
mikattega roomikuratast. Näiteks T-64st eristub T-72 veermik just suuremate roomi-
kurataste olemasolu tõttu. Veoratas (ketiratas) on 14-hambaline.

 Kere. Tegu on traditsiooniliselt madala kerega, kus juhi koht on soomuki esiosas 
mürsukindla esipaneeli kohal keskel nagu T-64-l (juhiluuk, mille ees on periskoop). 
Samuti on mürsukindlal esipaneelil (glassiipaneelil) V-kujuline poriraud ning poritii-
badele on integreeritud kütusepaagid ja riistakastid. Külgedele on vanematel tanki-
del paigaldatud neli soomusplaati veermiku kaitseks, uuematel on külgi tervikuna 
kaitsvad soomusplaatidest põlled. Kuna T-72 mootor on suurem kui T-64-l, ulatub 
jahutusradiaator erinevalt T-64st päris kere tagumise otsani. Ees, nina all on buldoo-
serisahk. Traditsiooniliselt saab kere tagumisele otsale kinnitada kaks vaadikujulist 
varupaaki. Erinevalt T-64st, kuid sarnaselt T-55-le ja T-62-le on heitgaaside väljalas-
kekollektor (summuti) toodud kere vasakule küljele poritiiva peale.

 Torn on lame ja ümara põhjaga nagu T-64-lgi ning selle keskkoht paikneb neljanda 
roomikuratta peal. Komandöriluuk koos luugikupliga asub paremal poolel ja sellel 
on igasse suunda vaatavad periskoobid. Luugi peal on infrapunaprožektor. Vasa-

Joonis 3. Tanki T-72 tunnused

 Veermik. Kuus roomikuratast (1) ja kolm 
ülemist tugiratast.

 Kere. Mürsukindlal esipaneelil V-kujuline 
vee- ja mudapiiraja (2), esiotsa all sahk 
(3), juhiluuk asub kere esiosa keskel (4), 
integreeritud kütusepaagid ja hoiukastid 
poritiibadel (5), mootoriradiaator kere ta-
gaotsas (6), külgedel veermiku kaitsekilbid 
(7), kere tagaotsal varupaagid (8), väljalas-
kekollektor vasakul küljel (9).

 Torn. Madal ja lame torn, mille keskkoht 
on neljanda roomikuratta peal, üks riista-
kast taga ja teine paremal küljel (10), ko-
mandöriluuk koos luugikupliga paremal 
pool (11), sihturi infrapunalatern kahurist 
paremal (12), snorkel tavaliselt torni vasa-
kul küljel (13).

 Kahur. Kahuriraual termokate ja ejektor 
(14), suudmepidur puudub. 
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kul poolel on ilma kuplita sihturiluuk. Sihturiluugi ees on periskoop ja laserkau-
gusmõõtja. Erinevalt T-64st asub sihturi prožektor kahurist paremal. Niisamuti on 
erinevuseks ainult kahe hoiukasti olemasolu torni külgedel: üks asub torni paremal 
poolel ja teine taga. Lühikene snorkel on kinnitatud tavaliselt torni vasakule küljele. 
Hilisematel variantidel (alates T-72Ast) võib snorkel olla torni taga ja sel juhul on 
hoiukast ka torni vasakul küljel. Torni peal on 12,6 mm kuulipilduja.

 Kahur. Pearelvaks on 125 mm sileraudne tankikahur, mis on kaetud termoisolat-
siooniga. Kahuriraua keskosas on silindriline ejektor ja raual puudub suudmepi-
dur.

Tanki T-72 modifikatsioonid
Tanki uuendamist alustati peaaegu kohe pärast selle relvastusse võtmist. Kõrvuti 

tehniliste uuendustega muutus ka tanki välimus. Juba T-72A-l on tugevdatud esisein-
tega torn, mis on kaetud radiatsioonikindla materjaliga. Snorkel on viidud torni taha 
tagumise riistakasti külge ja vabanenud kohale torni paremal küljel on kinnitatud lisa-
riistakast. T-72B peamiseks erinevuseks varasematest mudelitest on suitsugranaatide 

Joonis 4. Tanki T-72 modifikatsioonid T-72A ja T-72B

T-72A ja T-72B torn on tugevdatud eest soomuskattega (1), torni 
pealmist osa ja juhiluugi ümbrust katab radiatsioonikindel materjal 
(2), snorkel (3) on kinnitatud torni taha ja torni vasakul poolel on riis-
takast (4). T-72B erineb T-72Ast veelgi tahapoole nihutatud parem-
poolsete kastide (5) poolest ja sellega, et paremal pole suitsugranaa-
tide komplekti (6), see on nihutatud taha vasakule (7).

Joonis 5. Tanki T-72 lisasoomusega mudelid

T-72AV/T-72BV on vanemat tüüpi reaktiivsoomusega 
tank. Reaktiivsoomus katab torni ja kere esiosa (1). 

Tanki T-72BM iseloomulikeks tunnusteks on reak-
tiivsoomus tornil ja soomusplaadid külgedel (2).
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komplekt ainult vasakul pool torni, paremal pool see puudub. Selline muutus võimal-
das tornile paigaldada täiendava aktiivsoomuse. Radiatsioonikindla materjaliga on 
moderniseeritud T-72-l kaetud ka juhiluugi ümbrus.

Lisasoomusega T-72
Lisaks tavalisele soomuskattele võivad tankil olla ka komposiitsoomus ja reaktiiv-

soomus (vt joonis 5). Juba T-72 baasmudelile on lisatud reaktiivsoomus ja seda on 
hiljem kasutatud iga modifitseeritud mudeli puhul. Tank T-72BM on sisuliselt sama 
soomuk mis T-90. Viimane nimetus anti tankile pärast Lahesõda, kus T-72 sai Iraagi 
lüüasaamise tõttu negatiivse imago.

Mille järgi eristada tanki T-72 tankist T-64? 
Kuigi T-72 ja T-64 on väliselt väga sarnased, on neil mõned olulised erinevused, mis 

aitavad neil väliselt vahet teha, seda iga mudeli ja igasuguse lisasoomuse puhul. Nen-
deks tunnusteks on (vt joonis 6):

 Veermik. T-72-le on iseloomulikud suuremad roomikurattad kui T-64-l, kuigi mõle-
mal tankil on lisaks roomikuratastele ka tugirattad.

 Kere. T-64-l on väiksem mootor, mistõttu on tema jahutusradiaatori võre kohe torni 
taga. T-72-l on see aga kere tagumises otsas, sest mootor on, nagu Vene tankidel 
enamasti, suur. T-72 heitgaaside väljalaskeava asub kere vasaku küljel, T-64-l aga 
kere tagumisel otsal.

 Torn. Tanki T-72 peaprožektor asub kahurist paremal, T-64-l aga vasakul pool. Lisaks 
on tavaliselt erinevus ka torni külge kinnitatud riistakastides. T-72-l on kaks hori-
sontaalselt piklikku laskemoona- või riistakasti, vanematel mudelitel torni taga ja 
paremal pool, uuematel mudelitel, millel snorkel asub torni taga, aga mõlemal pool 
torni külgedel. T-64-le on iseloomulikud väiksemad ruudukujulised kastid, mille arv 
mõlemal küljel varieerub.

Joonis 6. Tankide T-72 ja T-64 erinevused

Tankide T-72 ja T-64 neli põhierinevust:
 T-64 roomikurattad on väiksemad ja laiema vahega kui T-72-l (1);
 mootori radiaatorivõre asub T-72-l kere tagumises otsas, T-64-l aga kohe torni taga (2);
 heitgaaside väljalaskekollektor asub T-72-l kere vasakul poolel, T-64-l aga kere taga (3);
 torni peaprožektor asub T-72-l kahurist paremal, T-64-l aga vasakul (4).

Lisaks eelnevale võib olla muid tunnuseid, mille järgi tankimudeleid eristada, näiteks T-72 lamedam torn (5), T-64 
väiksemad ja ruudukujulised riistakastid (6), T-72 radiatsioonikindel kattematerjal (7), T-64 täisnurkselt keeratud 
otsaga snorkel (8) jne, kuid need tunnused võivad puududa või olla varjatud (näiteks lisasoomusega).
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Lahingutank T-80 
Tank T-80 (enimlevinud modifikatsioon T-80U) on välimuselt küll T-72ga sarnane, 

kuid tehniliselt erinev. Vene tankidele omaselt on ka T-80 madala profiiliga, kuid ta 
on oluliselt ruumikam kui T-72. Kui T-72 oli konstrueeritud lihtsa soomukina, mis 
pidi soodustama masstootmist, siis T-80 on ennekõike T-64 edasiarendus. Sarnasust 
T-64ga on näha ka välistest tunnustest, nagu T-64ga sarnanev käiguosa ja kere. Sa-
mas torn on T-80 uuematel mudelitel (alates T-80Bst) üldjuhul teine, erinedes nii 
T-64st kui ka T-72st. T-80 on esimene Vene gaasiturbiinmootoriga tank, tema välja-
laskekollektor asub sarnaselt T-64ga tanki taga. Alljärgnevalt T-80-le iseloomulikud 
tunnused (vt joonis 7).

 Veermik. Kuus roomikuratast mõlemal pool on suuremad kui T-64-l, kuid väikse-
mad kui T-72-l, mistõttu erinevust näha on suhteliselt raske. Pigem on võimalik neid 
eristada selle poolest, et T-80 roomikurataste vahed ei ole ühtlased, nagu need on 
T-64-l ja T-72-l. Roomikurattad jagunevad kolmeks paariks, mille vahel on suuremad 
vahed. Lisaks roomikuratastele on mõlemal pool ees pingutusratas ja taga veoratas 
ning üleval kannab roomikut kolm tugiratast. Viimased jäävad tavaliselt külgmiste 
kaitsekilpide varju.

 Kere. Kere on väga sarnane T-64ga, kus juhi luuk ja periskoop asuvad ees keskel, 
mootori radiaatorivõre vahetult torni taga (erinedes sellega T-72st) ja teravnurkne 
esiosa V-kujulise porikaitsega mürsukindlal esipaneelil (glassiipaneelil). Nagu uue-
matele tankidele kohane, on kütusepaagid integreeritud poritiibadesse ning kere 
tagumisel otsal on vaadikujuliste varupaakide kinnituskohad. Kere tagumisel otsal 
asub ristkülikukujuline heitgaaside väljalasketoru, seega puudub tal T-72-le omane 

Joonis 7. Tanki T-80 tunnused

T-80 (ülal T-80U) on äratuntav ebakorrapäraste roomikurataste 
vahede (1) ja väljaulatuva kollektoriava (2) järgi kere tagaosal. 
T-80Ust alates on iseloomulikuks tunnuseks tagurpidi T-tähe ku-
juline snorkel (3), mis kinnitub torni tagaküljele. Alates mudelist 
T-80BV on torni vasakul poolel korv (4) seadmete hoidmiseks. 
T-80U iseloomulikuks tunnuseks on lisasoomus tornil (5) ja kerel 
(6) ning lisasoomuskate külgedel (7).

T-80 erinevaid mudeleid
T-80 (baasmudel)

T-80B (uue torniga)

T-80BV (aktiivsoomusega)

T-80M 
(eksperimentaalmudel)

T-80U (lisasoomusega)
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väljalaskeava vasakul küljel ja võrreldes T-64ga on kollektoriava palju suurem ja sil-
matorkavam. 

 Torn. Esimestel T-80 mudelitel on torni külgedel kokku kaksteist suitsugranaadisea-
deldist (seitse vasakul ja viis paremal), hiljem (uue torni puhul) pole sellest jaotu-
sest enam kinni peetud. Enamik T-80 mudelite torne on soomustatud. Uuematel 
T-80Udel on torni tagaküljele kinnitatud omapärane snorkel, mis meenutab ku-
jult tagurpidi T-tähte ja kinnitatakse veekogu läbimisel mootorikattele. Vanematel 
T-80tel on kaks torukujulist snorklit, mis kinnituvad torni tagaküljel olevale alusele. 
Infrapunaprožektor asub nagu T-72-lgi kahurist paremal.

Mille järgi eristada tanki T-80 varasematest mudelitest? 
Kuigi T-80 ja T-64 on väliselt väga sarnased, on neil mõned olulised erinevused, mis 

aitavad neil väliselt vahet teha, seda iga mudeli ja igasuguse lisasoomuse puhul.

Joonis 8. Tanki T-90 tunnused

T-90 on T-72 modifikatsioon, seetõttu neil olulisi eri-
nevusi ei ole. T-90 on alati aktiivsoomusega (1) ning 
talle ja T-72BMile omaste soomusplaatidega külgedel 
(2). Eristatav võib ta aga olla kahe infrapunaprožektori 
järgi, mis asuvad kahel pool torni (3). 

T-90 (baasmudel)

T-90A

T-90A (uus torn)

T-90A on T-90 edasiarendus. Suurimaks erinevuseks on täies-
ti uue lahendusega V-kujuline torn (4), millel on ka rohkem 
seadmeid. Muud tunnused on samad mis baasmudelil. Tornil 
hakkavad silma aktiivsoomuse konteinerid (1), panoraamsihik 
(5), mis võib olla asendatud ka muude vaatlussüsteemidega 
(6), kahurisihik (7), öösihik (8, joonisel ainult pesa) ja kestahei-
teluuk (9).
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Kontrollküsimused
1. Kus asub tanki T-64 summuti?
2. Millisel tankil on täisnurkselt pööratud otsaga snorkel?
3. Kummal pool kahurist asub tanki T-64 infrapunaprožektor?
4. Kummal tankil on suuremad rattad, kas T-72-l või T80-l?
5. Millisel küljel asuvad tanki T-72 baasmudelil kindlasti tööriistakastid?
6. Kas tank T-80 on T-72 või T-64 järglane?
7. Kummal pool kahurit asub tankil T-80 infrapunaprožektor?
8. Kuidas T-64-l ja T-80-l käiguosa järgi vahet teha?
9. Millise tanki edasiarendus on T-90?
10. Millise kujuga on T-90 uus torn?

Vastused: 1. Kere tagumisel otsal. 2. T-64-l. 3. Paremal pool. 4. T-72-l. 5. Paremal küljel. 
6. T-64 järglane. 7. Vasakul pool. 8. T-64 roomikurataste vahed on ühtlased ja rattad väikse-
mad, T-80-l on roomikurataste vahed ebaühtlased ja rattad on suuremad. 9. T-72. 10. V-ku-
juline.

 Veermik. T-80 roomikurattad on pisut suuremad kui T-64-l, samas väiksemad kui 
T-72-l. Kõige äratuntavam erinevus on roomikurataste vahed, mis eelkäijatel on 
võrdsed, T-80-l aga ebaühtlased, nagu oleksid rattad kahekaupa paaris.

 Kere. Väljalaskekollektor asub sarnaselt T-64ga kere tagumisel otsal, kuid on suu-
rem ja silmapaistvam kui T-64-l.

 Torn. Infrapunaprožektor asub sarnaselt T-72ga paremal pool torni, mitte aga vasa-
kul pool, nagu see on T-64-l.

Lahingutank T-90 
T-90 on tegelikult sama tank mis T-72. Tema esialgne nimetus oli T-72BU. Pärast La-

hesõda nimetati tank ümber T-90ks, sest Iraagi kaotused Lahesõjas mõjutasid nega-
tiivselt T-72 eksporti. Seetõttu on T-90 baasmudel eristatav vaid mõlemale poole torni 
paigaldatud infrapunaprožektorite järgi, muud tunnused on tal samad mis T-72-l. T-90 
edasiarendus on T-90A: sellel on täiesti uudse lahendusega V-kujuline torn (vt joonis 
8), millele võib olla paigaldatud silindrikujuline panoraamsihik (vaatlussüsteem) ja 
mille aktiivsoomuse konteinerid on veelgi teravnurksemad ja massiivsemad kui eel-
käijal. Kõigil T-90 modifikatsioonidel on säilunud T-72BMst alguse saanud lisasoomus-
plaadid veermiku kaitseks. Kummalgi pool kere on kolm järjestikust plaati.



ÕPPEMATERJALID KAITSELIITLASELE

1

Venemaa relvajõudude enimlevinud 
soomusmasinate identifitseerimine VI

LAHINGUTANKIDE MARGID III

Tekst: RIHO ÜHTEGI, kolonelleitnant

Käesolev osa on kokkuvõte Venemaa lahingutankide identifitseerimisest. Va-
remkirjeldatu põhjal oleme selgeks saanud lahingutankide erinevate mude-
lite tunnused, selles osas püüame nende teadmiste baasil tanke üksteisest 

eristada, kasutades ikka sedasama WHAT-metoodikat. 

Joonis 1. Lahingutankide käigusosa võrdlus

T-54 ja T-55: Viis suurt roomikuratast, laiem vahe esi-
mese ja teise roomikuratta vahel. Ülemisi tugirattaid ei 
ole

T-62: Endiselt viis suurt roomikuratast, kuid laiem vahe 
kolme viimase roomikuratta vahel. Ülemisi tugirattaid 
ei ole

T-64: Uue kontseptsiooni esindaja: kuus väikest korra-
päraste vahedega roomikuratast ja neli väikest ülemist 
tugiratast. Näha on ka amortisaatorid kahel esimesel ja 
viimasel roomikurattal

T-72/T-90: Paralleelselt T-64ga arendatud kontseptsioon: 
kuus suuremat korrapäraste vahedega roomikuratast ja 
kolm väikest ülemist tugiratast. T-90-l on sama jaotus, kuid 
tavaliselt on tugirattad külgplaatide varjus

T-80: Sarnaneb T-64ga, kuid tal on kuus ebaühtlaste vahe-
dega roomikuratast (kolmas ja neljas on väga lähestikku) 
ning viis väikest tugiratast. Tugirattad jäävad peaaegu alati 
külgplaatide varju
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Lahingutankide erinevate osade võrdlus WHAT-metoodikast lähtuvalt
Enne lõpliku protsessi kirjeldamist tuletame korra meelde lahingutankide põhilised 

erinevused ja võrdleme neid kõiki üksteisega. Nagu ikka, vaatleme veermikku, keret, 
torni ja kahurit.

Veermik. Kuigi veermik on tihti halvasti nähtav, sest roomikuid varjavad tavaliselt 
pori- ja soomuskilbid, on selle osa põhjal kõige lihtsam tankidel vahet teha (vt joonis 1). 

Kuni mudelini T-62 on tankidel suured roomikurattad, ent pole tugirattaid. Veo- ja 
pingutusrattad on tõstetud kõrgemale. Viis suurt roomikuratast paigutuvad korpuse 
all ebaühtlaste vahedega. T-54- ja T-55-l on laiem vahe esimese ja teise roomikuratta 
vahel, T-62-l seevastu on laiemad vahed kolme viimase roomikuratta vahel. 

Lahingutankidel alates T-64st kasutatakse lisaks roomikuratastele ka tugirattaid. 
Veo- ja pingutusrattad asuvad roomikuratastest kõrgemal, nende tsenter on reeglina 
roomikurataste ülemisest servast kõrgemal. Paraku kasutatakse T-64-l ja hilisematel 
lahingutankidel juba palju külgmisi kaitsekilpe ja poripõllesid, mis varjavad suurema 
osa veermikust.

T-64-l on korrapäraste vahedega kuus väikest roomikuratast ja lisaks toetavad roo-
mikuid ülalt neli tugiratast. T-72-l ja tema hilisemal edasiarendusel T-90 on roomikurat-
tad suuremad, kuid alles on jäänud ka tugirattad, ent neid on vähem kui T-64-l – vaid 
kolm. Roomikurattad asetsevad üksteise suhtes korrapäraste vahedega. 

Joonis 2. Lahingutankide kerede võrdlus

T-54 ja T-55: Juhiluuk 
ees vasakul, mootori-
võre kere tagumisel 
otsal, summutiava 
vasaku poritiiva peal, 
neli kütusepaaki 
paremal poritiival ja 
selgelt eristatavad 
tööriistakastid vasa-
kul poritiival 

T-62: Juhiluuk ees vasakul, mootorivõre kere ta-
gumisel otsal, summutiava vasaku poritiiva peal 
õlipaagi all, kolm kütusepaaki paremal poritiival 
ja selgelt eristatavad tööriistakastid vasakul pori-
tiival 

T-64: Juhiluuk ees 
keskel, mootorivõ-
re kerel kohe torni 
taga, summutiava 
korpuse tagumisel 
otsal, kütusepaagid 
ja tööriistakastid on 
integreeritud poritii-
badesse

T-72/T-90: Juhiluuk ees keskel, 
mootorivõre kere tagumisel otsal, 
summutiava vasaku poritiiva peal, 
kütusepaagid ja tööriistakastid on 
integreeritud poritiibadesse

T-80: Juhiluuk ees keskel, 
mootorivõre kerel kohe 
torni taga, kere tagumises 
otsas asuva summuti ots 
ulatub välja, kütusepaagid 
ja tööriistakastid on integ-
reeritud poritiibadesse
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T-80 on T-64 edasiarendus, kuid ka selle juures on tehtud muutusi. Roomikurattaid 
on endiselt kuus, kuid tugirattaid on juba viis. Lisaks on roomikurataste vahed silma-
nähtavalt ebaühtlased, nad on jaotunud paaridesse, vahed on teise ja kolmanda ning 
neljanda ja viienda ratta vahel. 

Kere. Lahingutanki kere on tihti kaetud lisasoomusega, kuid ka sel juhul jäävad näh-
tavaks tunnused, mis tankimarke üksteisest eristavad (vt joonis 2). 

T-54, T-55 ja T-62 kerel on üsna raske vahet teha, sest T-62 on T-55 edasiarendus. 
Tanki juht ja tema luuk asuvad kere vasemal poolel, mootorivõre on kere tagumi-
sel otsal, poritiibadel asuvad kütusepaagid ja tööriistakastid on nähtavad, summuti 
(kollektori väljalasketoru) asub vasakul poolel poritiiva kohal ning esiotsa poriraud 
on tavaliselt (kui see on nähtav) kujult sirge. Erinevused on väikesed, kuid osav vaat-
leja suudab neid märgata. T-62-l puudub T-55-le omane neljas väike kütusepaak 
paremal poritiival. T-54-l ja T-55-l puudub T-62-le omane väike õlipaak summutiava 
kohal. 

T-64 kerel on juba olulisi muudatusi. Juht ja juhiluuk asuvad kere keskel, mitte vasa-
kul pool, nagu see on vanematel tankidel. Kütusepaagid ja tööriistakastid on poritii-
badesse integreeritud, mistõttu need pole eristatavad. Mootorivõre on vahetult torni 
taga, mitte kere tagumisel otsal, nagu enamikul mudelitel. Summuti on tanki kere ta-
gaotsal, mitte küljel. Alates T-64st kasutatakse V-kujulist porirauda tanki ninaosal (nn 
glassiipaneelil). Lisasoomusega kaetud tankidel on see eemaldatud või pole nähtav.

T-72 ja T-90 kere sarnaneb T-64 omale. Juhiluuk asub kere keskel, poriraua olemas-
olu korral on see V-kujuline ning kütusepaagid ja tööriistakastid on integreeritud pori-
tiibadesse. Siiski on nende tankide kerel T-64st erinevaid detaile: T-72 mootorivõre on 
kere tagumisel otsal ja summuti on toodud vasakule poritiivale, nagu see on ka T-55-l 
ja T-62-l. Tähelepanelikum vaatlus võimaldab näha, et kütusepaagid asuvad T-72-l pa-
remal poritiival (T-64-l on need vasakul poritiival). T-90 kere on T-72 omaga identne.

T-80 kere on väga sarnane T-64 omale, sest see tank on otsene T-64 edasiarendus. 
Ka T-80 puhul on juhiluuk kere keskel, kütusepaagid ja tööriistakastid on integreeri-
tud poritiibadesse ning mootorivõre on vahetult torni taga. Mõnevõrra teistsugune 
on summutiava, mis sarnaselt T-64-le asub küll kere tagumisel otsal, kuid on selgelt 
eristuv. Tähelepanelik vaatleja suudab eristada ka T-64st kõrgemat osa kere tagaosas 
mootori kohal. T-80 on tavaliselt lisasoomusega, mistõttu tal puudub enamasti pori-
raud. Uurides tanki eest, võib näha juhiluugi ees kolme periskoobipilu. Nii T-64-l kui ka 
T-72-l on neid ainult üks.

Torn. Aja jooksul on tanki torn mitu korda muutunud (vt joonis 3). Tavaliselt on uue 
tanki esialgne mudel valmistatud vana torniga, kuid seda on varsti uuendatud.

Tankidel T-54 ja T-55 on ümara profiiliga ettepoole kaldu torn, mille peal asuvad kõr-
vuti komandöri- ja laskuriluuk. Komandöriluuk on tavaliselt kõrgema vaatepiludega ja 
paikneb kupli peal vasakul poolel. Mõnedel mudelitel (T-54) on ka laskuriluuk kupli-
ga. Kuplid on tavaliselt torni külge polditud. Kahel pool kahurit on tornil vertikaalsed 
pilud: vasakpoolne on kahurisihik ja parempoolne kuulipildujaava. Torni esiosal olev 
infrapunaprožektor on kahurist paremal. Kupli küljes ja peal võib olla veel mitmeid 
seadmeid, kuid nende asukoht ja olemasolu võivad muutuda.

Ka T-62-l on ümar torn. Külgvaates on see ettepoole längus. Muidu järgib see T-55 
kontseptsiooni. Infrapunaprožektor on endiselt pearelvast paremal ja komandörikup-
pel koos luugiga taga vasakul. Erinevuseks on see, et luugikuppel pole polditud, vaid 
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Joonis 3. Lahingutankide tornide võrdlus
T-54/T-55: Torn on pealtvaates munakujuline, külgvaates ette-
poole langeva joonega. Vaatepiludega komandöriluugi kuppel 
asub vasakul. Komandöri- ja sihturiluuk on enam-vähem ühel 
joonel poolkuukujulistel tasapindadel torni tagaosal. Koman-
döriluugi ees (vasakul) on sihturi periskoop. Infrapunaprožek-
tor on kahurirauast paremal ja kahel pool kahurit on piklikud  
kuulipilduja- ja kahurisihiku pilud

T-62: Torn on säilitanud T-55-le omase ümaruse, kuid on pealt-
vaates ühtlaselt ringjas, külgvaates ettepoole langeva siluetiga. 
Komandöriluugi kuppel on vasakul, selle ees on sihturi peris-
koop. Parem, sihturiluuk on vasakust umbes poole luugi jagu 
eespool. Torni tagaküljel on kestaheiteluuk ja torniventilaator. 
Infrapunaprožektor on kahurirauast paremal. Sihiku- ja kuuli-
pildujaavad on ümarad ning asuvad kahel pool kahurit

T-64: Uus, tugevdatud esiosaga, pealtvaates mandlikuju-
line torn, mille külgsiluett on lame ja eelmistest tornidest 
nurgelisem. Komandöriluugi kuppel on paremal. Luuki-
de tagumised servad on ühel joonel. Sihturi periskoop 
on vasakul. Vasakul torni peal on ka kahurisihik. Piklik 
kuulipilduja laskeava on esiküljel, kahurist paremal. Infra-
punaprožektor on kahurirauast vasakul

T-80: T-64 torni edasiarendus, pealtvaates kandilisem ja 
enamasti kaetud soomusega. Komandöriluugi kuppel 
on endiselt paremal, kuid nihutatud poole luugi võrra 
ettepoole. Sihturi periskoop on vasakul. Torni peal vasa-
kul on ka kahurisihik. Kuulipilduja piklik laskeava on torni 
esiküljel kahurist paremal. Kui on vaid üks infrapunapro-
žektor, asub see kahurist paremal. T-80UD-l on kupli taga 
T-kujuline snorkel

T-72: Samaaegselt T-64ga välja arendatud tank sai uue ja 
varasematest erineva torni. Tugevdatud esiosaga, pealt-
vaates kandilisem ja viisnurksena paistev torn on püstis-
te külgseintega. Torni tagaosa on märgatavalt kõrgem ja 
enamasti kaetud radiatsioonikaitsematerjaliga. Koman-
döriluugi kuppel on paremal pool. Vasakul poolel torni 
peal on ka kahurisihik. Kuulipilduja piklik laskeava paik-
neb torni esiküljel kahurist paremal. Infrapunaprožektor 
on samuti kahurist paremal

T-90A: Algselt oli T-90-l T-72 torn, kuid nüüdseks on väl-
ja arendatud uus, pealtvaates rombikujuline torn, mille 
tagumised seinad on täiesti sirged. Torni esiosa on mär-
gatavalt paksendatud ja sellele on lisatud aktiivsoomus. 
Komandöriluugi kuppel on paremal. Luukide tagumised 
servad on ühel joonel. Sihturi periskoop on vasakul. Vasa-
kul torni peal on ka kahurisihik. Kuulipilduja piklik laskeava 
on torni esiküljel kahurist paremal. Infrapunaprožektoreid 
on tavaliselt kaks – kummalgi pool kahurirauda. Torni peal 
ja külgedel on tavaliselt mitmeid optilisi ja elektroonilisi 
vaatlusseadmeid



ÕPPEMATERJALID KAITSELIITLASELE

5

ühes tükis kogu torniga. Laskuriluuk ei ole kupliga ja see asub umbes poole luugi jagu 
komandöriluugist eespool. Torni tagaosal on kestaheiteluuk ja torniventilaator. Avad 
kahel pool kahurit on ümmargused, kuid nende otstarve on sama mis T-55-l.

T-64 sai üsna pea pärast tanki kasutuselevõttu uue, tugevdatud esiosaga torni, mis 
on pealtvaates mandlikujuline. Tugevdatud torni „põsed“ muudavad torni eest laie-
maks, kuid üldjoontes on selle ümar profiil säilinud. Siiski on torn pealt üsna lame ja 
pisut ettepoole kaldu. Torni pealispind võib olla kaetud spetsiaalse radiatsioonikindla 
materjaliga. Alates sellest tankist asub komandörikuppel koos luugiga paremal poo-
lel. Komandöriluugi tagaserv on samal joonel laskuriluugi tagumise servaga. Et kahu-
risihik on tõstetud torni peale, on torni esiküljel vaid kuulipildujaava (paremal pool). 
Infrapunaprožektor asub kahurist vasakul. Tavaliselt on kupli külgedele kinnitatud 
mitmeid karpe. Kupli taha kinnitatud snorkel on kõverdatud otsaga.

T-72 töötati välja samaaegselt T-64ga, mistõttu neil tankidel on palju ühist. Siiski 
erineb T-72 torn pisut T-64 omast, see on nurgelisem ja meenutab ülaltvaates ümarate 
nurkadega viisnurka. Tugevdatud „põsed“ torni eesosas muudavad ka T-72 torni eest 
laiemaks. Sellegi tanki torn on ettepoole längus. Komandöriluugi kuppel on kõrgem 
ja asub paremal poolel. Mõlema luugi tagumised servad on ühel joonel. Komandö-
ri- ja laskuriluugi vahele jääb kestaheiteluuk. Kahurisihik on torni peal vasakul poolel 
ja infrapunaprožektor asub paremal. Tihti on tornipealse tagumine osa kaetud erilise 
radiatsioonikindla materjaliga. Tööriistakastid on paigutatud torni külgedele ja taha, 
torni küljes on tavaliselt ka suitsugranaatide laskmise süsteemid.

T-80 on T-64 edasiarendus. T-80-le välja töötatud torn järgib üsna täpselt T-64 kont-
septsiooni ja detailide paigutust, kuid on sarnaselt T-72-le kandilisem. T-80 torn on 
tavaliselt kaetud aktiivsoomusega, see on torni pinnal ja kärgjalt või lehvikuna torni 
esiküljel. T-80 eristab T-64st ka infrapunaprožektori paigutus: kui on vaid üks prožek-
tor, asub see kahurist paremal.

Algul tuli T-90 välja T-72 torniga, millele esiküljele lisati aktiivsoomuskonteinerid. 
Hiljem valmis uus torn, mis järgib kontseptsioonilt endiselt T-72 oma, kuid on palju 
kandilisem. Aktiivsoomuse paigutus on sama mis varemgi: see on torni peal ja „põs-
kedel“. Uue torni puhul on kasutatud lisavaatlussüsteeme, need on kas panoraamkaa-
mera kuplina torni tagumisel paremal nurgal või vaatluskaamerate süsteemina torni 
kolmel küljel.

Kahur. Lahingutanki puhul aitab pearelva tuvastamine meid vähe, sest alates T-64st 
on kasutusel 125 mm siledaraudne tankikahur 2A46 (2A46M, 2A46M-1, 2A46M-2), 
T-62 vanematel tüüpidel on 115 mm siledaraudne U-5TS (2A20) ja T-55 vanematel 
tüüpidel 100 mm vintraudne D-10T. Alates T-64st hakati kahurirauda katma termokat-
tega. Samas võib pearelv olla asendatud mõne teise kahuriga, mistõttu kahuri põhjal 
tanki marki määrata pole soovitatav.

Lahingutankimarkide identifitseerimise protsess
Nagu eelnevast nähtub, on igal tankimargil oma kindlad välised tunnused, mille 

järgi saab neid eristada. Ühelt poolt on see tingitud „tankiperekondadele“ iseloomu-
likest tunnustest, teiselt poolt uuendustest, mis ühe või teise margi puhul on kasu-
tusele võetud. Kõige enam hakkavad uuendused silma tornidel ja kahuritel, vähem 
käiguosal ning kõige vähem kerel. Kuid just need, „perekondadele“ ja markidele ise-
loomulikud tunnused aitavadki üles ehitada protseduuri, kuidas vaatlust läbi viies jõu-
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Joonis 4. Lahingutankide identifitseerimine väliste tunnuste järgi

Roomikutel, madala kere, massiivse torni ja massiivse 
kahuriga

Tank

Viis suurt roomikuratast, tugirattaid pole, juhi 
koht vasakul, kütusepaagid poritiibadel nähta-

vad, munakujuline komandöriluuk vasakul 

Kuus väikest roomikuratast ja tugirattad, juhi 
koht keskel, kütusepaagid integreeritud pori-
tiibadesse, kuppel lamedam, komandöriluuk 

paremal, snorkel enamasti tagaküljel

T-54 perekond T-64 perekond

Roomikuratas-
tel laiem vahe 
pärast esimest 
ratast, paremal 
poritiival neli 
kütusepaaki, 

kõrvuti asuvad 
poltkinnituse-
ga luugikuplid, 

ejektorita 
kahuriraud

Laiem vahe kahe viimase 
roomikuratta ees, paremal 

poritiival kolm kütuse-
paaki, vasakul poritiival 

summutiava peal õlipaak, 
parempoolne torniluuk 
ees-, vasakpoolne taga-

pool, luugikuppel poltkin-
nituseta, tornil paikneb 

kestaheiteluuk, kahuriraud 
on ejektoriga

Kuus väikest roomi-
kuratast ja neli tugi-
ratast, radiaatorivõre 
vahetult torni taga, 
ristkülikukujuline 

summutiava korpuse 
tagaotsal, torn ümara 

profiiliga

Kuus väikest roomikura-
tast, kuid suuremat kui 
T-64-l, kolm tugiratast, 

radiaatorivõre kere 
tagaotsas, summutiava 
kere vasakul küljel, torn 
eest laiem, tagant kit-
sam (mandlikujuline)

T-54/T-55 T-62

Kaks luugi-
kuplit, kahur 

suudme-
kompen-
saatorita, 

torniventi-
laator

Võimalik, et luugi-
kuppel on ainult 

paremal pool, kahu-
riraud on suudme-
kompensaatoriga, 

torniventilaator 
puudub

T-54 T-55

T-64/T-80 T-72

Kummalgi küljel 
kolm iseloo-

mulikku kaitse-
kilpi (sarnaselt 

T-72BMiga), 
ERA-soomus-

kattega, rohkem 
optikat ja uue-

matel mudelitel 
uus, kandilise 

profiiliga V-kuju-
line torn

Roomikurataste 
(suuremad kui 
T-64-l ja väikse-
mad kui T-72-l) 

vahed ebaühtla-
sed, summutiava 

massiivsem 
kui T-64-l, torn 

mandlikujulisema 
profiiliga (esikül-
jed tugevdatud), 
kahuri prožektor 
paremal, snorkel 

sirge või T-kujuline

Roomikurattad 
väiksemad kui 
T-80-l, rataste 

vahed ühtlased, 
summutiava väik-

sem kui T-80-l, 
tagaotsal snorkli 

kinnitamise 
koht, torn 

ümara profiiliga, 
kahuri prožektor 
vasakul, snorkli 
ots painutatud 

täisnurkselt

T-64 T-80

T-90

da konkreetse tanki margini. Joonisel 4 on tabel, kuidas selline vaatlusprotseduur on 
üles ehitatud, alustades üldistest liigitunnustest ja liikudes perekonnatunnuste kaudu 
margitunnusteni. 

Lahingutankide markide identifitseerimine silueti järgi
Tavaliselt kuulub lahingutehnika eristamise oskuse juurde ka masina äratundmine 

silueti põhjal. Venemaal valmistatud tankide mudelite eristamine üksteisest pole liht-
ne, seda eriti siis, kui näha on vaid osa masinast. Et erinevusi leida, tuleks vaadata tanki 
juures kõiki ülalloetletud tunnuseid (vt joonist 5). 
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Joonis 5. Lahingutankide külgsiluettide võrdlus

Nii võib tankidel T-54 ja T-55 selgelt näha suuremat vahet esimese ja teise roomi-
kuratta vahel, torn on kõrgem ja ümar ning asub pigem tanki kere esiosal, kahur aga 
tavaliselt peenema rauaga ja ilma ejektorita. T-62 puhul on laiem vahe kolme viimase 
roomikuratta vahel, torn on suurem ja lamedam, asudes ka pigem kere esipoolel ning 
kahuriraud on pikk ja ejektoriga. T-64-l on ühtlaste vahedega väikesed roomikurattad, 
torn asub kere keskel ja on kandilisema kujuga, kahuriraud on pikk ja ejektoriga. T-72 
roomikurattad on suuremad kui T-64-l ja ühtlaste vahedega, torn on lame ja madal, 
kuid kandilisem, asudes kere keskkohas, ning kahur on ejektoriga ja pikk. T-80 sarna-
neb paljuski T-64ga, kuid tema roomikurataste vahed on ebaühtlased (neli esimest on 
justkui paaris). T-80 on alati soomustatud, mistõttu selle välimus on pisut moondunud 
(põhiliselt torni osas, see on kas kõrgem või jätab laugema mulje). T-90 vanema tor-
niga mudel näeb välja täpselt samasugune nagu T-72. Uue torniga T-90A siluett on 
nurgelisema torniga ja selle peal paistavad silma vaatlusseadmed (joonisel on torn 
panoraamkaameraga).

T-54 ja T-55: Selgelt eristub viis suurt roomikuratast laiema 
vahega esimese ja teise roomikuratta vahel. Torn on ümar ja 
asub pigem kere esipoolel. Kahuriraud lühem ja ilma ejekto-
rita. T-55-l (pildil) on suudmekompensaator. Lisasoomusega 
T-55 siluett on üldjoontes samasugune

T-62: Selgelt eristub viis suurt roomikuratast, laiemad 
vahed kolme viimase vahel. Torn on ümar ja asub pigem 
kere esiosal. Kahuriraud on pikem ja sellel on tavaliselt 
ejektor. Tank jätab sihvakama üldmulje kui T-55. Lisasoo-
musega T-62 siluett on üldjoontes samasugune

T-64: Selgelt eristub kuus väikest korrapäraste vahedega 
roomikuratast. Torn on pealt lamedam ja asub pigem kere 
keskosal. Kahuriraud on pikem ja sellel on ejektor. Väikeste 
roomikurataste tõttu tundub tank sale. Lisasoomusega 
T-64 siluett on üldjoontes samasugune

T-72: Selgelt eristub kuus suuremat korrapäraste vahe-
dega roomikuratast. Torn on pealt lame ja asub pigem 
kere keskel. Torni taga on näha tööriistakast. Kahuriraud 
on pikem ja sellel on ejektor. Ka siis, kui tankil on lisasoo-
mus, on selle siluett üldjoontes samasugune

T-80: Sarnaneb T-64ga. Selgelt eristub kuus ebaüht-
laste vahedega roomikuratast (kolmas ja neljas on 
väga lähestikku). Kere tagaotsal on selgelt märgatav 
summutiava. Torn on pealt lame ja asub kere keskel. 
Kahuriraud on pikem ja ejektoriga. Kõrvalolevatel pil-
tidel on aktiivsoomusega T-80BV ja T-80U. Nagu näha 
on, lisasoomus tanki siluetti oluliselt ei muuda. T-80U 
puhul jätab lehvikukujuline tornisoomus vaid tornist 
lamedama mulje

T-90: Sarnaneb T-72ga, vahet teha võimatu, kui T-90 
pole uuemat tüüpi torniga. Kuus suuremat korrapä-
raste vahedega roomikuratast ja lame kere keskel asuv 
torn. Torni taga on näha tööriistakast. Kahuriraud on 
pikem ja sellel on ejektor. Tank on alati ERA-soomusega
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Eksitavad elemendid
Nüüdisaegne lahingutank erineb oma baasmudelist oluliselt. Kõige enam eksitab 

tanki margi ja mudeli määramisel selle lisasoomuskate. Tanki kerest on tavaliselt li-
sasoomusega kaetud vaid esiosa, enamik kerest on endiselt soomusega katmata. 
Nähtavad on ka tanki identifitseerimiseks vajalikud keredetailid (luugid, mootorivõ-
red, summutiavad). Veermik võib olla katteta, kuid tavaliselt on see kumm- ja metall-
plaatide varjus. Kõige nähtavam osa tankist on torn, mille järgi tavaliselt marki ja mu-
delit püütakse kindlaks teha. Samas võib torn olla igasuguste lisade tõttu kõige enam 
moondunud. Kõige rohkem mõjutab torni välimust soomuskate, mis uutel tankidel 
on loomulik osa tornist (vt joonis 6).

Kui vanematel tankidel (T-55AM, T-62M) tähendas lisasoomustamine lisatugev-
duste paigutamist torni esikülgedele, siis hiljem lisati see lisametall juba torni sisse. 
Sealtpeale tähendas lisasoomustamine ennekõike ERA-soomuse (explosive reactive 
armour) paigaldamist tankile. Algselt tähendas see lihtsalt lõhkepakettidega „üle kül-
vatud“ tankitorni, kuid tänapäeval järgib see kindlalt väljatöötatud kontseptsiooni. 
T-80 ja T-90 ERA kontseptsioon on mõneti erinev. Samas jäävad ka selle soomuskatte 
all nähtavaks tanki mudelitunnused, mis tuleb ainult üles leida.

Tanki mudeli määramisel ei tohiks lähtuda torni küljes olevatest karpidest ja lisa-
seadmetest. Need ei pruugi olla antud mudelile vastavad. Niisamuti tuleb arvestada, 
et kuulipilduja NSVT tarbeks on tankitornil tavaliselt neli võimalikku kinnituspunkti. 
Ka võib tankil olla erinevaid kaamera- ja radarisüsteeme, mis on ette nähtud kas vaat-
luseks või kaitseks. Uuest panoraamkaamerast oli eespool juttu, aga tankitornil võib 
olla ka näiteks ARENA kaitsesüsteem. Sel juhul on torni otsas radarikarp, tanki torn on 
tavaliselt ilma soomuskatteta ja seda ümbritseb omalaadne „krae“.

Sellega on tanke tutvustav osa lõppenud ja järgmises Kaitse Kodu! numbris tuleb 
juttu jalaväe lahingumasinatest.

Joonis 6. Tänapäeva tankitornide soomustamine

        * Nii T-72, T-80 kui ka T-90 torni pealispinna kallak serval on 30 kraadi.

Kummikilbid 
kaitseks kumu-
latiivse laengu 
eest

Tugevdav 
täitematerjal

Aktiivsoomus, 
paigaldatud 
6 0 - k r a a d i s e 
nurga all

Tugevdav 
täitematerjal

Tugevdav 
täitematerjal

Aktiivsoomus, 
paigaldatud 
4 0 - k ra a d i s e 
nurga all

Aktiivsoomus, 
paigaldatud 
4 0 - k ra a d i s e 
nurga all
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Venemaa relvajõudude enimlevinud 
soomusmasinate identifitseerimine VII

LAHINGUMASINAD I

Tekst: RIHO ÜHTEGI, kolonelleitnant

KKäesolevas osas alustame (jalaväe) lahingumasina kui tanki kõrval teise 
olulise lahingutehnika liigi käsitlemist. Lahingumasinat nimetatakse tihti ka 
kergetankiks, seda ennekõike tema tuleomaduste tõttu, kuid eelkõige on ta 

siiski nähtud ette jalaväe veoks, kuuludes Vene motoriseeritud jalaväes tavaliselt jao 
relvastusse ja olles kasutusel paralleelselt soomustransportööridega.

Lahingumasin on soomustransportööri edasiarendus. Juba enne Teist maailmasõ-
da, aga põhiliselt selle ajal hakati kasutama rohkesti veoauto baasil ehitatud soomus-
autosid, mis algselt olid pealt lahtised. Sisuliselt oli tegu soomustransportööridega, 
mis pandi hiljem parema maastikuläbivuse saavutamiseks roomikutele. Algselt olid 
soomustransportöörid pealt lahtised, et „kastis“ sõitjatel oleks parem nähtavus ja nad 
saaksid vajadusel tule avada. Rida põhjusi, näiteks linnalahingute kogemus ja TBK-
kaitse vajadus, viisid olukorra selleni, et soomustransportöörid ehitati pealt kinniseks. 
Et masinal säiliks 360-kraadine tulevõime, paigaldati kere peale pöörlev torn. Kõik see 
omakorda võimaldas võtta kasutusele suurekaliibrilisest kuulipildujast võimsama rel-
vastuse. Et manööversõja kontseptsioon nõudis tanki kõrvale jalaväeveokit, mis oleks 
oma tulega võimeline tanki toetama, tekkiski idee luua tõhusama soomusega kaits-
tud ja kahuriga relvastatud jalaväe lahingumasin. 

Mis on lahingumasin?
Venemaal (toonases NSV Liidus) alustati lahingumasina väljatöötamist eelmise sa-

jandi 50. aastatel. Tähekombinatsioon BMP (боевая машина пехоты) tähendabki ja-
laväe lahingumasinat. Jalaväe lahingumasin pidi vastama järgmistele kriteeriumidele 
(vt ka joonis 1):

 pidi lisaks masina meeskonnale mahutama kuni ühe jalaväejao;
 masinal pidi olema väga hea maastikuläbivus, sh ujumisvõime;
 masina pearelvaks pidi olema kahur, ka pidi masinal olema tankitõrjevõimekus;
 masina soomus ja TBK-kaitse pidid pakkuma pardal olijatele esmast kaitset.

Eelnevalt loetletud kriteeriumide tõttu loobuti suhteliselt kiiresti rataslahinguma-
sina ideest, kuigi see projekt oleks olnud mitmes mõttes odavam kui roomiksoomuki 
oma. Kuigi BMP ühe mehe torn koos 73 mm kahuriga oli juba 1950ndatel välja töö-
tatud, kulus erinevatel põhjustel kümmekond aastat, enne kui suudeti luua masinale 
sobiv kere. Algul katsetati lahingutankide keredega, kuid neil puudus ujumisvõime. 
1950. aastate lõpul, kui relvastusse tuli kergetank PT-76, tundus probleem saavat la-
henduse. Paraku oli võimalik jalaväelasi tankist välja tuua vaid kere peal asuvate luu-
kide kaudu. Seepärast otsustatigi lõpuks projekti kasuks, mida nimetati objektiks 765. 
Selle masina kere tagaotsal olid lisauksed jalaväelastele. 1966. aastal alustati BMP-1 
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seeriatootmist ja seda võib pidada jalaväe lahingumasinate ajastu alguseks kogu maa-
ilmas. Tänaseks on relvastuses ka BMP-2 ja BMP-3. Kaitsesüsteemiga Arena varustatud 
jalaväe lahingumasinat BMP-3 on nimetatud ka BMP-4ks, kuid see pole masinatüübi 
ametlik nimetus.

Lahingumasina kontseptsioon on oma arengus liikunud kolmes suunas (vt joonis 2): 
 BMP – kõige tüüpilisem jalaväe lahingumasin, mille iseloomulikud tunnused on 
roomikutel käiguosa, kiilukujuline ujuv kere (mis mahutab kuni jaosuurust isik-
koosseisu) ja väike torn alla 100 mm automaatkahuriga;

 raske BTR – enamasti tanki kerele ehitatud soomustatud masin isikkoosseisu 
veoks, millel pole tavaliselt torni ja mis ei uju;

 (kerge)tank – kõigi tanki tunnustega (sh võimsa kahuriga) soomuk, mis lisaks 
meeskonnale võtab peale ka kuni jaosuuruse üksuse jalaväelasi. See võib olla 
päris lahingutank, nagu näiteks Ukraina BMT-84, aga kergetankiks nimetatakse 
tihti ka näiteks BMP-3, mille soomus jääb küll lahingutanki omale alla, kuid mille 
relvastus on lahinguomadustelt võrreldav lahingutanki omaga.

Joonis 2. Lahingumasina areng

Joonis 1. Lahingumasina ehitus
BMP-1

Juhiiste

Mootorivõre
Pearelv

Tankitõrjeraketi-
seadeldis

Laskuriiste

Laskemoon

Jalastuva koosseisu luuk

Tagumine uks, 
mille sees on 
kütusepaak

Seesmine kütusepaak

Jalastuva koosseisu iste

Ujuv ja 
TBK-kaitsega 

kere

Maastikuläbivust tagavad 
roomikud

Väikesekaliibrilise kahuri ja õhema 
soomusega ujumisvõimeline 

jaosoomuk, tüüpiline BMP

BMP-2 BMO-T BMP-3

Kerge relvastuse ja paksu 
soomusega tanki põhjale 
ehitatud ujumisvõimeta 

soomustransportöör

Kuni jaosuurust üksust 
mahutav lahingutank või 
kergetanki omadustega 

jaosoomuk
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Joonis 3. Jalaväe lahingumasin (BMP) ja dessandi lahingumasin (BMD)

Jalaväe lahingumasin (BMP) ja dessandi lahingumasin (BMD)
Käesolevas kirjutises käsitleme lahingumasinatena vaid BMPsid ja BMDsid. BMD 

loomine oli omamoodi sunnitud samm. Pärast Teist maailmasõda loodi NSV Liidus uus 
väeliik – õhudessantväed. Et õhudessantväed pidid sõdima samal moel nagu tavaline 
motojalavägi, oli neile vaja anda juurde lahingumasin. Algselt plaaniti anda ka õhu-
dessantüksuste relvastusse BMP. Toona kasutuses olnud 13-tonnine BMP-1 mahtus 
küll mõõtmetelt mitmelegi lennukile, kuid dessantväe põhiliseks õhutranspordiva-
hendiks olev AN-12 tüüpi lennuk suutis peale võtta vaid kuni 10-tonnise masina. See-
tõttu alustati uue lahingumasina konstrueerimist, mille relvastus pidi olema sama mis 
BMP-l, kuid mõõtmetelt pidi ta saama väiksem ja kaalult kergem. 1968. aastal jõudis 
seeriatootmisse täiesti uue kontseptsiooni järgi ehitatud BMD-1, mille kaalu suudeti 
tänu alumiiniumisulami kasutamisele vähendada umbes 7,5 tonnile. Lahingumasina 
relvastus oli identne BMP-1 relvastusega, nagu ka hilisemad BMDd on järginud BMPde 
relvastuse kontseptsiooni.

BMP-1
Pikkus:  6,74 m
Laius: 2,94 m
Kõrgus: 2,15 m
Pearelv: 73 mm suurtükk 2A28
Tankitõrjesüsteem: 9M14 „Maljutka“
Isikkoosseis: meeskond 3
  jalastuv koosseis 8

BMD-1
Pikkus: 5,3 m
Laius: 2,6 m
Kõrgus: 1,8 m
Pearelv:  73 mm suurtükk 2A28
Tankitõrjesüsteem: 9M14 „Maljutka“
Isikkoosseis:  meeskond 3
  jalastuv koosseis 4

Joonis 4. BMP-3 ja BMD-4

BMD-4 BMP-3

Lahingumasinatel BMD-4 ja BMP-3 on ühesugune torn ühesuguse relvastusega ja mõlemal asub mootor soo-
muki kere tagaosas. Ka isikkoosseis on mõlemas masinas paigutatud ühtviisi: torni ees on kolm kohta (neist 
keskmine juhiiste), tornis kaks kohta ja vahetult torni taga asub ülejäänud jalastuv koosseis. Samas on mõlema 
lahingumasina puhul järgitud senist kontseptsioonide erinevust: BMP-l on jalastuva koosseisu tarbeks kere 
tagaosal luugid ja uksed, BMD tagaosa on aga keskelt mootori kohalt madalam ja torni taga paiknev jalastuv 
koosseis on varjunud ühe suure luugi alla ning väljub masinast tagant üle mootori
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BMP ja BMD olulisimaks erinevuseks ongi mõõtmed. BMP on märgatavalt suurem 
(pikkus 6,7 m, laius 2,9 m, kõrgus 2 m) kui BMD (pikkus 5,3 m, lauis 2,6 m ja kõrgus 
1,8 m), mistõttu viimasesse mahub ka vähem isikkoosseisu (kolm lahingumasina 
meeskonna ja neli jalastuva koosseisu liiget). Märgatavalt erinev on ka kere kuju ja 
luukide paigutus. BMD eriliseks tunnuseks on võime korpust käiguosa kohal kõrge-
male tõsta ja madalamale langetada. See oli algselt projekteeritud masina õhust lan-
gevarjuga allaviskamise vajadustest lähtuvalt, kuid hiljem leidis laia rakendamist ka 
lahingutaktikas. BMP ja BMD on kujutatud joonisel 3.

Et tänapäeval on dessantüksuste edasitoimetamise põhiliseks lennuvahendiks 
IL-76, mille kandevõime on võrreldes AN-12ga oluliselt suurem, on nüüdisaegne des-
sandi lahingumasin muutunud suuremaks ja raskemaks. BMD-3 ja BMD-4 on massilt 

Joonis 5. Jalaväe lahingumasinate põlvnemine

Objekt 19

Rataste ja roomikutega 
prototüüp

Objekt 765 Objekt 911 Objekt 914 Objekt 1200

Ratastel uue torniga prototüüpObjekt 765 SP1
(BMP-1)

Lühikese ninaosaga, 
puudub TBK-kaitse

Objekt 765 SP2
(BMP-1) 1966: BMP-1 võeti 

relvastusse

BMP-1KŠ (objekt 774)

Kahurita staabisoomuk

BMP-1K (objekt 773)

Ülema lahingumasin 
lisaraadiojaamadega

BMP-1 (objekt 765 SP3)
BMP-1 (objekt 765 SP6)

AG-17ga variant

BMP-1K (objekt 676)

Luure-lahingumasin

BMP-1P (objekt 765-SP4)

Uus tankitõrjevõimekus: AT-4/AT-5

BMP-1D
Lisasoomusega 
variant

PRP-4 (objekt 779) 

PRP-3 edasiarendus, lisaradarid 
ja -seadmed

PRP-3 (objekt 767)

Suurtükiväe luuresoomuk
Objekt 768

Parandatud käiguosa (ees topeltamortisaatorid)

BREM-2

Remondi-evakuatsioonisoomuk

Objekt 769

Uus torn ja kahur (30 mm)
Uus kahekohaline torn 1981: BMP-2 võeti 

relvastusse
BMP-2 (objekt 678)

Ülema lahingumasin 
lisaraadiojaamadega

BMP-2 (objekt 675)

Uus torn ja kahur (30 mm), 
uuenenud kere

BMP-2D

Lisasoomusega variant

BREM-4

Remondi-
evakuatsioonisoomuk

Objekt 685

Kergetanki prototüüp

Objekt 688

Tornita jalaväe lahingumasin

9P157

Tornita tankitõrjekompleks

9P162

Tornita tankitõrjekompleks

Uus kahekohaline 
torn paariskahuri 
paigaldamiseks

BMP-2M

Lisatud AG-30 ja 2x2 AT-14
BMP-2BM

Täiesti uue torni ja 
relvasüsteemiga

1987: BMP-3 
relvastuses

BMP-3 (objekt 688M)

Objekti 688 uue torni ja relvasüs-
teemiga edasiarendus

BMP-3M

Uus torn ja relvasüsteem

Uus torn 
„Bahtša-U“

BMP-3K

Ülema lahingumasin 
lisaraadiojaamade ja 

luureseadmetega

BRM-3K

Luure-lahingumasin

BMP-3F

Merejalaväe lahingumasin

BMP-3DZ

Lisasoomus, kutsutakse 
ka BMP-4
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võrreldavad jalaväe lahingumasinatega, kaaludes vastavalt 13,2 ja 13,6 tonni. Sel moel 
on paranenud ka nende soomuskaitse ja isikkoosseisu mahutavus. BMP-3 ja BMD-4 
on kujutatud joonisel 4.

Lahingumasin tervikuna saavutas väga kiiresti suure populaarsuse ja seda on müü-
dud üle kogu maailma. Kuigi masina kere (v.a ninaosa) soomus ei ole mõeldud mürs-
kude ega suurekaliibriliste kuulide pidamiseks, on tema käiguosa ja kere kasutatud 
paljude teiste soomukite „põhjana“. Ka lahingumasinat ennast on pidevalt täiustatud 
ja ehitatud spetsiifilisi mudeleid.

Joonisel 5 on kujutatud suuremat osa BMP arengu käigus välja töötatud soomu-
kimudeleid ehk BMP „perekonnapuu“. Joonis ei kajasta kõiki BMPdest põlvnevaid 
soomukeid, näiteks on välja jäetud pioneerisoomukid ja vähekasutatavad liikursuur-
tükid. 

Nagu jooniselt näha, põlvneb BMP-2 otseselt BMP-1st, omades vaid uut tüüpi torni 
ja kahurit. See-eest BMP-3 on täiesti uue korpuse, torni, kahuri ja käiguosaga, mis on 
loodud kergetanki (objekt 685) väljatöötamisel. Rõhutada tuleb ka seda, et lisasoomu-
sega lahingumasinad ei ole tavaliselt suutelised ujuma, samas lisasoomuseta lahingu-
masinad suudavad ujumise ajal ka kahurist liikumise suunas tuld anda.

BMP põhjale on ehitatud hulk erinevaid lahingu- ja toetusmasinaid. Omaette pere-
konna moodustavad luuresoomukid BRM ja PRP, remondisoomukid BREM ja tornita 
tankitõrjesoomukid (9P157, 9P162).

Joonisel 6 on näidatud dessandi lahingumasinate põlvnemine ja nende baasil loo-
dud teised soomukid ehk BMD „perekonnapuu“.

Ka see „sugupuu“ pole täielik, sest dessantvägede tarvis ehitati BMD alusele enamik 
staabi- ja sidemasinatest ning rida eriotstarbelisi soomukeid. Joonisel on näha tornita 
soomustransportööri BTR-D olulisus dessandi relvastuse ja tehnika mobiilseks muut-

Joonis 6. Dessandi lahingumasinate põlvnemine

Õhutõrjesoomuk, relvaks ZU-23-2

BMD-1

BaasmudelBMD-1P

Uus tankitõrjevõimekus: AT-4/AT-5

BTR-D

Tornita soomustransportöör

BMD-1R

Raadiosoomuk

BMD-2

BMD-1 kere, uus torn ja kahur

2S9 Nona

Iseliikuv miinipilduja

BMD-1KŠ

Staabisoomuk

BMD-3

Täiesti uus käiguosa, kere ja torn

1V119

Tulejuhtimissoomuk

BTR-RD

Tankitõrjesoomuk, relvaks 
AT-4/AT-5

BMD-4

BMD-3 uuendatud mudel (uue torniga)

2S25 Spurt-SD

Iseliikuv tankitõrjesuurtükk

BTR-ZD
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misel. Jooniselt ei nähtu, kuid BTR-D-le paigaldatakse peale õhutõrjekahuri ka miini-
pildujaid, granaadiheitjaid, raketikomplekse jne. Samas on BTR-D ise üksuste koossei-
sus väga oluline, sest kogu jao koosseis ei mahu BMDsse, mistõttu osa võitlejaid liigub 
lahingusse BTR-Ddel.

Jooniselt on näha, et BMD-3 on täiesti uuel põhimõttel loodud lahingumasin, mil-
lel esialgu säilis BMD-2 kahur. BMD-4 on vaid BMD-3 edasiarendus, millele paigutati 
BMP-3-le omane torn koos kaksikkahuriga.

Omaette huvitav nähtus on liikursuurtükk 2S25, mille puhul on kasutatud alusena 
BMD-3 veoosa ja keret, kuid et masinale on pandud massiivne tankitõrjesuurtükk, on 
kere pikendatud, mida võib näha suuremast roomikurataste arvust.

Joonisel on ka näha, et dessandi lahingumasinale iseloomulikuks tunnuseks on tor-
ni paiknemine kere esiosal, mis on tingitud kere tagaosas asuvast mootorist ja isik-
koosseisu ruumist.

Lahingumasina tuvastamine
Lahingumasinal on tankiga sarnased omadused, nii on tal kolm põhilist välistun-

nust, mis on omased Vene tankile. Need on:
 ta on roomiksoomuk;
 tal on torn;
 tal on kahur. 

Seetõttu on nende tunnuste kohta vaja esitada täpsustavaid küsimusi (vt joo-
nis 7). 

Roomikute kohta esialgu täpsustavaid küsimusi esitada ei saa, küll aga kere, torni ja 
kahuri kohta.

Joonis 7. Lahingumasina identifitseerimise astmed

Torniga 
roomiksoomuk 

Täpsustavad küsimused:*
- Kas kere on üldist proportsiooni arvestades silmatorkavalt kõrge?
- Kas kere tagaosas on uksed ja luugid isikkoosseisule? 
- Kas torn on üldist proportsiooni arvestades väike?

Eriotstarbeline 
soomuk 

Tõenäoliselt 
liikursuurtükk 

või 
luuresoomuk 

Tank 
Liikursuurtükk 
Lahingumasin

JAH   

Kas tal on kahur?

EI

JAH   EI

Kas kahuriraud on massiivne?
(Kas kaliiber on üle või alla 100 mm?)

Tõenäoliselt 
lahingumasin 

Tank 
Liikursuurtükk 

Lahingumasin 

JAH   

EI

* Täpsustavaid küsimusi peaks 
olema rohkem (näiteks torni 
asukoht kerel), kuid nende tun-
nuste osas võib olla erandeid
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 Kere. Põhiküsimus, mis meid huvitab, on see, kas soomuki kere on nii palju teiste 
omast kõrgem, et võiks mahutada ka jalaväelasi. Kui vastus on jaatav, on tegu 
tõenäoliselt lahingumasina või mõnd tüüpi liikursuurtükiga.

 Torn. Küsimus on, kas see on suur. Suur torn on omane suurekaliibriliste suurtük-
kidega relvastatud masinatele, nagu tankid või liikursuurtükid. Lahingumasinal 
on tavaliselt väike torn, mis on väike isegi siis, kui sellele on pandud lisasoomus-
kate (nagu BMP-3DZ puhul). Omaette küsimus on torni asukoht. Kui lahingutankil 
on see tavaliselt soomuki keskosas ja liikursuurtükil enamasti tagumisel otsal, siis 
jalaväe lahingumasinal on see tavaliselt kas kere keskel või pigem tagumisel poo-
lel. Erandiks on BMP-3, mille torn on esiotsal. Dessandi lahingumasinal on torn 
tavaliselt masina esiosal.

 Kahur. Tavaliselt on kahuriraua järgi liigi määramine kõige esmane tegevus. Raud 
on enamasti näha ega ole varjus, nagu võib olla näiteks kere. Küsimus, mille vastu 
tuleb huvi tunda, on kahuriraua massiivsus soomuki kui terviku taustal. Tankil ja 
liikursuurtükil on tavaliselt võimas ja massiivne kahuriraud, mille kaliiber ületab 
100 mm, lahingumasina pearelv on see-eest tavaliselt väikesekaliibriline kahur, 
mille raud ei tundu massiivsena. Näpunäidet on siin raske anda, pigem on see 
tunnetamise küsimus, kus kahuriraua massiivsus algab ja kus lõpeb. Seda enam, 
et BMP-3-l ja BMD-4-l on lausa kaheraudne pearelv: üks raud kuulub 100 mm ka-
hurile ja teine 30 mm kahurile.

Lisaks sellele on lahingumasinatel rida spetsiifilisi tunnuseid, millest tuleb juttu 
edaspidi, kuid ka need aitavad otsustada, mis sorti masinaga on tegu. Üheks selliseks 
on näiteks kere külgedel ja taga olevad lisalaskeavad, mida vajadusel saab kasutada 
jalastuv isikkoosseis (vt joonis 8). Tavaliselt on just nende avade ja antennide hulga 
põhjal võimalik vahet teha, kas lahingumasin on mõeldud isikkoosseisu vedamiseks 
või lahingu juhtimiseks, sest ülema soomukis on tavaliselt rohkem raadiojaamu ning 
vähem laske- ja vaatlusavasid.

Joonis 8. BMP-1 laskesektorid 

BMP on ehitatud nii, et enamik 
isikkoosseisust saab soomukist 
tulistada. Tornis oleval laskuri on 
peale kahuri võimalik kasutada ka 
kuulipildujat. Jalastuv koosseis istub, 
seljad seesmise kütusepaabi vastas 
ja näod väljapoole. Kaks kuulipildujat 
on paigutatud kahele pardale esi-
mesteks relvadeks, nende laskesuund 
on diagonaalis ettepoole ja kõrvale. 
Automaatorid saavad lasta kõrvale 
ning vasaku ukse juures istuv võitleja 
saab läbi ukses oleva laskeava avada 
tule ka taha 
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Kontrollküsimused
1. Kas kergetank PT-76 on BMP eelkäija?
2. Millise soomukiliigi põhjale on ehitatud raske BTR?
3. Mis põhjusel loodi BMD?
4. Kas BMP-3 on BMP-2 modifikatsioon?
5. Kas BMP-3 ja BMD-4 kahurid on ühesugused?
6. Kas 2S25 korpus on „laenatud“ BMP-3-lt?
7. Mis teeb BMD võrreldes BMPga tunduvalt kergemaks?
8. Kas mõnel Vene lahingumasinal ületab kahuri kaliiber 100 mm?
9. Kus asub tavaliselt BMD torn, kas kere esi-, kesk- või tagaosas?
10. Kus asub BMD mootor?

Vastused: 1. Ei ole, PT-l põhineva lahingumasina kontseptsioon jäeti kõrvale. 2. Tavaliselt 
tanki põhjale. 3. BMP oli lennutranspordiks liiga raske. 4. Ei ole, BMP-3 loodi kergetanki 
prototüübi baasil. 5. Jah, tegu on 100 mm ja 30 mm paariskahuriga. 6. Ei, see on laenatud 
BMD-3-lt. 6. Taga kahel pool kere peal. 7. BMD kere on valmistatud alumiiniumisulamist. 
8. Ei ületa, BMP-3 ja BMD-4 kahuri kaliiber on 100 mm. 9. Tavaliselt asub BMD torn masina 
esiosas. 10. BMD mootor asub masina tagaosas.

Järgmises osas hakkame detailselt vaatama lahingumasinate tunnuseid, et osata 
neil vahet teha. 

Joonis 9. Liikursuurtüki 2S1 ja lahingumasina BMP-2 olulisimad erinevused

Vaatamata reale sarnasustele (mõlemad 
ujuvad, mõlemal on kõrgem kere, mõlema 
torn asub kere tagumisel osal) on liikur-
suurtükil 2S1 ja lahingumasinal BMP-2 
märgatavaid erinevusi.
Veermik. 2S1 veermikus on seitse roomiku-
ratast, BMP-2-l on neid kuus (1). BMP-2-l on 
lahingumasinatele omased väikesed roomi-
kurattad ja ülemised tugirattad, liikursuurtükil 
aga tugirattad puuduvad. BMP veermik on 
varjatud lahingumasinatele omaselt külgmiste 
poriplekkidega (2). 
Kere. 2S1 kere ulatub poritiibadele, BMP-l on 
poritiivad selgelt eristuvad. 2S1-l puuduvad 
külgedel lahingumasinatele omased laske-
avad (3) ja kere peal jalastuva koosseisu 
luugid. 2S1-l on kere tagaosas vaid üks uks, 
BMP-2-l on neid kaks (4). Kohal, kus BMP-l on 
ülema luuk, asub 2S1-l mootorivõre. 
Torn. Kuigi mõlema masina torn asub kere 
tagumisel osal, tundub 2S1 torn oma kuju 
tõttu asuvat päris kere tagaotsal (5). Liikursuur-
tüki torn on suurem ja pealtvaates U-kujuline, 
tagant kandiline. Luugikuppel on 2S1-l vasa-
kul, BMP-2-l paremal (6). 2S1-le ei paigaldata 
BMP-le omast tankitõrjesüsteemi (7).
Kahur. 2S1 kahuriraud on massiivne, sellel on 
ejektor (8) ja suudmepidur (9), BMP-2 kahuri-
raud on lühike ja peenike.
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Venemaa relvajõudude enimlevinud 
soomusmasinate identifitseerimine VIII

JALAVÄE LAHINGUMASINATE MARGID I

Tekst: RIHO ÜHTEGI, kolonelleitnant

Jalaväe lahingumasinat identifitseerides võime teada saada, millisesse üksu-
sesse see kuulub. Teades üksust, on enamasti võimalik saada infot selle üksuse 
varasemate lahingukogemuste, spetsiifika ja taktikaliste võtete kohta. Masina 

margi määramine annab informatsiooni ka üksuse tulejõu ja isikkoosseisu kohta. Tea-
des masinat, suudame hinnata ka tema manööverdamis- ja tulevõimet maastikul.

BMP (боевая машина пехоты – jalaväe lahingumasin) on jalaväelaste lahinguväl-
jale toimetamiseks loodud soomuk, mille maastiku läbimise võime ja ujumisvõime on 
märkimisväärsed. Nende omaduste saavutamiseks on aga lõivu makstud masina soo-
muskaitsele: see on kere osas umbes 19 mm ja torni osas 23 mm paksune, mistõttu 
suurekaliibrilise kuulipilduja vastu pakub kaitset ainult soomuki ninaosa, sest esiseina 
nurk on üle 60-kraadise kallakuga. Lahingumasina pearelvaks on iselaadiv suurtükk, 
millega laskuril on võimalik toetada jalaväejao rünnakut.

Käesolevas õppematerjalis ei keskenduta tootmisse mittejõudnud masinate kirjel-
damisele, ka ei hakata detailselt iseloomustama sama mudeli arengudetailide erine-
vusi. Jalaväe lahingumasina seeriatootmisse jõudmisele eelnes mitu mudelit, mida 
kirjeldasin ülevaatlikult eelmises osas. Esimene toonases NSV Liidus seeriatootmisse 
jõudnud lahingumasin oli objekt 765 ehk BMP-1.

BMP-1, esimene omataoline lahingumasin
Nagu eelmises osas öeldud, jõudis BMP-1 tootmisse 1960. aastatel. Esialgsel mudelil 

polnud TBK-kaitse võimekust, mis on äratuntav TBK-flitri puuduminisest masina kere 
vasakul küljel. Varasel BMP-1-l on ka lühem kiilukujuline ninaosa. BMP-1 lõpliku mude-
li tunnused on aga alljärgnevad (vt ka joonis 1).

 Veermik. BMP-1 mõlemal poolel on ühtlaste vahedega kuus roomikuratast ja 
kolm tugiratast. Veoratas ja pingutusratas on tõstetud kõrgemale, nende keskosa 
on ülalpool roomikurataste ülemisi servi. Esimesel ja viimasel roomikurattal võib 
näha amortisaatoreid. Poritiibadel on vertikaalsed sooned ja tagumistel otstel ri-
bid vee läbilaskmiseks.

 Kere. Kere on madala profiiliga, kuid tanki omast kõrgem. Kere esiosa on kiiluku-
juline, längus ninaosa peal on ribiline kate. Ees vasakul on juhiluuk nelja periskoo-
biga (kolm ees ja üks vasakul), selle taga ülemaluuk koos infrapunaprožektori ja 
kolme periskoobiga. Ees paremal asub mootor. Mootorivõre on kere pealispinnal. 
Tornist vasakul on TBK-filtrite paneel (esimestel BMP-1 eksemplaridel see puudus). 
Alates keskosast hakkab kere külgedelt tahapoole kitsenema (jalastuva koosseisu 
sektsioon). Tagumisel otsal on kaks justkui pungil ust, kusjuures vasakus ukses 
on laskeava. Masina tagumise osa pinnal on neli luuki jalastuvale koosseisule. Ta-
gumise osa külgedel on kummalgi pool neli laskeava ja nende kohal sama palju 
periskoope. Antenn asub tavaliselt kere vasakul tagumisel nurgal.
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Joonis 1. BMP-1 tunnused 

 Torn. Täielikult kere külge keevitatud ringikujulise põhjaga torn asub peaaegu 
kere keskel. Torn on lame, selle peal vasakul on üks luuk laskuri tarvis. Luugi ümber 
on kaares periskoobiavad (neid on neli). Torni pinnal vasakul poolel on ka kahu-
risihik ja paremal tavaliselt torniprožektor. Kahuriraua kõrval on tornikuulipilduja 
ava ja kahuri kohal tankitõrjeraketikompleks AT-3. Viimase ümberlaadimiseks on 
seadeldise taga spetsiaalne luuk. Uuematel BMP-1del on AT-3 asendatud AT-4 või 
AT-5ga, mis on monteeritud torni peale paremale poolele.

 Kahur. Kahuriraud on kergelt koonusekujuline (eest väiksema läbimõõduga), 
ilma kompensaatori ja vahelülideta. Raua tagumises otsas on laiem hülss.

BMP-1 modifikatsioonid
Enam kui kümne aasta jooksul täiustati nii BMP-1 põhimudelit kui ehitati tema 

põhjal ka uusi modifikatsioone. Põhimudeli suurimaks silmaga nähtavaks uuendu-
seks oli kere ninaosa pikendamine, millega parandati masina ujumisomadusi. Mo-
difikatsioonide puhul aga oli tegu rea silmaga eristatavate täienduste või ümber-
ehitustega. Modifikatsioonide äratundmine võib anda hindamatut informatsiooni, 
näiteks Nõukogude Liidu invasiooni ajal Afganistani õppisid kohalikud võitlejad 
kiiresti vahet tegema tavalistel isikkoosseisu vedavatel BMPdel ja juhtimismasinatel 
ning püüdsid hävitada esmalt just viimaseid. Alljärgnevalt tuleb juttu levinuimatest 
BMP-1 modifikatsioonidest. BMP-1-l baseeruvaid remondi- ja pioneerisoomukeid 
selles peatükis ei käsitleta.

 Veermik. Kuus väikest ühtlaste vahedega roomikuratast (1) ja kolm 
ülemist tugiratast (2). Kummalgi küljel kaks (esimesel ja viimasel 
roomikurattal) amortisaatorit (3). Poritiivad on vertikaalse soonega 
(4) ja nende tagaotstel on restid (5)

 Kere. Esiotsal ribid (6). Juhiluuk asub kere esiosal vasakul (7), selle 
taga on ülemaluuk koos prožektoriga (8). Ees paremal mootorivõred 
(9). Torni vasakul küljel TBK-filtrite paneel (10), taga kere peal neli 
luuki (11) ja kummalgi pool neli periskoopi (12). Kummalgi küljel neli 
laskeava (13). Kere tagaotsal kaks ust-kütusepaaki (14), vasakus ukses 
laskeava (15). Kere tagumisel otsal vasakul antenn (16)

 Torn on ringikujulise põhja ja ühe luugiga (17). Kahurisihk (18) 
asub vasemal pool. Paremal on prožektor (19). Esiotsal paiknevad 
tankitõrjesüsteem (20) ja laadimisluuk (21)

 Kahur. Lühike silindriline raud, mille tagaotsal on laiendus (22), 
kahurist paremal paikneb tornikuulipilduja (23)
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Moderniseeritud lahingumasin BMP-1P (vt joonis 2). Põhitunnus, mis eristab 
seda soomukit eelkäijast, on uus tankitõrjekompleks. Kui baasmudel on relvastatud 
AT-3 Saggeri tüüpi lahtise raketiga tankitõrjekompleksiga (Vene markeering 9K11 
Maljutka), siis BMP-1P relvastusse kuulub AT-4/5 Spigot (Vene markeering 9K111 Fa-
got). BMP-1P torni külgedel või tagaküljel on ka suitsugranaatide laskmise seadeldi-
sed, mis baasmudelil puuduvad.

Alati pole soomuki tornis tankitõrjesüsteemi, sel juhul tuleb tähele panna, kas kahu-
riraua kohal on tankitõrjeraketi sadul või mitte. Selline sadul või alus on omane ainult 
BMP-1 baasmudelile, BMP-1P-l seda ei ole, tankitõrjesüsteem kinnitub sel juhul tor-

Joonis 2. BMP-1P tunnused

BMP-1 BMP-1P

BMP-1PBMP-1P erinevus baasmudelist
Suurimaks erinevuseks on tanki-
tõrjekomples. BMP-1P torni peale 
on paigaldatud AT-4 või AT-5 (1), 
BMP-1-l on aga kahuriraua kohal AT-
3 (2). Tavaliselt pole BMP vanemal 
variandil torni küljes suitsugranaa-
tide laskmise seadeldisi, nagu need 
on BMP-1P-l (3)

Joonis 3. BMP-1K ja BMP-1PK tunnused

BMP-1 BMP-1K

BMP-1PK
BMP-1K ja BMP-1PK eri-
nevus baasmudelist
Peamine erinevus seis-
neb antennide hulgas. 
BMP-1K-le ja BMP-1PK-le 
on iseloomulik lisa teles-
koop antenn kere pa-
rempoolsel küljel (1). Ka 
puuduvad BMP-1K-l ja 
BMP-1PK-l paremal pool 
laskeavad (2) ning enamik 
baasmudelil leiduvaid pe-
riskoope (3). Vasakul pool 
on BMP-1K-l vaid kaks 
laskeava (4) ja kolm peris-
koopi (5)
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ni pealispinnal asuvale kinnitusvardale. Uuema komplekti eelis seisneb muu hulgas 
võimaluses see tornist maha võtta ja kasutada soomukist eraldi. On olnud juhuseid, 
nt Liibüa mässuliste puhul, kus ka AT-3 on kasutatud soomukist eraldi, sel juhul on 
eemaldatud ka raketisadul, millelt rakette on lastud.

Ülema lahingumasin BMP-1K/BMP-1PK (vt joonis 3). Täht K (tuleneb venekeelsest 
sõnast командирский) tähistab ülema lahingumasinat. Soomukisse on lisatud üks või 
kaks raadiojaama ja loodud töökohad juhtkonda kuuluvatele ohvitseridele. Seepärast 
on lahingumasina iseloomulikuks tunnuseks kere paremal küljel paiknev lisaantenn, 
mis võib olla väiksem teleskoopantenn. Antennide mõõdud ja paigutus võivad sõltuda 
sellest, mis tasandi üksuse juhtkonna soomukiga on tegu. Ülema lahingumasinal puu-
duvad paremal küljel nii laskeavad kui ka enamik periskoope, mis on olemas BMP-1-l. 
BMP-1K ja BMP-1PK kere vasak pool näeb välja peaaegu nagu tavamudelil, ainus vahe 
on selles, et erinevalt tavamudelist on kere vasakul küljel vaid kaks, mitte neli laskeava.

BMP-1K ja BMP-1PK vahe on samasugune nagu BMP-1-l ja BMP-1P-l: BMP-1K on va-
rasem mudel, mille tankitõrjesüsteemiks on AT-3, BMP-1PK tankitõrjesüsteemiks on 
aga AT-4 või AT-5. 

BMP-1K ja BMP-1PK jagunevad omakorda vastavalt sellele, millise üksuse ülema 
lahingumasinaga on tegu, rühma-, roodu- ja pataljoniülema masinateks. Väliselt neil 
suuri erinevusi ei ole, mistõttu käesolevas kirjutises neil pikemalt ei peatuta. 

Lisarelvastusega lahingumasin BMP-1PG (vt joonis 4). Täht G (tuleneb venekeel-
sest sõnast гранатомет) tähistab granaadiheitjaga relvastatud BMPd. Selle masina 
torni peale on paigaldatud automaatgranaadiheitja AGS-17 Plamja. Torni vasakule 
küljele jääb granaadiheitja laskemoona kast, mis on vaatlemisel hästi näha, kuid võib 
mõnikord näida luuremasina radarikattena. Siiski on granaadiheitja ja laskemoona-
kast komplektina hästi tuvastatavad.

Joonis 4. BMP-1GP tunnused

BMP-1 baasmudel BMP-1 granaadiheitjaga

BMP-1PG

BMP-1PG erinevused baasmudelist
Lahingumasina torni on paigaldatud au-
tomaatgranaadiheitja AGS-17 (1) ja torni 
vasakule küljele jääb granaadiheitja laske-
moona kast (2). Kuigi mõnikord nimetatakse 
BMP-1PGks kõiki granaadiheitjaga relvasta-
tud BMP-1sid, on BMP-1PG tegelikult vaid 
AT-4 või AT-5ga (3), mitte aga AT-3ga (4) rel-
vastatud lahingumasin
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Granaadiheitjaid pandi juba BMP-1 baasmudelile (objekt 765), kuid siis masinale 
mingit uut tüübitunnust ei antud. Hiljem, kui granaadiheitjaid hakati paigaldama ka 
BMP-1P-le, täiendati tüübinime tähega G.

Tugevdatud soomusega lahingumasin BMP-1D (vt joonis 5). Afganistani sõja la-
hingutes osutus BMP soomus ebapiisavaks, mistõttu võeti kasutusele lisasoomusega 
BMP-1D (täht D tuleneb venekeelsest sõnast десантная ja lisati seepärast, et selliseid 
masinaid kasutasid Afganistani sõja ajal dessantväed). Soomustati masina küljed kere 
ja käiguosa kohalt, et kaitsta isikkoosseisu tankitõrjegranaadiheitjate (RPG) rünnakute 
vastu. Keresoomust ei tehtud lihtsalt paksemaks, vaid soomusplaadid on paigaldatud 
kerest pisut eemale, et tagada ennekõike kaitse RPGde vastu. Plaatide sisse on lõiga-
tud külgmised laskeavad. Mõningatel masinatel on torni taga täiendav soomuskilp, 
mis peab kaitsma torni tagant tulevate rünnakute vastu. Automaatgranaadiheitjate 
AGS-17 Plamja kasutuselevõtu järel paigaldati neid mõnikord ka BMP-1D-dele. Li-
sasoomus suurendas küll isikkoosseisu turvalisust, kuid vähendas oluliselt lahinguma-
sina manöövrisuutlikkust (kiirus, läbivus) ja suure lisaraskuse tõttu kaotas BMP ujumis-
võime. Euroopa-osas asuvatel üksustel selliseid BMDsid üldjuhul ei ole.

Staabisoomuk BMP-1KŠ (vt joonis 6). BMPdega relvastatud motolaskurpolkude 
tarvis loodi spetsiaalne staabimasin (tähed K ja Š tulenevad venekeelsetest sõnadest 
командна-штабная), mis erineb oluliselt baasmudelist. Kuna polgu tasandil oli vaja 
luua palju võimsam sidekompleks, kui seda võimaldas BMP-1K sidevõrk, ehitati BMP-1 
baasmudeli põhjal täiesti uus masin, millel on võrreldes BMP-1ga rida erinevusi.

 Käiguosa. Käiguosa on identne BMP-1 käiguosaga.
 Kere. Kere külgedel pole laskeavasid ja reisijateosa periskoobid on koondatud 
kahele poole torni kere keskossa. Kere pinnal torni taga on vaid kaks reisijateluuki 
(baasmudelil BMP-1 on neli). Kere tagumisel otsal on raadiojaamade toitegene-
raator ja kere paremal poolel antennikomplekti torukujuline vutlar. Kere küljes on 
ka mitu antennivarrast (tavaliselt 3–4), mis asuvad kere tagaosal. Kere vasakpool-
se külje tagaosal on üks lisatööriistakast.

Joonis 5. BMP-1D tunnused

BMP-1 baasmudel BMP-1D torniklibiga

BMP-1D granaadiheitjagaBMP-1D erinevus baasmudelist
Lahingumasina kere küljed ja käiguosa on isikkoosseisu 
kaitseks tugevdatud lisasoomusplaatidega (1)

BMP-1D

BMP-1D variandid
 Lisaks täiendavale külgsoomusele 

võib BMP-1D torni taga olla kerele 
kinnitatud kilp, mis kaitseb torni 
tagant lastava granaadi vastu (2)

 Mõned BMP-1D-d võivad olla rel-
vastatud ka granaadiheitjaga (3)
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Joonis 6. BMP-1KŠ tunnused

BMP-1 baasmudel

BMP-1KŠ erinevus baasmudelist
 Kere külgedel puuduvad laskeavad, 

nagu need on baasmudelil (1), reisi-
jateruumi periskoobid asuvad vaid 
kere keskosas (2), kere peal on vaid 
kaks reisijateluuki (3), vähemalt kolm 
antenni (4) ning kere tagumisel otsal 
generaatori- (5) ja tööriistakast (6), 
kere paremal küljel antennikomplekti 
vutlar (7) ja vasaku külje tagaosas ta-
valiselt tööriistakast (8).

 Torn on ilma kahurita, nagu see on ole-
mas baasmudelil (9), selle asemel on 
ülestõstetav teleskoopantenn (10)

BMP-1KŠ tööasendis

BMP-1KŠ transpordiasendis

Joonis 7. BRM-1K tunnused

BRM-1K erinevus BMP-1st
BRM-1 kere külgedel on kummalgi pool ainult üks laske-
ava (1), mitte neli, nagu on BMP-1-l (2). BRMi kerel on 
reisijatesektoris erinevalt BMP-1st kaks väiksemat luuki 
(3) ja kere tagaotsal ülestõstetav radariantenn (4)

BRMi torn on suurem ja kahe-
kohaline, sellel on kaks mees-
konnaluuki (5) ja tagaosas 
radariluuk (6), kust vajadusel 
tõstetakse välja luureradar (7). 
Torni pinnal on teisigi luure-
seadmeid, kuid need vaatlemi-
sel ei eristu
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 Torn. Torn on ilma kahurita ja liikumatu, kere külge kinni keevitatud ja nihuta-
tud pisut rohkem tahapoole kui baasmudelil. Kahuri asemel on torni küljes teles-
koopantenn. Soomukil puuduvad nii tankitõrjekompleks kui ka suitsugranaatide 
laskmise seadeldised. Sarnaselt baasmudelile on torni peal üks reisijateluuk, kuid 
see ei asu torni pealispinna vasakul poolel, vaid taga keskel. Selle luugi ees on 
veel teine luuk antenni teenindamiseks. Ka baasmudelil on tankitõrjekompleksi 
laadimiseks luuk, kuid BMP-1KŠ luuk on baasmudeli omast suurem.

 Kahur puudub täiesti, seda asendab teleskoopantenn Hawkeye, mis tõstetakse 
vertikaalasendisse. Antenni kõrgus on 10 meetrit ja see kinnitatakse vajadusel 
stabiilsuse tagamiseks trossidega maa külge.

Luure-lahingumasin BRM-1K (vt joonis 7). Motolaskurpolkude ja -diviiside tar-
vis loodi 1970. aastatel spetsiaalne luuremasin BRM (tähed venekeelsest nimetusest 
боевая разведывательная машина), mille baasmudeliks oli BMP-1. Algse BRMi tun-
nuseks oli suurem kahekohaline torn, kuid põhiliselt jõudis relvastusse siiski BRM-1K, 

Joonis 8. PRP-3 ja PRP-4 tunnused

BMP-1 baasmudel PRP-3 vasakult

PRP-3 ülalt

PRP-3 tagant

PRP-3 (tõstetud raketiseadeldisega)

PRP-3 vasakult (tõstetud radariga)

PRP-3 paremalt

PRP erinevus BMP-1st
PRP-l puuduvad laskeavad kere külgedel, nagu need on 
olemas BMP-1-l (1). Kerel reisijatesektsiooni kohal on vaid 
üks luuk (2), mis asub vasakul poolel. Luugi ees on üks pe-
riskoop (3). PRP-l puudub ka BMP-le omane laskeava tagu-
mises vasakus ukses (4). PRP torn on suurem kui BMP-1-l, 
sellel on kaks meeskonnaluuki (5) ja radar (6). Pearelvaks 
pole kahur, vaid 7,62 mm kuulipilduja (7)

PRP-3 ja PRP-4 erinevused
PRP-3 kere tagaosal on valgustusrakettide laskmise sea-
deldis (8), mida PRP-4-l ei ole. PRP-3 torni paremal küljel on 
luureseadmete kast (9), PRP-4 tornil on see ka paremal (10). 
PRP-3 radar asub torni pinnal ja on ülesklapitav, PRP-4 radar 
tornis luugi (11) all, kust see vajadusel välja tõstetakse (12)
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Kontrollküsimused
1. Kas BMP soomus pakub kaitset suurekaliibrilise kuulipilduja vastu?
2. Kus on BMP-1s ülema koht?
3. Mis on BMP-1 tagaustes?
4. Mitu luuki on BMP-1 reisijateruumi kohal?
5. Mis on BMP-1P põhiline erinevus baasmudelist?
6. Mis on BMP-1KŠ pearelv?
7. Kus asub BRM-1K peamine radar?
8. Mis on BMP-1PG põhiline tunnus?
9. Milline BMP-1 modifikatsioon ei suuda ujuda?
10. Millise kahe tunnuse poolest erineb PRP-4 PRP-3st?

Vastused: 1. Ei paku, selle soomus on liiga õhuke. 2. Juhi taga kere vasakul poolel. 3. Seal 
on varukütusepaagid. 4. Neli luuki. 5. Tankitõrjekompleks AT-3 on asendatud AT-4 või 
AT-5ga. 6. Pearelv puudub, selle kohta täidab teleskoopantenn. 7. See asub torni tagumises 
osas. 8. Lahingumasina tornile on paigutatud granaadiheitja. 9. BMP-1D. 10. PRP-4-l on 
torni vasakul poolel täiendav seadmekast, mida PRP-3-l ei ole, ja tal puudub kere tagaotsalt 
raketilaskeseadeldis, mis PRP-3-l on olemas.

mille luurevarustus on tunduvalt täiuslikum. Sellel soomukil on ka rida olulisi väliseid 
erinevusi baasmudelist.

 Käiguosa on sama mis BMP-1-l.
 Kere mõlema külje tagaosas on vaid üks laskeava, kere tagumise osa peal on vas-
tamisi vaid kaks väiksemat ümara kujuga luuki ja tagumisel otsal torujas radarian-
tenn, mis vajadusel aetakse püsti masina paremale tagumisele nurgale.

 Torn on suurem, kahekohaline ja selle keskkoht on nihkunud baasmudelist tunduvalt 
tahapoole. Torni pealispinnal on kaks meeskonnaluuki (paremal suurem, ülemaluuk) 
ja torni tagumisel otsal on suur ovaalse kujuga radariluuk, kust radar välja tõstetakse.

 Kahur on 73 mm nagu baasmudelilgi. Tankitõrjesüsteem luuremasinal tavaliselt 
puudub.

Suurtükiluuresoomuk PRP-3/4. BMP-1 baasil loodi 1970datel spetsiaalne suurtükiväe 
luuresoomuk PRP, millel on rida märkimisväärseid erinevusi baasmudelist. PRP-4 on PRP-3 
väikeste väliste muudatustega edasiarendus. Luuresoomukil on oma eritunnused.

 Käiguosa on sama mis BMP-1-l.
 Kere tagaosas puuduvad laskeavad, laskeava pole ka tagaukses. Kere peal on 
reisijateosas vaid üks periskoop, see on vasakul poolel torni taga ainsa kere peal 
asuva reisijateluugi ees. Selle luugi taga masina kere tagumisel otsal on sõidu ajal 
ristiasendis 90 mm raketi 9M41 (valgustusrakett) laskmise seadeldis, mis kasuta-
miseks tõstetakse üles. PRP-4-l selline raketiseadeldis puudub.

 Torn on kere keskkohast oluliselt tahapoole nihutatud ja kahekohaline ning suu-
rem kui BMP-1-l. Tornil olevad luugid on ühesuurused. Torni tagumisel otsal asub 
radar. PRP-3-l on see torni peal ja ülesklapitav, PRP-4-l luugiga varjatud ja üles-
tõstetav nagu BRM-1K-l. Torni paremal küljel on näha luureseadmete kast. Ainult 
PRP-4-l on selline seadmekast ka torni vasakul küljel.

 Pearelv on 7,62 mm kuulipilduja PKT, mis asub torni esiküljel kohas, kus baasmu-
delil on kahur.
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Venemaa relvajõudude enimlevinud 

soomusmasinate identifitseerimine IX

JALAVÄE LAHINGUMASINATE MARGID II

Tekst: RIHO ÜHTEGI, kolonelleitnant

Kuigi BMP-1 oli oma aja kohta väga moodne lahingumasin, hakati juba möödunud sajandi 
70ndatel otsima uusi lahendusi sellel leiduvate puuduste kõrvaldamiseks. Suurimateks 
probleemideks osutusid pearelv ja liialt väike torn. 

1970ndate lõpul loodi täiesti uus kahekohaline torn, mille pearelvaks oli 30 mm automaatkahur. 
Seda prooviti tõsta vanale BMP-1 kerele (objekt 769), kuid lõpuks otsustati siiski luua uus lahingu-
masin. Nii valmis objekt 765 ehk BMP-2. Hiljem, 1980. aastate lõpul, töötati välja täiesti uus torn, 
mida algul prooviti ka BMP-2-le, kuid mis lõpuks pandi täiesti uuel kontseptsioonil baseeruvale 
lahingumasinale objekt 688 ehk BMP-3-le.

Lahingumasin BMP-2

BMP-2 jõudis relvastusse 1980ndatel. Ta põhines peaasjalikult BMP-1-l, kuid tal oli ka rida 
uuendusi. Uue mudeliga püüti leevendada BMP-1 puhul tekkinud kitsaskohti, nagu probleemne 

Joonis 1. BMP-2 tunnused

 Veermik. Kuus väikest ühtlaste 
vahedega roomikuratast (1) ja 
kolm ülemist tugiratast. Kum-
malgi küljel kolm amortisaatorit 
– esimesel, teisel ja viimasel roo-
mikurattal (2). Poritiivad horison-
taalsete soontega (3) ja nende 
tagaotstel restid (4).

 Kere esiotsal ribid (5). Juhiluuk asub kere esiotsal vasakul (6), selle taga on jalastuva koosseisu ülema luuk 
(7), periskoop ja laskeava (8). Ees paremal on mootorivõred ja summuti (9). Torni vasakul küljel TBK-filtrite 
paneel (10), taga kere peal kaks luuki (11) ja kummalgi pool kolm periskoopi (12). Reisijateosa kummalgi küljel 
on kolm laskeava (13). Kere tagaotsal on kaks ust-kütusepaaki (14), vasakus ukses laskeava (15). Torn asub 
keskjoonest tagapool.

 Torn on ringikujulise põhja ja kahe luugiga: lahingumasina ülema luuk koos prožektoriga paremal 
(16), sihturiluuk koos kahurisihikuga vasakul (17). Vasakul on veel üks prožektor (18) ja torni esiküljel 
infrapunaprožektor (19). Tankitõrjesüsteem (20) on torni peal keskel. Antenn kinnitub torni paremale 
tagumisele küljele (21).

 Kahuril on peenike suudmekompensaatoriga raud, mille tagaosal on laiendus (22). Kahurist paremal paikneb 
tornikuulipilduja.
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pearelv, liialt väike torn, isikkoosseisu paigutus masinas. BMP-2 tunnused on alljärgnevad (vt ka 
joonis 1).

 Veermik. BMP-2 mõlemal poolel on ühtlaste vahedega kuus roomikuratast ja kolm tugiratast. 
Veoratas ja pingutusratas on tõstetud kõrgemale, nende keskosa on ülalpool roomikuratas-
te ülemisi servi. Esimesel, erinevalt BMP-1st tavaliselt ka teisel ja viimasel roomikurattal, võib 
näha amortisaatoreid. Poritiibadel on horisontaalsed sooned, mis on samuti erinevus BMP-1st, 
ja nende tagumistel otstel ribid vee ja pori läbilaskmiseks.

 Kere. Kere on madala profiiliga, kuid tanki omast kõrgem. Kere esiosa on kiilukujuline, län-
gus ninaosa peal on ribiline kate. Ees vasakul on juhiluuk kolme periskoobiga. Ülemaluuk 
koos ühe ette ja teise küljele vaatava periskoobiga asub juhiluugi taga. See luuk pole ümara 
profiiliga nagu BMP-1-l, vaid kandiline. Luugi juures ei ole enam ka torni liikumist segavat 
prožektorit. See-eest on kere vasakul küljel luugiga kohakuti laskeava. Ees paremal asub 
mootor. Mootorivõre on kere pealispinnal. Tornist vasakul on TBK-filtrite paneel. Alates kesk-
osast hakkab kere külgedelt tahapoole kitsenema (jalastuva koosseisu sektsioon). Tagumisel 
otsal on kaks väljapunduvat ust, vasakus ukses on laskeava. Masina tagumise osa pinnal on 
jalastuvale koosseisule ainult kaks luuki (BMP-1-l on neid neli). Tagumise osa külgedel on 
kummalgi pool kolm laskeava ja nende kohal sama palju periskoope (BMP-1-l on neid kum-
malgi pool neli). 

 Torn. Täielikult keevitatud ringikujulise põhjaga torn asub pigem kere tagumisel poolel. Torn on 
suurem kui BMP-1-l ja pealt lame. Selle peal on kaks luuki, parem ülema ja vasak laskuri oma. 
Ülemaluuk on ümara kujuga, laskuri oma kandiline. Ülemaluugi ees on suur prožektor. Prožektor 
on ka sihturi poolel ja infrapunaprožektor torni esiküljel kahuri paremal poolel. Ülemaluugi üm-
ber on kaares periskoobiavad (neid on kolm). Kahurisihik asub endiselt torni peal vasakul poolel. 
Tankitõrjekompleks AT-4 või AT-5 asub torni peal keskel. Kahuriraua kõrval vasakul poolel on tor-
nikuulipilduja ava. Erinevalt BMP-1st on BMP-2 raadioantenn torni küljes.

 Kahur. Kahuriraud on palju peenem kui BMP-1-l ja koonilise kujuga ning selle esiotsal on suud-
mekompensaator. Raua tagumine ots on laiendusega. Erinevalt BMP-1st on BMP-2 tornikuuli-
pilduja kahurist vasakul. 

Põhilised BMP-1 ja BMP-2 vaatlusel ilmnevad erinevused on järgmised (vt ka joonis 2).
 Veermik. BMP-1-l on tavaliselt ainult esimestel ja viimastel roomikuratastel amortisaator, 
BMP-2-l on see ka eest teisel roomikurattal. See erinevus pole siiski reegel, hilistel BMP-1del 
muudeti alusvankrit ja nendelgi võib olla amortisaator ka teisel roomikurattal. Väga selgelt 
nähtav vahe on aga poritiibades. Poritiibade kuju on ainult väheke teistsugune, kuid selgelt 
eristuvad lahingumasinad poritiiva mustri poolsest: BMP-1 poritiibadel on ruudukujulised või 
pigem vertikaalsed jooned, BMP-2 poritiibadel piki- ehk horisontaaljooned. Selliseid jooni pole 
aga soomustatud BMPdel.

 Kere. Mõlema masina kered on üsna sarnased, peamised erinevused hakkavad silma kere peal. 
BMP-2 ülemaluuk, mis asub kere vasemal poolel juhiluugi taga, on nelinurkne, BMP-1-l aga 
ümara profiiliga. Reisijateosa peal (masina tagaosal) on BMP-2-l vaid kaks luuki, BMP-1-l on 
aga neli luuki. Ka külgedel asuvaid laskeavasid on BMP-2-l vähem: tagaosa külgedel on kum-
malgi pool vaid kolm laskeava (BMP-1-l on neid neli). Lisaks on BMP-2-l veel üks laskeava kere 
vasemal poolel masina esiosa küljel. Vastavalt laskeavade arvule on masinatel ka periskoope 
laskeavade kohal. See tunnus on omane vaid tavamudelitele, juhtkonna soomukitel on laske-
avade arv teine. BMP-1-l on ülemaluugi peal prožektor, mis takistab torni keeramist vasakule 
ilma kahurirauda tõstmata. BMP-2-l on prožektorid ainult torni küljes.

 Torn. BMP-2 torn on suurem kui BMP-1 oma, mistõttu see asub kere tagumisel poolel. BMP-2 
tornil on kaks luuki, BMP-1 tornil vaid üks. BMP-2 ülemaluuk on ümar ja asub paremal poolel, 
sihturiluuk on nelinurkne ja asub vasakul. Tankitõrjekompleks on BMP-2-l torni keskel, BMP-1-l 
aga kahuri kohal torni esimesel otsal. BMP-2 torni küljes on raadiojaama antenn, mis BMP-1-l 
asub kere tagumisel otsal vasakul.

 Kahur. BMP-2 pearelvaks on 30 mm automaatkahur, mille raud on peenike ja lõpeb suudme-
kompensaatoriga. BMP-1 kahuriraud on lühem, jämedam ja ilma kompensaatorita. 
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BMP-2 modifikatsioonid

Enamik BMP-2 modifikatsioone on järginud samu põhimõtteid mis BMP-1 modifikatsioonidki. 
Enimlevinud modifikatsioone on kolm (vt ka joonis 3). (Käesolevas peatükis ei leia käsitlemist BMP-2 
baasil ehitatud pioneeri-, evakuatsiooni- ja erisoomukid.)

 BMP-2K. BMP-2ga relvastatud üksustele loodi BMP-1Kga sarnaselt ülema lahingumasin, mil-
le kere reisijateosa varustati lisaraadiojaamaga ja kuhu loodi töökohad juhtkonnale. Seetõttu 
muutus ka masina välisilme: kere tagumisel osal on kaks raadioantenni, reisijateosa külgedel 
on kummalgi pool vaid üks laskeava ja kere tagaosal mõlemal pool üks periskoop. Muus osas 
on lahingumasin BMP-2ga identne. 

 BMP-2D. Sarnaselt BMP-1Dga kaeti lisasoomusega ka BMP-2D. Masina küljed kere ja käiguosa 
kohalt kaeti soomusplaatidega, et kaitsta isikkoosseisu ennekõike tankitõrjegranaadiheitjate 
(RPG) rünnakute vastu. Keresoomust ei tehtud lihtsalt paksemaks, vaid soomusplaadid on pai-
galdatud kerest pisut eemale, et tagada kaitse just RPGde vastu. Plaatide sisse on lõigatud 
külgmised laskeavad. Mõningatel masinatel on torni taga lisasoomuskilp, mis peab kaitsma 
torni taganttulevate rünnakute eest. BMP-2D on raske lahingumasin ja seetõttu kaotanud uju-
misvõime.

 BMP-2M. Tegu on tänapäevase modifikatsiooniga, mille torni on täiendatud lisarelvastuse 
ja vaatlusvahenditega. Tavaliselt on BMP-2M torni külgedel topelttankitõrjesüsteemid AT-14, 
mille abil on lahingumasin võimeline võitlema ka madalalt lendavate õhusõidukite vastu. Et 
tankitõrjekompleksid on paigutatud torni külgedele, pole torni pealispinnal enam kompleksi 
AT-4 või AT-5, mis on muidu BMP-2-le omane. See-eest on torni pealispinnal spetsiaalsed vaat-

Joonis 2. BMP-1 ja BMP-2 erinevused
BMP-1 BMP-2

Veermik. BMP-1-l on amortisaator tavaliselt vaid esimesel roomikurattal, BMP-2-l aga kahel esimesel roomiku-
rattal (1).
Kere. BMP-1 poritiivad on vertikaalsete, BMP-2 omad aga horisontaalsete joontega (2). BMP-1 ülemaluuk on 
ümar, BMP-2 ülemaluuk nelinurkne (3). BMP-1 ülemaluugil on prožektor, mida BMP-2-l ei ole (4). BMP-1 kere rei-
sijateosa külgedel on kummalgi pool neli periskoopi ja laskeava, BMP-2-l aga ainult kolm (5). BMP-2 kere vasakul 
küljel ülemaluugi juures on periskoop ja laskeava, mida BMP-1 ei ole (6). BMP-1 kere reisijateosa pinnal on neli 
luuki, BMP-2-l on neid vaid kaks (7).
Torn. BMP-2 torn on suurem ja asub tagapool. BMP-1 tornil on üks meeskonnaluuk, BMP-2 tornil kaks (8). BMP-1 
tankitõrjerelv asub kahuriraua kohal, BMP-2-l aga keset torni (9). BMP-1 tornis on tankitõrjerelva laadimise luuk, 
mida BMP-2-l ei ole (10). BMP-2 tornil on kolm prožektorit, BMP-1-l vaid üks (11). BMO-2 torni küljes on lahingu-
masina raadioantenn, BMP-1-l asub see kere tagumisel otsal (12).
Kahur. BMP-1 kahuriraud on massiivsem, lühem ja ilma suudmekompensaatorita, BMP-2 kahuriraud on pee-
nem, pikem ja suudmekompensaatoriga (13). Kuulipilduja on BMP-1-l kahurist paremal, BMP-2-l vasakul (14).
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lusseadmed ja sihikud, mis on omased nüüdisaegsetele tankidele ja soomukitele. Enamasti 
on torni tagaosas ka automaatgranaadiheitja AG-30. Muus osas on lahingumasin väliselt oma 
põhimudeliga BMP-2 identne.

Lahingumasin BMP-3

BMP-3 on täiesti uuel alusel loodud lahingumasin (vt joonis 4), mis baseerub eksperimentaalsel 
kergetankil (objekt 685). Seetõttu on tema mootor tankile omaselt kere tagaosas. See määrab ka 
meeskonna paigutuse soomukis. Et BMP-3 kere on kõrgem ja kandilisem kui eelnevatel BMPdel, on 
meeskond ja jalastuv koosseis paigutatud läbisegi just nagu kolme ritta. Esimese rea moodustavad 
juht ja kaks pardalaskurit kahes esinurgas asuvate kuulipildujate taga. Juht paikneb nagu tankiski 
soomuki keskel. Teise rea moodustavad jaoülem ja laskur tornis ning kaks laskurit lahingumasina 
kummalgi küljel. Kolmanda rea moodustavad ülejäänud jao liikmed torni taga. Seega on soomukist 
võimalik lasta lisaks kahurile ja tornikuulipildujale veel kahest kuulipildujast ettepoole, kummagi 

Joonis 3. BMP-2 enimlevinud modifikatsioonid 

BMP-2K

Ülema lahingumasin BMP-2K

Tunnuseks on kaks antenni kere tagaosal (1) 
ning ainult üks periskoop ja laskeava kere ta-
gumise osa kummalgi küljel.

BMP-2D

BMP-2M

Lisasoomusega lahingumasin BMP-2D

Tunnuseks on lisasoomusega kaetud kül-
jed (3) ja sageli ka torni tagakülge kaitsev 
lisakilp (4). Nagu BMP-1D-l, on ka BMP-2D 
lisasoomus kerest pisut eemal.

Lisarelvastusega lahingumasin BMP-2M

Tunnuseks on kaks AT-14 komplekti (5) ühel 
ja kaks teisel pool torni, tornile paigutatud 
automaatgranaadiheitja AG-30 (6) ning 
uued sihtimis- ja vaatluskompleksid (7).
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parda kahest laskeavast külgedele ning torni taga olevatest luukidest külgedele ja taha. Lahingu-
masin ise on valmistatud terasest ja alumiiniumist. Tugevaimaks osaks on lahingumasina ninaosa, 
mis peab vastu ka väikesekaliibrilisele mürsule.

BMP-3-l on rida eristamist võimaldavaid väliseid tunnuseid (vt ka joonis 5).
 Veermik. Lahingumasinal on kuus väikest roomikuratast ja kolm tugiratast. Roomikurattad 
pole ühtlaste vahedega: laiem vahe on teise ja kolmanda ning viienda ja kuuenda roomikurat-
ta vahel. Amortisaatorid on kahel esimesel ja viimasel rattal. Poritiibadel on sarnaselt BMP-1-le 
vertikaalsed jooned. 

 Kere. Võrreldes vanemate BMPdega on masinal kõrgem püstiste külgedega kere, mille esi-
osal on kolm kõrvuti asuvat luuki – äärmised on ühe periskoobiga laskuriluugid ja keskel viie 
periskoobiga juhiluuk. Kere esinurkades on lahingumasina pardakuulipildujad. Kere tagumi-
se otsa paremal poolel on mootori jahutusradiaatori võre ja väljalaskekollektor (summuti). 
Kere peal torni taga masina keskosas on kummalgi pool kaks periskoopi ja kere külgedel kaks 
laskeava (neid on erinevalt vanematest mudelitest üsna raske märgata). Kere tagumisel otsal 
on kaks nelinurkset ust (vasemas ukses laskeavaga) ning kere peal kaks piklikku nelinurk-
set luuki, mille peal on veel kaks ümara kujuga laskuriluuki. Paremal poolel on õhuvõtuava, 
millel on näiteks mudelil BMP-3F spetsiaalne püstine õhuvõtutoru, et vesi õhuvõtuavasse ei 
pääseks.

 Torn. Torn on madalam kui BMP-2-l, ümara põhjaga ja asub kere eesmisel osal. Torni pea-
lispinnal on kaks luuki, parem neist kõrgem periskoopide ja prožektoriga ülemaluuk. Vasak 
on madal ovaalne sihturiluuk, mille ees on väike prožektor ja kahurisihik. BMP-3 tornis ei ole 
tankitõrjekompleksi (kui need pole lisatud lahingumasina külgedele), sest rakette saab lasta 
pearelvast. Torni esikülgi katab lisasoomusplaat. Torni esiküljel on suur infrapunaprožektor. La-
hingumasinal on kaks raadioantenni, mis paiknevad torni tagaosas kummalgi küljel (BMP-3K 
antennid on kerel).

 Kahur. Pearelvaks on kaheraudne paariskahur, mille parempoolne pikem raud on sirge, suud-
mekompensaatorita ja 100 mm kaliibriga, vasakpoolne lühem raud 30 mm kaliibri ja suud-

Joonis 4. BMP-3 läbilõige ja isikkoosseisu paigutus

Juhi ja kuulipildu-
rite sektsioon

Paariskahur Tornisektsioon 

Reisijatesektsioon

Mootor

Relvade ja isikkoosseisu 

paigutus BMP-3s

A – peakahur
B – 30 mm kahur
C – tornikuulipilduja
D – eesmine kuulipilduja 

a – parempoolne
b – vasakpoolne

1 – jaoülem
2 – tornisihtur
3 – juht-mehaanik 
4 – kuulipildur 
5 – pardalaskur (automaat-
laskur)
6 – ülejäänud koosseis 
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mekompensaatoriga. Kahuri kohal on selgelt eristuv kaugusemõõtja. Tornikuulipilduja asub 
kahurist vasakul.

BMP-3 modifikatsioonid

Ka BMP-3-l on rida modifikatsioone. Käesolevas peatükis tuleb juttu vaid lahingumasinatest, ra-
ketikandjaid ja evakuatsioonimasinaid siin ei käsitleta. Ka leia siin käsitlust detailides tehtud muuda-
tused (näiteks täiendavate tankitõrjesüsteemide ja kaitsesüsteemide lisamine), kui sellega ei kaasne 
mudeli nimetuse muutust. Põhilised BMP-3 modifikatsioonid on BMP-3K, BMP-3M ja BMP-3F (vt ka 
joonis 6).

 BMP-3K. Tegu on, nagu täht K nimeski ütleb, lahingujuhtimismasinaga. BMP-3K on baasmu-
delile väga sarnane, mistõttu on teda eristada peaaegu võimatu. Põhilisteks äratuntavateks 

Joonis 5. BMP-3 tunnused

Veermik. Kolm ülemist tugiratast (1) ja 
kuus väikest roomikuratast (2) laiema 
vahega pärast teist ja viiendat roomikura-
tast (3). Amortisaatorid esimesel, teisel ja 
viimasel rattal (4). Poritiibadel vertikaalne 
muster (5).
Kere esimese osa peal kolm kõrvutiaset-
sevat luuki (6): äärmised ühe periskoobiga 
laskuriluugid ja keskel viie periskoobiga 
juhiluuk. Kere esinurkadel kuulipildujad 
(7). Kere taga paremal poolel mootorivõre 
ja summuti (8). Kere keskosas torni taga 
mõlemal pool kaks periskoopi (9) ja kaks 
laskeava (10). Kere tagumisel otsal kaks 
nelinurkset ust (11), kere peal kaks piklik-
ku nelinurkset luuki (12), kummagi peal 
ümar laskuriluuk (13).
Torn asub kere esimesel osal. Selle pealis-
pinnal on kaks luuki: parem periskoopide 
ja prožektoritega ülemaluuk (14), vasak 
madal ovaalne sihturiluuk (15). Torni esi-
küljel lisasoomusplaat (16) ja suur infra-
punaprožektor (17). Torni tagaküljel kaks 
raadioantenni (18).
Pearelv on kaheraudne paariskahur (19), 
selle kohal asub kaugusmõõtja (20).
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erinevusteks on antennid kere tagaotsal ja kuulipildujate puudumine esinurkadel. Ka pole 
BMP-3K-l kõiki baasmudelil leiduvaid periskoope ja kere reisijateosa laskeavasid.

 BMP-3M. Moderniseerimise käigus lisati BMP-3 tornile süsteem Arena, mille tagajärjel muutus 
torn ülevalt lehtritaoliselt laienevaks ja selle pealispinnal võib selgelt eristada silindrikujulist 
sihtimissüsteemi. Hiljem asendati torn täiesti uue nurgelise torniga, kuid ka pärast seda modi-
fitseerimist jäi lahingumasin kandma nimetust BMP-3M. BMP-3Mi on mõnedes allikates nime-
tatud ka BMP-4ks.

 BMP-3F. See on spetsiaalselt merejalaväele ehitatud lahingumasin. Välisteks äratuntavaks tun-
nuseks on silindrikujuline õhuvõtutoru, mis dessandi ajal kinnitatakse õhuvõtuavale masina 
tagumise osa parempoolsel küljel. Transpordiasendis on õhuvõtutoru nagu tankidelgi kinnita-
tud torni tagumisele küljele.

Joonis 6. BMP-3 modifikatsioonid 
BMP-3K

BMP-3M Arena BMP-3M (uue torniga)

BMP-3F

Ülema lahingumasin BMP-3K

Tunnuseks on kaks antenni kere tagaotsal (1), kere esinur-
kadelt puuduvad kuulipildujad (2), osa külgedelt puudu-
vaid laskeavasid (3) ja tornilt puuduvad antennid (4).

Lahingumasin BMP-3M

Tunnuseks on täiesti uus ümara põhjaga pealt lame ja külgedelt koonusekuju-
liselt alt üles laienev torn, mille peal on silindrikujuline Arena sihtimissüsteem 
(4). Uuel BMP-3Mil on uus torn, mis on nurgelise põhja ning eest suure kalde ja 
lisasoomusplaadiga. Tavaliselt on torni peal tänapäevased vaatlussüsteemid (5).

Merejalaväe lahingumasin BMP-3F

Tunnuseks on õhuvõtutoru, mis kinnita-
takse õhuvõtuavale lahingumasina pa-
rempoolsel küljel (6). Transpordiasendis 
on toru tavaliselt kinnitatud torni taga-
küljele (7).
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Kontrollküsimused

1. Mitu kerepealset luuki on BMP-2 reisijateosas?
2. Kas BMP-2 pearelvaks on 100 mm automaatkahur?
3. Mitu laskeava on BMP-2 keres?
4. Kummal pool BMP-2 tornis asub ülem?
5. Kuhu kinnitub BMP-2 antenn?
6. Mis on BMP-2M tunnusteks?
7. Kus asuvad BMP-2K antennid?
8. Kummal kere poolel asub BMP-3 juht?
9. Mis on BMP-3F põhitunnuseks?
10. Kus asuvad BMP-3K keres pardakuulipildujad?

Vastused: 1. Kaks luuki. 2. Ei ole, see on 30 mm automaatkahur. 3. Kaheksa laskeava: 
kolm paremal, neli vasakul ja üks tagaukses. 4. Paremal pool. 5. See kinnitub torni pare-
male küljele. 6. Torni külgedel olevad AT-14 kompleksid ja tornil asuv AG-30 granaadiheitja. 
7. Kere tagaosal. 8. Ta asub kere keskel. 9. Silindrikujuline õhuvõtutoru. 10. Need puuduvad.

Joonis 7. BRM-3K tunnused

BMP-3 baasil on loodud ka diviisi või brigaadi luuresoomuk BRM-3K (vt joonis 7).
 Veermik. See on identne BMP-3 veermikuga.
 Kere. Kere on pigem sarnane BMP-3 algvariandiga või selle baasil loodud tankitõrjesoomu-
kite omaga. Nimelt puuduvad BRM-3K kere esinurkadelt kuulipildujad. Kui BMP-3K-l, millel 
samuti nurgakuulipildujad puuduvad, on alles jäänud nende tarvis tehtud kere sisselõiked, 
siis BRM-3K-l pole neidki. Ka pole luuresoomuki külgedel laskeavasid ega periskoope. BRM-3K 
antennid asuvad kerel, iseloomulikuks on antenn soomuki paremal esinurgal. Kere külgedel 
võib olla riistakaste. 

 Torn. BRM-3K torn on pikendatud tagaosaga, et selle sisse mahuks varjule maismaaradar. Ra-
dari väljatõstmiseks on torni pinnal luuk. Torni külgedel on optiliste luureseadmete suured 
paunakujulised kastid.

 Kahur. Erinevalt BMP-3st on BRM-3K pearelvaks 30 mm automaatkahur, mille raud on kergelt 
koonusekujuline, kuid ilma BMP-2-le omase suudmekompensaatorita.

Luuresoomuk BRM-3K

Kere esinurkadelt puuduvad kuulipildujad, kül-
gedel pole laskeavasid ega periskoope, külgede 
esimestel osadel võivad paikneda riistakastid (1). 
Antennid kere peal, üks ees paremal nurgal (2), 
teine torni taga (3). Torn on pikendatud, selle ta-
gumises otsas on luuk, kust tõstetakse välja radar 
(4). Torni külgedel optika- ja radariseadmete kas-
tid (5). Pearelvaks on 30 mm automaatkahur (6).
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Venemaa relvajõudude enimlevinud 
soomusmasinate identifitseerimine X

DESSANDI LAHINGUMASINAD I

Tekst: RIHO ÜHTEGI, kolonelleitnant

Õhudessantüksuste tarbeks loodi Venemaal eraldi lahingumasin, selle arengut saab 
jälgida paralleelselt jalaväe lahingumasina omaga: kere ja alusvanker on küll eri-
nevad, kuid pearelv ja mõnel puhul isegi torn on olnud samad nagu sama ajajärgu 

jalaväe lahingumasinal. 
Dessandi lahingumasina loomise põhjuseks olid 1960. aastatel õhudessandiks kasutata-

vate lennukite parameetrid ja kandevõime. Oli vaja luua jalaväe lahingumasinast kergem 
ja väiksem lahingumasin, mida toonane põhiline transpordilennuk AN-12 suudaks vedada. 
Samas ei tohtinud dessandi lahingumasin jalaväe lahingumasinale alla jääda.

Dessandi lahingumasin BMD-1
BMD-1 (objekt 915) jõudis relvastusse 1969. aastal. Tegu oli täiesti uue kontseptsiooni-

ga, mis samas järgis jalaväe lahingumasina (BMP) põhimõtteid, olles ujumisvõimeline ja 
relvastatud kahuriga. Masina korpus on valmistatud alumiiniumist ja terasest, mistõttu ta 
pakub kaitset eest vaid 12,7 mm kuuli ja killu vastu, külgedelt aga vaid 7,62 mm kuuli vastu. 
Masin on oma mõõtmetelt väiksem kui BMP-1. Tema väliseid tunnuseid loetlen allpool (vt 
ka joonis 1).

 Veermik. BMD-1 tarbeks ehitati täiesti uuetüübiline veermik. Veermikul on mõlemal 
pool viis ühepikkuste vahedega roomikuratast ja neli tugiratast. Veoratas ja pingutus-
ratas on tõstetud sõidu ajal kõrgemale, nende keskosa on ülalpool roomikurataste 
ülemisi servi. Samas on võimalik lasta masina kere nii madalale, et veoratas ja pingu-
tusratas asuvad peaaegu samal joonel roomikuratastega, ülemised tugirattad jäävad 
sel juhul roomikurataste vahele (vt joonis 2). Poritiibadel pole külgmisi katteid ja pori-
tiivad ise on integreeritud kere sisse.

 Kere. Kere on masina kohta kõrgema profiiliga ning selle esiosa on kiilukujuline, seda 
ka ülaltvaates, meenutades paati. Kiilukujulise nina tõttu on ülestõstetav lainemurd-
ja nina esiotsal kaheosaline. Ees keskel on juhiluuk kolme periskoobiga, sellest kahel 
pool laskurite luugid, mille ees on pööratavad periskoobid. Vasakpoolse luugi juures 
on lisaks veel mittepööratav periskoop, sest seal istub lahingumasina komandör. Kere 
mõlemas esinurgas on pardakuulipildujate avad. Kere küljed on püstised, poritiivad 
on integreeritud kere külgedesse. Kere vasakul küljel on TBK-filter (vanematel masina-
tel on see neljakandiline, uuematel ümar) ja õhufiltri paneel. Mõlemal küljel on kütu-
se- ja õlipaagid, mille korgid on kere peal. Kere keskosas on mõlemal küljel laskeava, 
mille kohal kere peal on laskuri periskoop. Torni taga on suur nelinurkne reisijateluuk, 
selle paremal poolel paikneb tahavaatav periskoop, mille all on laskeava. Luugi taha 
kõrgemate külgbokside vahele mootori peale jääb süvend, kustkaudu dessant saab 
masinast maha minna. Bokside sisekülgedel võivad olla kandilised lisakütusepaagid. 
Külgbokside peal on radiaatorivõred ja vasakpoolsel ka raadiojaama antenn. Bokside 
tagaotstel on väljalaskekollektori (summuti) avad. Kere tagakülg pole sirgelt püstine, 
külgbokside tagumised otsad kaldseinaga. Tagakülje püstises alumises osas on mõle-
mal pool turbiiniluugid. 
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 Torn. Täielikult keevitatud ringikujulise põhjaga torn asub kere esimesel poolel. Torn 
on identne BMP-1 torniga, olles pealt lame. Selle peal vasakul poolel on laskuriluuk. 
Luugi ümber on kaares periskoobid (neid on neli). Torni pinnal vasakul pool on kahu-
risihik ja paremal pool tavaliselt torniprožektor. Kahuriraua kohal on baasmudelil tan-
kitõrjeraketikompleks AT-3. Viimase ümberlaadimiseks on seadeldise taga spetsiaalne 
luuk. Uuematel BMD-1del on AT-3 asendatud AT-4 või AT-5ga, mis on monteeritud tor-
ni peale paremale poolele.

 Kahur. Kahuriraud on kergelt koonusekujuline (eest väiksema läbimõõduga), ilma 
suudmekompensaatori ja vahelülideta. Raua tagumises otsas on laiem hülss. Kahurist 
paremal asub tornikuulipilduja. 

BMD eripäraks on võime muuta kere asendit veermiku kohal (vt joonis 2). Vajadusel saab 
kere tõsta või langetada, aga saab ka muuta kere asendinurka, langetades vastavalt kas 
masina tagumist või esimest otsa. Algselt masina dessanteerumise korral vigastuste välti-
miseks mõeldud kere kõrgemale tõstmise ja madalamale laskmise hüdraulikasüsteem osu-
tus kasulikuks ka lahingutegevuses – masinat saab sihtimise ja lasu sooritamise ajal näiteks 
tõkke tagant kõrgemale tõsta ning positsioonilt eemaldumise ajaks ja tõkke varju jäämi-
seks madalamale lasta. Masina nurga muutmine võimaldab aga kompenseerida pearelva 

Joonis 1. BMD-1 tunnused

  Veermik. Viis väikest ühtlaste vahedega 
roomikuratast (1) ja neli ülemist tugira-
tast (2).
 Kere. Kiilukujuline esiots koos kahe poo-

lega lainemurdjaga (3). Kolme periskoobi-
ga varustatud juhiluuk kere esiosa keskel 
(4), sellest kahel pool periskoopidega 
laskuriluugid (5) ja kuulipildujapesad 
kere esinurkades (6), vasaku luugi juures 
lisaperiskoop (7). Tornist paremal on TBK-
filter (8). Kere mõlemal küljel laskeavad 
(9). Torni taga suur luuk isikkoosseisule 
(10), selle peal paremal periskoop (11), 
mille all laskeava (12). Luugist kahel pool 
periskoobid (13). Mõlemal kõrgemal 
tagaserval radiaatorivõred (14), pare-
mal õhufiltri paneel (15). Mõlemal pool 
kütuse- ja õlipaagid (16), võivad olla ka 
varupaagid sisekülgedel (17). Tagaotsas 
mõlemal pool turbiiniluugid (18), vasakul 
otsal raadioantenn (19). 

  Torn on ringikujulise põhjaga, selle peal 
vasakul on üks luuk ja kahurisihik (19), 
paremal prožektor (20). Esiotsal on tanki-
tõrjesüsteem (21) ja laadimisluuk (22). 

  Kahur on lühikese silindrilise rauaga, 
mille tagaosas on laiendus (23). Kahurist 
paremal asub tornikuulipilduja (24).
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väikest tõstenurka – masina tagumist otsa alla lastes on võimalus pearelvast ja tornikuuli-
pildujast oluliselt kõrgemale lasta, niisamuti on võimalik masina esimest otsa langetades 
lasta horisondist madalamal asuvaid märke. Eriti oluline on masina nurga muutmine mä-
gisel maastikul sõdides, näiteks NSV Liidu Afganistani-kampaania käigus selgus, et BMD-1 
kahuril ja tornikuulipildujal on liialt väike tõstenurk, et sõdida mäenõlvadel paiknevate 
modžaheedidega. Nii hakatigi masinat kallutama, et laskenurka suurendada.

Õhudessandi lahingumasina BMD-1 modifikatsioonid
BMD-1 loomisele järgnes kogu dessandi soomukipargi väljaarendamine. Käesolevas 

peatükis ei leia käsitlemist BMD-1 baasil loodud soomustransportöör BTR-D ja sellest oma-
korda arendatud staabimasinad, liikursuurtükid ja erisoomukid, vaid on kirjeldatud ainult 
BMD-1 modifikatsioone, mis on endiselt lahingumasinad. Iseenesest pole neid palju, BMD 
areng käis käsikäes BMP arenguga. Samas on BMD-1 modifikatsioone baasmudelist ras-
kem eristada. Põhilised modifikatsioonid on kirjas allpool (vt ka joonis 3).

 BMD-1P. Põhiliseks tunnuseks on uus tankitõrjekompleks. Kui baasmudelil asub see 
kahuriraua kohal ja on lahtine (sadul ja rakett), siis BMD-1P tankitõrjekompleks AT-4 
või AT-5 asub BMP-1Pga sarnaselt torni peal paremal pool laskuriluuki. BMD-1P te-
hasemodifikatsioonidele hakati paigaldama ka suitsugranaatide laskmise komplekse, 
kuid see uuendus käis kaasas ainult hilisemate BMD-1Pdega.

 BMD-1K/BMD-1PK. Tegu on üksuse ülema lahingumasinaga. Et selles kasutatakse 
mõlema raadiojaama jaoks sama antenni, välised erinevused BMD-1st peaaegu puu-

Joonis 2. BMD käiguosa abil muudetav kere asend 

Dessandi lahingumasinal on võimalik muuta kere 
asendit
Tavaasendis on BMD kere horisontaalselt kõrgel 
roomikurataste kohal (1). Vajadusel saab kere asendit 
muuta: 

 langetada seda nii madalale, et pingutus- ja veoratas 
on roomikuratastega samal joonel ning tugirattad 
roomikurataste vahel (2);

 langetada esiots madalamale (3);
 langetada tagumine ots madalamale (4).
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duvad. Ainus element, mille järgi võib juhtimismasinat eristada, on vasakust esinurgast 
puuduv pardakuulipilduja. BMD-1K ja BMD-1PK erinevus on sama mis BMD-1 ja BMD-1K 
puhul: BMD-1PK tankitõrjekompleks on uuem – AT-4 või AT-5 – ja asub torni peal.

Õhudessandi lahingumasin BMD-2
Afganistani sõja kogemused ja BMD-1 nõrk õhukaitsevõime viisid uue dessandi lahingu-

masina loomiseni. Konstruktoritele esitatud nõue oli, et masina kere peab jääma samaks, 
kuid mõelda tuleb relvastuse parandamisele. Paraku ei olnud võimalik minna sama teed 
nagu BMD-1 puhul, millel võeti kasutusele BMP-1 torn, sest BMP-2 torn, mis oli ennast küll 
heast küljest näidanud, oli BMD kerele liialt massiivne. 1980ndate alguses jõudiski relvas-
tusse uus masin, mis sai nimetuseks BMD-2. Selle veermik ja kere on peaaegu täielikult 
samad nagu BMD-1-l. Suurimaks muutuseks on see, et vasakust esinurgast puudub par-
dakuulipilduja. Esimestel mudelitel oli kuulipilduja koht veel alles, kuid hiljem on kuulipil-
dujaava olnud alati kinni keevitatud. Põhiline erinevus BMD-1st seisnebki uue torni ja uue 
pearelva kasutuselevõtus. BMD-2 välised tunnused on loetletud allpool (vt ka joonis 4).

 Veermik. Viis roomikuratast ja neli tugiratast, identne BMD-1 veermikuga.
 Kere. Kere on samasugune nagu BMD-1-l. Ees on kolm luuki: keskmine on juhiluuk, 
paremal laskuriluuk koos periskoobi ja pardakuulipildujaga masina paremas esinur-
gas ning vasakul komandöriluuk koos kahe periskoobiga. Külgedel on mõlemal pool 
laskeavad ja periskoobid nende tarvis. Taga kahe kõrgema parda vahel on suur nelja-
kandiline reisijateluuk, millel on periskoop ja laskeava. Tagumiste otste peal on moo-
torivõred ja vasakul ka raadioantenn. Tagaküljel on kaks turbiiniluuki. 

Joonis 3. BMD-1 modifikatsioonid

BMD-1 BMD-1P 

BMP-1K/BMD-1PK 

Dessandi lahingumasin BMD-1P (paremal)
Põhiliseks erinevuseks BMD-1st on tornis asuv 
tankitõrjesüsteem AT-4 või AT-5 (1), mis on 
paigutatud torni peale luugist paremale. BMP-1 
baasmudelil on tankitõrjesüsteem AT-3 kahuriraua 
kohal (2).

Dessandi ülema lahingumasin 
BMP-1K/BMD-1PK (vasakul)
Välised erisused peaaegu puuduvad, 
ainus vaatlusel tuvastatav erinevus 
on kuulipilduja puudumine kere 
vasakust esinurgast (3). 
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Joonis 4. BMD-2 tunnused

  Veermik. Viis roomikuratast (1) ja neli tugiratast (2).
  Kere on paadikujuline, selle ees on kaks lainemurdjat 

(3). Juhiluuk kolme periskoobiga paikneb kere esi-
osa keskel (4), sellest kahel pool on periskoopidega 
meeskonnaluugid (5). Paremas esinurgas on kuuli-
pildujapesa (6), vasaku luugi juures lisaperiskoop (7). 
Tornist paremal on TBK-filter (8). Kere mõlemal küljel 
on laskeavad (9). Torni taga on suur luuk isikkoossei-
sule (10), selle paremal poolel on periskoop (11) ja 
laskeava (12). Luugist kahel pool on periskoobid (13). 
Mõlemal kõrgemal tagaserval on radiaatorivõred 
(14), paremal poolel õhufiltri paneel (15). Mõlemal 
pool on kütuse- ja õlipaagid (16), sisekülgedel võivad 
olla varupaagid (17). Tagaotsas on turbiiniluugid (18), 
vasakul otsal raadioantenn (19). 

  Torn on ringikujulise põhja, ühe luugi (20) ja kahuri-
sihikuga (21) vasemal poolel. Torni tagumine sein on 
püstine, esisein aga kaldu. Torni peal paremal on pro-
žektorid (22). Luugist paremal on tankitõrjesüsteem 
(23). Vasakul küljel on õhutõrjesihik (24).

  Kahuril on pikem koonusekujuline peenike raud, 
mille esiotsas on suudmekompensaator (25). Kahu-
rist paremal paikneb tornikuulipilduja (26).

 Torn. Uus, kõrgem ümara põhjaga torn asub kere esiosal. Selle esikülg on kaldus sei-
naga, taga aga on püstine sein. Torni peal on vaid üks luuk, see asub vasakul poolel. 
Selle ees on pearelva komplekssihik ja torni vasakul küljel veel väljaulatuv õhutõrjesi-
hik. Torni peal luugist paremal on spetsiaalne tankitõrjesüsteemi (AT-4 või AT-5) alus. 
Rännaku ajal on tankitõrjesüsteem tavaliselt masina sees, torni pannakse see lahin-
gusse minnes. Torni peal paremal pool on prožektor. Teine prožektor on kinnitatud 
torni esiküljele kahurist paremale.

 Kahur. Kahuriraud on pikem, peenike ja kergelt koonusekujuline, selle esiotsas on 
suudmekompensaator. Kahuriraua tagumine osa on seotud neljakandilise relvaraami-
ga. Kahurist paremal on tornikuulipilduja.

Seega saab BMP-2 eristada BMP-1st vaid nelja elemendi poolest (vt ka joonis 5):
 BMP-1-l on mõlemas kere esinurgas pardakuulipilduja, BMP-2-l vasakpoolne parda-
kuulipilduja puudub;

 BMP-1 torn on väike ja kaldus seintega, BMP-2 torn on kõrgem ja tagantpoolt püstsei-
naga;
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 BMP-1-l on torni peal ainult komplekssihik, BMP-2 torni vasakul küljel on ka õhutõrje-
sihik;

 BMP-1 kahuriraud on ilma suudmekompensaatorita, jämedam, silindrikujuline ja lü-
hem, BMP-2 kahuriraud on suudmekompensaatoriga, pikem ja peenem.

BMD-2 modifikatsioonid
Kuigi tegu on BMD-1 modifikatsiooniga, on BMD-2 puhul mudelit täiendatud. Laiemalt 

on teada vaid kaks selle modifikatsiooni (vt joonis 6).
 BMD-2K. BMD-2dega varustatud üksuste tarvis loodi eelmise sajandi 80ndatel modi-
fikatsioon, millele lisati veel üks raadiojaam, generaator, ohvitseride töökohad ja mõ-
ned vaatlusseadmed. BMD-2K on äratuntav vaid selle poolest, et tema kere küljes on 
tagatiival lisaraadioantenn. Sellel masinal pole enamasti ka tankitõrjekompleksi, kuid 
et rännaku ajal pole tankitõrjekompleksi ka teiste masinate tornis, on selle tunnuse 
järgi eristamine raske.

 BMD-2M. Tegu on suhteliselt vähe levinud BMD-2 modifikatsiooniga. Masina torni 
peal pole tankitõrjekompleksi AT-4 või AT-5, seda asendab kahelasuline tankitõrjesea-
deldis torni paremal poolel. Et sihitakse masina seest, on torni peal ka uus, mitmeots-
tarbeline sihik, mis on vanast sihikust tunduvalt kõrgem. 

Langevarjukomplektidega õhudessandi lahingumasin 
Et räägime õhudessandi lahingumasinatest, tuleb peatuda veel ühel selle välimust 

muutval detailil – langevarjusüsteemil. Langevarjudessandiks ette valmistatud masinat 
on suhteliselt raske identifitseerida ja selleks tuleb ennekõike teada, mis osad kuuluvad 

Joonis 5. BMD-1 ja BMD-2 võrdlus
BMD-1 BMD-2

BMD-1 BMD-2

Veermik Viis roomikuratast, neli tugiratast Sama nagu BMD-1-l

Kere Paadikujuline, esiosas kolm luuki, esinurkades 
kuulipildujad (1), külgedel laskeavad ja peris-
koobid, kupli taga kõrgemate külgede vahel 
suur luuk, taga kaks turbiiniluuki, tagaotsal 
raadioantenn

Sama nagu BMD-1-l, erinevuseks kuulipilduja 
puudumine vasakust esinurgast (2)

Torn Madal, ringikujulise põhjaga, ühtlaselt koo-
nusekujuline (3), pealt lame ja ühe luugiga. 
Tankitõrjekompleks on kas torni esiotsal või 
luugist paremal

Uus kõrgem torn (4) on ringikujulise põhjaga ja 
pealt lame, selle tagumine sein on püstine, ees-
mine aga kaldu. Torn on ühe luugiga, luugist pa-
remal paikneb tankitõrjekompleks. Torni vasakul 
küljel on õhutõrjesihik (5)

Kahur Lühema silindrilise rauaga ja tagant laiema 
osaga 73 mm kahur 2A28 (6), tornikuulipilduja 
asub kahurist paremal.

Pikema peenikese raua ja suudmekompensaato-
riga 30 mm kahur 2A42 (7). Tornikuulipilduja on 
kahurist paremal
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Joonis 6. BMD-2 modifikatsioonid
BMD-2 BMD-2K 

BMD-2M 

Dessandi ülema lahingumasin BMD-2K (paremal) 
Baasmudelil on vaid üks raadioantenn (1), kuid BMD-2K-l 
on kere peal kaks antenni (2). Erinevalt baasmudelist puu-
duvad torni pealt tankitõrjekompleks (3) ja selle alus.

Täiustatud dessandi lahin-
gumasin BMD-2M (vasakul)
Torni peal on uus mitmeots-
tarbeline sihik (4). Torni peal 
pole tankitõrjekompleksi, see 
on asendatud torni paremal 
küljel paikneva kahelasulise 
tankitõrjesüsteemiga (5). Ka 
raadioantenn võib olla tõste-
tud torni peale (6). 

langevarjukomplekti, mis masinale. Seejärel on võimalik otsida masinale iseloomulikke 
tunnuseid, et kindlaks teha, mis marki masinaga on tegu. Põhiliselt kasutatakse masina 
dessanteerimiseks kaht tüüpi langevarjusüsteeme (vt ka joonis 7):

Joonis 7. Langevarjusüsteemiga BMD
BMD-1 langevarjuplatvormil P-7

BMD-1 langevarjusüsteemiga PBS-15 BMD-2 langevarjusüsteemiga PBS-15

Erinevad langevarjusüsteemid
Platvormiga langevarjusüsteem koosneb platvor-
mist (1) ja langevarjukomplektist. Lahingumasina 
kere on langetatud võimalikult madalale (2). 
Ilma platvormita süsteem koosneb alusraamist (3) ja 
langevarjukomplektist.
Langevarjukomplekt koosneb põhilangevarjudest 
(4) ja käivitusvarjust (5).
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Kontrollküsimused
1. Millise kujuga on BMD-1 peamine reisijateluuk?
2. Kummal pool pearelva asub BMD-1 tornikuulipilduja?
3. Mitu kuulipildujat kuulub BMD-1 relvastusse?
4. Mis on BMD-1P nähtav erinevus BMD-1st?
5. Mille järgi võib ära tunda BMD-1K?
6. Mis on kaks erinevust, mille järgi on võimalik kaugelt eristada BMD-2 BMD-1st?
7. Kus asuvad BMD-2 kuulipildujad?
8. Kas BMD-2 tornil on kaks meeskonnaluuki?
9. Mis on BMD-2K kõige kindlam väline tunnus?
10. Kus asub BMD-2M tankitõrjesüsteem?

Vastused: 1. Nelinurkne. 2. Paremal. 3. Kolm kuulipildujat: kaks masina esinurkades ja 
üks tornis. 4. Uus tankitõrjekompleks, mis asub torni peal. 5. Tal puudub vasakust esinurgast 
pardakuulipilduja. 6. Suurem torn ning peenema ja pikema rauaga kahur. 7. Kere paremas 
esinurgas ja tornis pearelvast paremal. 8. Sellel on ainult üks luuk. 9. Kaks raadioantenni 
kere tagaosal. 10. Torni paremal küljel. 

 platvormiga langevarjusüsteem, mille puhul lahingumasin on kinnitatud platvor-
mile, millega koos ta lennukist alla heidetakse. Neid platvormisüsteeme on erinevaid, 
kuid kõigil neil on äratuntavad kaks komponenti: platvorm ise ja langevari. Soomuk on 
tavaliselt lastud võimalikult madalale käiguosa kohale;

 platvormita langevarjusüsteem, mille puhul langevarjukomplekt on kinnitatud ma-
sina külge ja masin maandub oma roomikutele. Siiski pole ka selle süsteemi puhul 
võimalik otse maandumiselt lahingusse sõita, sest masina alla on kinnitatud puksee-
rimis- ja kinnitusraam, millega masin lennuki peale pannakse ja sealt välja lükatakse. 
Selle süsteemi puhul on langevarjukomplekt sarnane eelmisega.

Langevari ise koosneb põhivarjude komplektist ja käivitusvarjust (ehk tõmbevarjust), 
mis suured langevarjud lahti tõmbab. Lisaks sellele on süsteemil tavaliselt pidurduslaen-
gud, kuid need võivad erinevatel süsteemidel asuda eri kohtades. 
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Lennutehnika areng lubas hakata 1980. aastatel mõtlema täiesti uue dessandi lahin-
gumasina peale, mis pidi olema suurem ja varustatud  kahekohalise torniga — sel-
lisega, nagu seda oli BMP-2 torn. BMD-3 tulekuga keerati dessandi lahingumasinate 

ajaloos täiesti uus lehekülg.
Sõdades omandatud kogemuste põhjal hinnati BMD-2 pearelv heaks, sellega sai isegi 

õhumärke lasta, kuid ühemehetorn ei täitnud enam tollaseid sõjapidamisnõudeid ja pea-
legi kippus masin kõikuma, kui kahurist teatud nurga all lasti. Kõik see viiski 1980date teisel 
poolel ideeni luua uus lahingumasin. Kui BMD-2 puhul oli lähtealuseks nõue, et masina 
kere ja käiguosa peavad jääma samaks mis eelkäijal, siis BMD-3 loomisel otsustati, et masi-
na torn „laenatakse“ BMP-2-lt, sest viimane oli ennast igati õigustanud. 

Dessandi lahingumasin BMD-3
BMD-3 (objekt 950) jõudis Vene relvajõudude relvastusse 1990. aastal. Kuigi täiesti uu-

tel alustel loodud, järgis masin BMD-1 ja BMD-2 meeskonna ja dessandi paigutamise põ-
himõtteid. Laiema kahekohalise torniga soomuk kaalub tonni rohkem kui tema eelkäija 
BMD-2. BMD-3 kere on kandilisem ning tal on märkimist vääriv relvastus: lisaks pearelvaks 
olevale 33-millimeetrisele automaatkahurile, kahele pardakuulipildujale ja tankitõrjesüs-
teemile on sellel ka automaatgranaadiheitja AGS-17 Plamja, mis on monteeritud masina 
kere vasakusse esinurka. 

Järgnevalt detailsemalt BMD-3 välistest tunnustest (vt ka joonis 1).
 Veermik. BMD-3 veermik on eelnevate BMDde veermikust täiesti erinev. Kuigi ka sel-
lel masinal on viis roomikuratast ja neli tugiratast, ei ole BMD-3 roomikurattad topelt-
rattad, nagu need on varasematel dessandi lahingumasinatel. BMD-3 rattad on hoopis 
samasugused nagu varasematel BMPdel, st ühekordsed ja asuvad roomikuhammaste 
(nukkide) vahel. Seda on maastikul lihtne märgata, sest roomiku välimine nukirida on 
rataste ees hästi nähtav. Iseloomulikuks tunnuseks on ka suur veoratas (asub käiguosa 
tagumises otsas ja torkab massiivsuse tõttu kaugelt silma).

 Kere. BMD-3 kere pole enam paadikujuline. See on suhteliselt kandiline ja püstiste 
külgedega. Soomuki nina ei ole eelkäijatele omaselt kiilukujuline, vaid esiotsa langus 
lõpeb tasapinnaga, mis moodustab justkui astme muidu kiilukujulisse külgvaatesse. 
Nina on tömp ja üsna püstine, ülaltvaates sirge esiseinaga, horisontaalpinnal on üks 
ülestõstetav lainemurdja, kaldpinnal aga vasakul kolmnurkse kujuga granaadiheitja 
laskeava ja paremal trapetsikujuline etteulatuv kuulipildujapesa. Esiosal on BMDdele 
iseloomulikult kolm luuki, keskmine neist kolme periskoobiga juhiluuk. Äärmistel luu-
kidel on periskoope kaks: jäigalt paigal periskoop küljel ja pööratav periskoop luugi 
ees. Vasakpoolse luugi ees asuv periskoop on samal ajal ka granaadiheitja sihik, mis-
tõttu see on kõrgem. Kere mõlemal küljel on ees prožektorid ja umbes kere keskosas 
laskeavad. Poritiivad on integreeritud külgedesse. Kere külgede ülemistes servades 
võib vaatlemisel näha mõlemal pool spetsiaalseid aasasid, mis on ette nähtud lange-

Venemaa relvajõudude enimlevinud 
soomusmasinate identifitseerimine XI

DESSANDI LAHINGUMASINAD II

Tekst: RIHO ÜHTEGI, kolonelleitnant
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Joonis 1. BMD-3 tunnused

varjukomplekti kinnitamiseks. Torni taga on dessandi lahingumasinatele iseloomulik 
suur nelinurkne reisijateluuk, sellest mõlemal pool kere peal küljele vaatavad peris-
koobid, mida laskurid saavad kasutada. Reisijateluugi taga mootori peal külgbokside 
vahel on madalam osa. Külgboksidel on BMDdele iseloomulikud mootori jahutusvõ-
red ja parema boksi peal lisaks kõrgem õhuvõtuava, vasaku boksi peal aga kütuse- ja 
õlipaakide korgid. Külgbokside tagaotstel on nelinurksed  summutiavad (heitgaaside 
väljalaskekollektorite avad), nende all ringikujulised turbiiniluugid. Bokside sisekülge-
dele saab lisada varukütusepaake. Erinevalt eelkäijatest on kõnealuse soomuki külg-
bokside tagaseinad püstised. 

 Torn on peaaegu identne BMP-2 omaga. Täielikult keevitatud ringikujulise põhjaga 
torn asub dessandi lahingumasinatele omaselt pigem kere esimesel poolel. Torn on 
suurem kui BMD-2-l, kuid sellest madalam, kaldus külgedega (esikülje kallak suurem) 
ja pealt lame. Torni peal on kaks luuki: parem komandöri ja vasak laskuri oma. Koman-
döriluuk on ümara kujuga, laskuri oma kandiline. Komandöriluugi ees on prožektor 
koos vaatlussüsteemiga. Ka sihturi poolel on prožektor ja infrapunaprožektor on ka 
torni esiküljel pearelva paremal poolel. Komandöriluugi peal on kaks lisaperiskoopi, 
vaatlusperiskoobid on ka laskuri poolel torni serval (neid on kaks) ja üks võib olla veel 

  Veermik. Viis roomikuratast (1) ja neli tugiratast (2).
  Kere. Astmelise ninaga, horisontaalpinnal üks laine-

murdja (3). Juhiluuk kolme periskoobiga kere esiosa 
keskel (4), sellest kahel pool meeskonnaluugid pe-
riskoopidega (5). Ees paremal kuulipildujapesa (6), 
vasakul granaadiheitjapesa koos sihikuga (7). Tornist 
paremal TBK-filter (8). Kere mõlemal küljel laskeavad 
(9). Torni taga suur isikkoosseisu luuk (10). Luugist 
kahel pool periskoobid (11). Mõlemal kõrgemal 
tagaserval radiaatorivõred (12), paremal õhufiltri 
paneel (13). Taga vasakul kütuse- ja õlipaagid (14), 
sisekülgedel vajadusel varupaagid (15). Tagaotsal 
on turbiiniluugid (16).

  Torn. Ringikujulise põhjaga, eest suurema kaldega. 
Kahe luugiga: paremal komandöriluuk vaatlussüs-
teemi ja prožektoriga (17), vasakul sihturiluuk ka-
hurisihikuga (18). Paremal esiküljel kahuriprožektor 
(19). Torni keskel tankitõrjesüsteem (2). Torni külge-
del tagapool suitsugranaatide laskmise seadeldised 
(21) ja päris taga raadioantennid (22).

  Kahur. Pikemat sorti koonusekujuline peenike raud, 
mille esiotsas kompensaator (23), kahurist vasakul 
tornikuulipilduja (24).
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laskuriluugi peal. Kahurisihik asub torni peal (see on samasugune nagu kere peal asuv 
granaadiheitjasihik) vasakul poolel laskuriluugi ees, lisaks on ka komandöri poolel tor-
ni esimesel parempoolel serval lisasihikukarp. Tankitõrjekompleks AT-5 asub torni lael 
keskel. Kahuriraua kõrval vasakul poolel asub tornikuulipilduja. Kahe raadioantenni 
alused on torni külgedel tagumisel osal. Torni külgedel keskkohast pisut tagapool on 
kummalgi pool kolme suitsugranaadiga laskeseadeldised. 

 Kahur. Kahuriraud on sama mis BMD-2-l, see on kergelt koonuseline ja selle esiotsas 
on kompensaator. Raua tagumine ots on kandilise laiendusega. Tornikuulipilduja on 
kahurist vasakul. 

Sarnaselt eelkäijatele suudab BMD-3 muuta oma kliirensit, tõstes kogu keret või ainult 
masina esimest või tagumist otsa. Tänu granaadiheitjale AGS-17 saab lahingumasin anda 
vastase pihta kaartuld ka tõkete tagant, ilma et oleks ise nähtav. Kahuriraud on sarnaselt 
BMD-2ga kõrgele üles tõstetav (kuni 75 kraadi) ja seetõttu suudab lahingumasin võidelda 
ka õhumärkide vastu.

BMD-3 modifikatsioonid
Venemaa sõjatööstuse madalseisu tõttu BMD-3-le enne 2005. aastat olulisi modifikat-

sioone ei järgnenud. Suurim saavutus oli iseliikuv suurtükk Sprut-SD, mille kere ja käiguosa 
on võetud BMD-3-lt. Sellest masinast tuleb juttu edaspidi liikursuurtükkide juures. 2005. 
aastal jõudis aga relvastusse täiesti uus soomuk BMD-3M (objekt 960), mis sai tuntuks ni-
metuse all BMD-4. Sellest masinast tuleb ka kohe juttu. Lisaks on pärast aastatuhandeva-
hetust tehtud katseid modifitseerida ka BMD-3 ennast. Näiteks võib BMD-3 olla lisasoo-
muskattega, kuid sel juhul on ta kaotanud ujumisvõime. 

Teine rohkem tuntud katse modifitseerida seda soomukit on olnud relvastuse suuren-
damine. Nii on esitletud masinat (vt joonis 2), millel on loobutud torni peal asuvast tan-
kitõrjekompleksist ja see on asendatud torni külgedele paigutatud tankitõrjesüsteemiga. 
Ka automaatgranaadiheitja võib olla tõstetud torni peale (selle tagaosale). Nende relva-
süsteemide juhtimiseks on torni tagaosale monteeritud täiendav komplekssihik, mis on 
omane uue põlvkonna lahingumasinatele. Kerel asuv granaadiheitja laskepesa on sel juhul 
suletud metallplaadiga.

Joonis 2. BMD-3 modifitseerimine
BMD-3 Lisarelvastusega BMD-3

Suurendatud lahinguvõimega 
BMD-3
Torni peal on uus mitmeotstarbeline 
sihik (1), kuid puudub baasmudelile 
omane tankitõrjekompleks (2), see on 
asendatud torni külgedel asetsevate 
kahelasuliste tankitõrjesüsteemidega 
(3). Torni tagaosal on lisagranaadi-
heitja (4) ja selle panoraamsihik (5). 
Suitsugranaadid, mis baasmudelil on 
torni külgedel tagapool (6), on tõste-
tud ette kobaratesse (7).
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Dessandi lahingumasin BMD-4 (BMD-3M)
2005. aasta mais demonstreeriti Vene õhudessantvägede ülemale uut dessandi lahingu-

masinat BMD-3M (objekt 960), mis on kombinatsioon BMD-3 alusvankrist ja BMP-3 tornist. 
Peatun lühidalt BMD-4 välistel tunnustel (vt ka joonis 3). 

 Veermik on identne BMD-3 omaga: viis roomikuratast, neli tugiratast ja suur veoratas 
käiguosa tagumises otsas.

 Kere on peaaegu identne BMD-3 omaga: suhteliselt kandiline ja püstiste külgedega. 
Nina on tömp ja ülaltvaates sirge esiseinaga, horisontaalpinnal üks ülestõstetav lai-
nemurdja, kaldpinna paremal poolel trapetsikujuline etteulatuv kuulipildujapesa, 
kuid vasakul poolel granaadiheitja puudub. Esiosal on kolm luuki, keskmine neist 
kolme periskoobiga juhiluuk. Äärmiste luukide periskoope on kaks: jäigalt paigal 
periskoop küljel ja pööratav periskoop luugi ees. Kere mõlemal küljel on ees pro-
žektorid ja umbes kere keskosas laskeavad. Poritiivad on integreeritud külgedesse. 
Kere külgede ülemistes servades võib näha mõlemal pool spetsiaalseid aasasid, mis 
on ette nähtud langevarjukomplekti kinnitamiseks. Torni taga on suur nelinurkne 
reisijateluuk, sellest mõlemal pool kere peal küljele vaatavad periskoobid. Reisija-
teluugi taga mootori peal külgbokside vahel on madalam osa. Külgboksidel peal 
on BMDdele tavapäraselt mootori jahutusvõred, parema boksi peal lisaks kõrgem 
õhuvõtuava ja vasaku peal kütuse- ja õlipaakide korgid. Külgbokside tagaotstel on 
nelinurksed summutiavad, nende all ringikujulised turbiiniluugid. Bokside sisekül-
gedele saab lisada varukütusepaake. 

Joonis 3. BMD-4 (BMD-3M)
BMD-4 tunnused

  Veermik. Viis roomikuratast (1) ja 
neli tugiratast (2).

  Kere. Astmelise ninaga, horisontaal-
pinnal üks lainemurdja (3). Juhiluuk 
kolme periskoobiga kere esiosal 
keskel (4), sellest kahel pool mees-
konnaluugid periskoopidega (5). 
Ees paremal kuulipildujapesa (6). 
Kere mõlemal küljel laskeavad (7). 
Torni taga suur isikkoosseisu luuk 
(8), millest kahel pool periskoobid 
(9). Mõlemal kõrgemal tagaserval 
radiaatorivõred (10), paremal õhu-
filtri paneel (11). Taha sisekülgedele 
on võimalik paigaldada varupaagid 
(12). Tagaotsal turbiiniluugid (13) ja 
summutiavad (14).

  Torn on üheksatahuline, eest suure-
ma kalde ja kahe luugiga: paremal 
komandöriluuk, mis võib olla varus-
tatud silindrikujulise vaatlussüstee-
miga (15), vasakul sihturiluuk, mille 
ees on panoraamsihik (16). Kahel 
pool pearelva suitsugranaatide las-
keseadeldised (17) ning torni taga-
küljel raadioantennid (18) ja kesta-
heiteluuk (19).

  Kahur on paariskahur (20), millel on 
üks pikem ja jämedam ning teine 
lühem ja peenem toru. Kahurist pa-
remal paikneb tornikuulipilduja (21).

BMD-4 
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 Torn on peaaegu identne BMP-3M omaga. Torn nimetusega Bahtša-U on üheksatahu-
line, eest suurema kaldega, tagant ja külgedelt püstiste seinetega. Torni peal on kaks 
ovaalset luuki: paremal komandöri- ning vasakul sihturiluuk. Nii sihturi- kui ka koman-
döriluugi ees on tavaliselt silindrikujulised multifunktsionaalsed sihikud-vaatlussüs-
teemid (sihturi oma on massiivsem), mistõttu pole tornis lisaperiskoope. Torni pealt 
puudub tankitõrjesüsteem, sest 100-millimeetrine kahur võimaldab lasta ka rakette. 
See-eest on torni peal kaks antenni: üks tuulesuuna ja -kiiruse mõõtmiseks ning teine 
asukoha koordinaatide määramiseks ja GPSi jaoks. Tornis on ainult üks prožektor, see 
asub sihturiluugi kõrval. Torni tagaküljel on kestaheiteluuk ja tagakülje nurkadel raa-
dioantennid. Suitsugranaatide laskeseadeldised (kokku kuus) asuvad mõlemad torni 
esiosa külgedel kahel pool kahurit. 

 Kahur. Pearelvaks on paariskahur nagu BMP-3-lgi. Paariskahur koosneb multifunkt-
sionaalsest 100-millimeetrise kaliibriga kahurist ja 30-millimeetrise kaliibriga kahurist. 
Suurema kaliibriga kahuri raud asub torni esiküljel keskkohast veidi vasakul ning on 
pikk ja jäme. 30-millimeetrise kahuri raud on tunduvalt peenem, asub teisest kahuri-
rauast paremal ja kinnitub selle külge suudmekompensaatori kohalt kahe liitmikuga. 
Paariskahurist vasakule jääb tornikuulipilduja. 

Seega on BMD-4-l märkimisväärseid väliseid erinevusi võrreldes BMD-3ga. Erinevuste 
rõhutamiseks toome need siinkohal veel kord välja (vt ka joonis 4).

 Kere. BMD-3-l asub kere esiotsal granaadiheitja laskeava, mida BMD-4-l tavaliselt ei 
ole. Esimestel BMD-4del võib laskeava koht küll alles olla, kuid see on metallplaadiga 
suletud. Granaadiheitja puudumise tõttu pole BMD-4-l vasakpoolse luugi ees ka sihi-

Joonis 4. BMD-3 ja BMD-4 välised erinevused
BMD-3 

BMD-3 

BMD-4

BMD-4

  Veermik. Erinevused on raskesti leitavad.
  Kere. BMD-4-l puuduvad esikülje vasakul poolel BMD-

3-le omane granaadiheitja laskeava (1) ja sihik (2). 
  Torn. BMD-3-l on ringikujulise, BMD-4-l nurgelise põh-

jaga torn (3). Suitsugranaatide laskmise seadeldised (4) 
on BMD-3-l torni tagumistel pooltel, BMD-4-l esipooltel. 
BMD-4 torni peal on kaks kõrget silindrikujulist vaatlus-
sihtimisseadeldist (5), BMD-3-l väike nelinurkne kahuri-
sihik (6). BMD-3-l on torni peal tankitõrjeseadeldis (7), 
mida BMD-4-l ei ole.

  Kahur. BMD-3-l on kompensaatoriga 30 mm automaat-
kahur (8), BMD-4-l silindrikujuline kompensaatorita 100 
mm ja 30 mm paariskahur (9).
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kusüsteemi, see on asendatud samasuguse pööratava periskoobiga, nagu on parem-
poolse luugi ees.

 Torn. BMD-4 torn on BMD-3 tornist täiesti erinev: see pole ümara kujuga, vaid on kan-
diline. Tornilt puuduvad BMD-3-le omased tankitõrjesüsteem ja periskoobid, viima-
seid asendavad kaks silindrikujulist sihikukompleksi luukide ees. Luugid on BMD-4-l 
ovaalsed, mitte ümarad või kandilised, nagu on BMD-3-l. BMD-4-l puuduvad koman-
döri- ja pearelvaprožektorid. Suitsugranaatide laskmise seadeldised, mis BMD-3-l asu-
vad torni külgedel, on BMD-4-l nihutatud ette kahele poole kahurit. Lisaks on BMD-4 
torni peal kaks antenni, mis aitavad navigeerida ja määrata ilmaolusid, ning torni taga-
seinas kestaheiteluuk. Kõik need detailid BMD-3-l puuduvad.

 Kahur. BMD-3-l on pearelvaks ainult 30 mm automaatkahur, BMD-4-l aga paariskahur, 
mis koosneb 100 mm ja 30 mm kahurist.

BMD-4 võimalikud variandid
Kuigi BMD-4 on BMD-3 modifikatsioon, on see ka ise teinud läbi rea uuendusi. Põhimõt-

teliselt saab muudatusi lahterdada järgmiselt:
 BMD-4 arendamise käigus tehtud väiksemad muudatused;
 tehniliselt ja lahinguvõimelt parandatud masinad;
 lisasoomusega masinad.

BMD-4 varasemad variandid. Põhiliselt on tegu masinatega, mille üht või teist detaili 
pole veel võrreldes BMD-3ga muudetud (vt joonis 5). Nii võib varastel BMD-4del olla veel 
alles granaadiheitja laskeava soomuki ninas või ei asu suitsugranaatide laskeseadeldised 
mitte kahel pool kahurit torni esikülgedel, vaid paiknevad BMD-3-le omaselt torni külgede 

Joonis 5. BMD-4 üleminekumudelid
Arendamise käigus tekkinud võimalikud erinevused põhi-
mudelist
Suitsugranaatide laskeseadeldised ei asu torni esiosal kahel pool 
kahurit, vaid torni keskel (1), nagu on iseloomulik BMD-3-le.
Algselt paigutati torn kerele spetsiaalse vahetükiga (2), mis muu-
tis torni kõrgemaks. Joonisel on näha tornile lisatud soomusplaa-
did (3), mis on torni pinnast eemal ja on iseloomulikud BMP-3 
vanale tornile. 
Tihti on alles jäänud granaadiheitja laskeava (4), sest kasutatakse 
BMD-3 keret. Tavaliselt on see kaetud metallplaadiga (5).

BMD-4 torni keskosal paiknevate 
suitsugranaatidega

BMD-4 vana kerega, millel on alles 
granaadiheitja laskeava

BMD-4 algse, vahetükiga torniga
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tagaosas. Algselt prooviti BMD-4-le ka BMP-3 ümara põhjaga torni, kuid selliseid masinaid 
ei tohiks enam relvastuses olla.

BMD-4M on oluliste täiendustega lahingumasin (vt joonis 6). Esmapilgul ei pruugi väli-
sed muudatused silma hakata, kuid lähemal vaatlusel selgub, et veermik ja kere on võrrel-
des BMP-4ga täielikult muutunud. Samaks on jäänud vaid torn ja kahur. Seega on põhilised 
erinevused BMD-4st seotud veermiku ja kerega.

 Veermik. Tegu on täiesti uue rataste ja roomikute komplektiga, mis on omane pi-
gem BMP-3-le või esimese põlvkonna BMDdele: roomikurattad on paarisrattad ja 
roomikunukid jooksevad paarisrataste vahel (seega pole neid rataste ees enam 
näha), ka pole veoratas enam nii suur ja massiivne, see on kodaratega ja mõnevõrra 
väiksem.

 Kere. Suurim muutus on kere ninaosas. BMD-4Mil puudub astmeline nina, see on üht-
laselt langev ja kiilukujuline. Ninas on kaks kühmutaolist laskeava, kuid statsionaarseid 
relvi seal ei ole, seega puudub BMD-4-le omane trapetsikujuline kuulipildujaava. Lam-
bid, mis BMD-4-l on veel külgedel, on BMD-4Mil kinnitatud kere esiosa peale. Kuna 
BMD-4Mi mootor on „laenatud“ BMP-3-lt, on ka masina tagaotstel asunud summutia-
vad asendatud summutiavaga parempoolse külje tagaosas.

Joonis 6. BMD-4 ja BMD-4Mi välised erinevused
BMD-4 BMD-4 

BMD-4M 

BMD-4M 

BMD-4Mi erinevus BMD-4st
  Veermik. BMD-4Mil on topeltroomiku-

rattad (roomikuhambad rataste vahel) 
ning veoratas väiksem ja kodaratega 
(1). BMD-4-l on BMD-3ga sama rataste-
komplekt: suur veoratas ja roomikurat-
tad roomikuhammaste vahel (2).

  Kere. BMD-4Mi ninaosa on sirge, 
BMD-4 ninaosal olev aste puudub (3). 
BMD-4M-i ninas on kaks muhutaolist 
laskeava (4), BMD-4-l üks trapetsitao-
line kuulipildujapesa nina paremal 
poolel (5). BMD-4M-i parema külje ta-
gumises otsas on BMP-3-le iseloomulik 
summutiava (6), puuduvad BMD-4-le 
omased summutiavad tagaotstel (7). 
Prožektorid asetsevad BMD-4Mil kere 
peal, mitte külgedel, nagu on BMD-4-l 
(8).

  Torn. Väliseid erinevusi ei ole.
  Kahur. Väliseid erinevusi ei ole. 
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Kontrollküsimused:
1. Kas BMD-3 veermik on samasugune nagu BMD-2-l?
2. Millise lahingumasina torn koos pearelvaga on BMD-3-le üle võetud?
3. Milliste relvade laskepositsioonid asuvad BMD-3 ninas?
4. Kas BMD-3 reisijateluugil on periskoop ja laskeava?
5. Mis on BMD-3Mi ja BMD-4 suurim erinevus?
6. Mis on kaks BMD-4 suurimat muutust võrreldes BMD-3ga?
7. Milliste relvade laskepositsioonid asuvad BMD-4 ninas?
8. Kas BMD-3 ja BMD-4 antennid asuvad samas kohas?
9. Kas BMD-4 ja BMD-4Mi veermikud on identsed?
10. Millised on BMD-4 ja BMD-4Mi torni välised erinevused?

Vastused: 1. Ei ole, BMD-2-l on topeltroomikurattad, BMD-3-l ühekordsed. 2. BMP-2 torn. 
3. Paremal on kuulipilduja, vasakul automaatgranaadiheitja laskeava. 4. E ole. 5. Erinevust 
ei ole, BMD-4 ongi BMD-3M. 6. BMD-4-l on uus torn ja uus kahur. 7. Ainult kuulipilduja po-
sitsioon paremal pool. 8. Jah, need asuvad torni tagaküljel. 9. Ei, BMD-4Mi roomikurattad 
on paarisrattad. 10. Erinevused puuduvad.

Joonis 7. Lisasoomusega BMD-4M

Lisasoomusega BMD-4M. Kui kuni BMD-3ni ei tahetud BMDsid suurt lisasoomusega 
koormata, sest soomukid kaotasid siis ujumisvõime ja manöövrikiiruse, siis BMD-4 on 
hakatud lisasoomusega katma meelsamini. Masin kaotab siis küll samuti ujumisvõime ja 
muutub ka kohmakamaks, kuid uus ning võimas relvastus (aga ka lahingupidamise reeg-
lite muutumine) on ahvatlenud lahingujuhte seda soomukit koos tankidega lahinguvälja-
le tooma. Eriti hästi sobib lisasoomustamiseks BMD-4M (vt joonis 7), sest tal on võimsam 
mootor ja soomustamiseks sobivam kerekuju (ninaosa). Paljudele tähendabki nimetus 
BMD-4M soomustatud lahingumasinat BMD-4. Soomusega on kaetud masina ninaosa, 
küljed ja käiguosa, kuid põhilised masina tüübi ja margi määramiseks vajalikud tunnused 
on hästi nähtavad.

Lisasoomusega BMD-4M
Soomusega on kaetud kogu masina kereosa, ka tagumised külg-
boksid ja osa veermikust. Siiski on selgelt eristatavad BMD-4Mile 
omased tunnused: ilma astmeta ninaosa (1), kere peal asuvad 
prožektorid (2), laskeavad ninas (3) ja summutiava parema külje 
tagaosas (4).
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Käesolev osa on kokkuvõte Venemaa jalaväe ja dessandi lahingumasinate identi-
fitseerimisest. Varemkirjeldatu põhjal oleme selgeks saanud lahingumasinate eri-
nevate mudelite tunnused, selles osas püüame nende teadmiste baasil masinaid 

üksteisest eristada, kasutades ikka sedasama WHAT-metoodikat.

Venemaa relvajõudude enimlevinud 
soomusmasinate identifitseerimine XII

LAHINGUMASINAD III

Tekst: RIHO ÜHTEGI, kolonelleitnant

Joonis 1. BMPde ja BMDde „sugulussidemed“
BMP-1

BMD-1

BMP-2

BMD-2

BMP-3

BMD-3

BMP-3M (Bahtša-M)

BMD-4

BMD-4M

BMP-1 ühekohaline torn 

Uus kere, uus veermik, uus torn, uus pearelv

BMP-1 100 mm kahur

BMP-1 kere: juhiluuk 
ja komandöriluuk ees 
vasakul

BMP-1 veermik: 
veoratas ees, ühekordsed 

roomikurattad ketinukkide 
vahel

BMD-1 veermik: 
veoratas taga, ketinukid 
topeltroomikurataste 
vahel

Uus veermik, uus kere

BMD-1 kere: 
paadikujuline, ees 

kolm luuki,
 juhiluuk keskel

Uus torn, uus kahur BMP-2 30 mm kahur

BMP-2 kahekohaline 
torn

Uus torn 

Uus veermik, uus kere, uus torn, uus kahur
BMP-3 kere: ees 
kolm luuki, juhi-
luuk keskel

BMP-3 veermik: veoratas 
taga, ketinukid 

vahel

topeltroomiku-
rataste 

Uus veermik, uus kereBMD-3 veermik: veo-
ratas taga, ühekordsed 
roomikurattad 
ketinukkide vahel

BMD-3 
kere: ees kolm 

luuki ja kuulipilduja laskeava 
(granaadiheitja AGS puudub)

Uus torn
BMP-3 torn Bahtša-U

Uus kere

BMP-3 veermik: 
veoratas taga, ketinukid 
topeltroomikurataste vahel

BMP-3 100 mm ja 30 mm kahur
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Enne kui asume masinaid omavahel võrdlema, kordame üle mõned põhiasjad. Esiteks 
lähtuvad kõik lahingumasinad samast kontseptsioonist: neil peab olema veermik, mis või-
maldab liikuda maastikul, vajadusel ületada veekogu; neil peab olema kere, mis mahutab 
umbes jaosuuruse isikkoosseisu; neil peab olema relvastus ja soomuskate, mis võimaldab 
osaleda piiratud määral lahingutegevuses. Et dessandi lahingumasinatel on oma spetsiifi-
lisus ja piirangud, on nad arenenud eraldi jalaväe lahingumasinatest, kuid paljud välised 
detailid on viimastelt siiski üle võetud. See teeb täpse liigitamise väliste tunnuste põhjal 
raskeks, ja et detaile on üle võetud ka oma liigi varasematelt mudelitelt, ka margi määra-
mise raskeks. Nagu jooniselt 1 näha, on „ristkasutuses“ (ehk ühelt liigilt teisele üle läinud) 
põhiliselt torn ja pearelv, samas kere ja ka veermik on enamasti saadud sama liigi vanemalt 
masinalt. Järgnevalt erinevustest detailsemalt.

Veermik. Veermiku vaatlemisel on kolm põhilist elementi, mis on olulised lahingumasi-
na alaliigi ja margi kindlaksmääramisel (vt joonis 2).

 Kus on veoratas? Kui see on ees, on tegu BMPga, kui aga taga, siis BMD või uuema 
BMPga (BMP-3).

Joonis 2. Lahingumasinate käiguosa võrdlus

BMP-1 ja BMP-2
Veermik kuue roomiku- ja 
kolme tugirattaga. Sakiline 
veoratas (1) asub ees, ühe-
kordsed roomikurattad (2) 
paiknevad roomikunukki-
de vahel.

BMP-3
Veermik kuue roomiku- ja 
kolme tugirattaga. Suur 
sakiline veoratas (1) asub 
taga, roomikunukid pakine-
vad kahekordsete roomiku-
rataste (2) vahel. 

BMD-1 ja BMD-2
Veermik viie roomiku- ja 
nelja tugirattaga. Väike sa-
kiline veoratas (1) asub taga, 
roomikunukid paiknevad 
topeltroomikurataste (2) 
vahel.

BMD-3 ja BMD-4
Veermik on viie roomiku- ja 
nelja tugirattaga. Sakiline 
veoratas (1) asub taga, ühe-
kordsed roomikurattad (2) 
paiknevad roomikunukki-
de vahel. 

BMP-4M
Veermik on viie roomiku- ja 
nelja tugirattaga. Suur saki-
line veoratas (1) asub taga, 
roomikunukid paiknevad 
topeltroomikurataste (2) 
vahel. 
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 Kas roomikurattad on ühekordsed või topeltrattad? Ühekordsete puhul on roomiku-
nukid rataste ees nähtavad (BMP-1/BMP-2 või BMD-3/BMD-4), topeltrataste puhul on 
roomikunukid topeltrataste vahel (BMP-3 või BMD-1/BMD-2 või BMD-4M).

 Mitu roomiku- ja tugiratast veermiku ühel poolel on? Kuus roomiku- ja kolm tugiratast 
on BMPdel, viis roomiku- ja neli tugiratast BMDdel.

BMP-1 ja BMP-2 veermik on vaatlemisel ühesugused, nagu on omavahel sarnased ka 
BMD-1 ja BMD-2 ning BMD-3 ja BMD-4 veermik. Teistest erinevad on BMP-3 ja BMD-4M 
veermik (sarnanevad oma põhimõttelt ja ehituselt BMD-1/BMD-2 veermikuga, kuid tagu-
mine veoratas on oluliselt suurem).

Kere. Kere ristkasutust lahingumasinate puhul ei ole, sest dessandi lahingumasinale esi-
tatavad nõuded on jalaväe lahingumasina omadest erinevad: dessandi lahingumasin peab 
olema väiksem ja kergem. Samas on uute lennukite kasutuselevõtt võimaldanud ehitada 
uusi ja suuremaid dessandi lahingumasinaid ja et üldkontseptsioon on lahingumasinatel 
sama, on BMP-3 ja BMD-4 väga raske teineteisest eristada. Siiski on rida tunnuseid, mis 
aitavad täpsemalt määrata lahingumasina liiki ja mudelit.

 Kas kere esiots on ülaltvaates sirge lõikega või paadikujuline ning kas külgvaates on 
esiots astmega või ilma? Paadikujuline esiots on omane BMD-1/BMD-2 kerele, teistel 
on kõigil sirge esiots. Astmeline esiots on omane ainult BMD-3/BMD-4 kerele.

 Kas juhiluuk asub kere keskel või vasakul poolel ning kus asuvad teised meeskonna-
luugud? Ainult BMP-1-le ja BMP-2-le on omane vasakul poolel asuv juhiluuk ja selle 
taga paiknev komandöriluuk. BMP-3 järgib juba BMDdele omast luukide paigutust: 
juhiluuk asub masina keskel ja sellest kahel pool on meeskonnaluugid. Mõnikord 
on BMP-1 ja BMP-2 võimalik eristada ka komandöriluugi kuju järgi, sest hilisematel 
BMP-2del on see nelinurkne, mitte ümar, nagu oli algselt.

 Kas kere tagumisel otsal on reisijauksed (luugid) või on luuk vahetult torni taga asuvas 
süvendis? See on kõige selgemalt jalaväe ja dessandi lahingumasinaid eristav tunnus: 
tulenevalt reisijate paigutamise kontseptsiooni erinevusest on jalaväe lahingumasinal 
alati kere tagaotsal kaks ust (lisaks kere peal asuvatele luukidele), dessandi lahinguma-
sinal on torni taga suur reisijateluuk, mis asub kõrgemate külgbokside vahel.

 Mitu reisijateluuki on kere pealispinnal ja millise kujuga need on? Nagu öeldud, on 
dessandi lahingumasinate tunnuseks üks suur luuk torni taga, kuid jalaväe lahingu-
masinatel on lisaks kere tagaotsal asuvatele ustele ka kere peal reisijateluugid. BMP-1-l 
on neid neli, BMP-2-l aga vaid kaks. Kuigi mõlemal masinal on üldjoontes sama kere, 
on BMP-2 torn sedavõrd suurem, et reisijateluuke vähendati kaheni. Kaks luuki on ka 
BMP-3-l, kuigi selle masina torn asub kere esiosal. Need kaks luuki on pikad ja ristküli-
kukujulised ning neis omakorda on kummaski üks ümara kujuga luuk.

 Kui palju laskeavasid on kere mõlemal küljel? Tulenevalt reisijate paigutusest on ai-
nult jalaväe lahingumasinatel (välja arvatud erimudelid) mõlemal küljel rohkem kui 
üks laskeava: BMP-1-l on neid kummalgi küljel reisijateosas neli ja BMP-2-l on neid 
reisijateosas kummalgi pool ühe võrra vähem, sest torn on suurem ja asub kere tagu-
misel poolel. BMP-2 eritunnuseks on lisaks eelnimetatud laskeavadele veel üks laske-
ava vasakul küljel komandöri asukoha juures. BMP-3-l, mis järgib rohkem dessandi 
lahingumasina reisijate paigutuse skeemi, on ainul kaks laskeava kummalgi küljel ja 
need asuvad reisijateosas. BMDdel on tavaliselt kummalgi küljel vaid üks laskeava (rei-
sijateosas), erandiks on BMD-4M, millel laskeavasid polegi.

 Kus asuvad mootorivõred ja väljalaskekollektorid? BMP-1 ja BMP-2 on oma ehituselt 
sellised, et mootor asub masina esiosas paremal poolel. Sellest tulenevalt on ka välja-
laskekollektor (summuti) ja radiaatorivõre masina esiosas paremal poolel. BMP-3-l, mis 
järgib rohkem BMDde kontseptsiooni, on mootor soomuki tagaosas, kuid mootorivõ-
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Joonis 3. Lahingumasinate kerede võrdlus

BMP-1 BMP-2

BMD-1 BMD-2

BMD-3 BMD-4

BMP-3

BMD-4M

BMP-1 ja BMP-2 kere
Mõlemal on kiilukujuline 
kere, mille tagaotsal rei-
sijauksed (1). Mootor ees 
paremal, vasakul juhi ja ko-
mandöriluuk, BMP-2-l võib 
komandöriluuk olla kandili-
ne (2). Torni taga on reisjate-
luugid, neid on BMP-1-l neli 
ja BMP-2-l kaks (3). Külgedel 
on BMP-1-l neli ja BMP-2-l 
kolm laskeava (4). BMP-2-l 
on vasakul küljel lisaks ko-
mandöri laskeava (5).

BMD-1 ja BMD-2 kere
Mõlemal on ühesugune 
paadikujuline kere, ees kolm 
meeskonnaluuki (1) ja torni 
taga suur reisijateluuk (2). 
Kere tagumine osa on kõrge-
mate parrastega, mille otstel 
on mootorivõred, summutid 
(3) ja turbiiniluugid (4). Esinur-
kades kuulipildujapesad (5), 
BMD-2-l puudub vasakpool-
ne kuulipilduja (6). Mõlemal 
küljel laskeava (7). BMD-3 ja BMD-4 kere

Mõlemal masinal ühesugune 
astmelise ninaosaga kere kol-
me meeskonnaluugi (1) ja tor-
ni taga suure reisijateluugiga 
(2). Kere tagumine osa on kõr-
gemate parrastega, mille otstel 
on mootorivõred, summutid 
(3) ja turbiiniluugid (4). Esiotsal 
paremal kuulipildujapesa (5), 
BMD-3-l lisaks vasakul granaa-
diheitja AGS pesa (6). Mõlemal 
küljel laskeava (7).

BMP-3 kere 
Kandiline püstiste külgedega 
kere, ees kolm meeskonna-
luuki (1), taga kaks reisijaust 
(2) ja torni taga kaks pikka 
reisijateluuki (3). Mootori-
võre paremal tagaotsal (4), 
summuti taga paremal küljel 
(5). Taga turbiiniluugid (6). 
Esinurkades kuulipildujape-
sad (7). Mõlemal küljel kaks 
laskeava (8).

BMD-4M kere 
Kandiline püstiste külgede ja kiilukujuli-
se ninaga kere, millel ees kolm meeskon-
naluuki (1) ja torni taga suur reisijateluuk 
(2). Tagaots kõrgemate parrastega, mille 
otstel mootorivõred. Summuti taga pa-
remal küljel (3). Taga turbiiniluugid (4). 
Esipaneelil kuulipildujapesad (5). Kül-
gedel laskeavad puuduvad. Esilaternad 
kere peal (6).
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re ja väljalaskekollektor asuvad siiski masina paremal küljel, täpsemalt selle tagaosas. 
BMDdel asub mootor eranditult masina tagaosas, seetõttu on mootorivõred masina 
tagaotstel ja väljalaskekollektorid tagaküljel. Erandiks on BMD-4M, mille väljalaskekol-
lektor on sarnaselt BMP-3-le masina paremal küljel kere tagumises osas.

 Kas kere esinurkades on kuulipildujapesad? BMP-1/BMP-2 kere on mootori paigutuse 
tõttu selline, et nende masinate esinurkades ei saagi olla kuulipildujaid. BMP-3 puhul, 
kus masina esiosas istub kõrvuti kolm meeskonnaliiget (juht keskel, kaks laskurit kum-
malgi pardal), on masina nurkadesse paigutatud pardakuulipildujad. Samasugune 
kontseptsioon on kasutusel ka BMD-1-l, kuid BMD-2-l tavaliselt masina vasakus esi-
nurgas kuulipildujat pole, sest komandöril (ühekohalise torni tõttu ei asu ta tornis, 
vaid masina esiosas vasakul poolel) poleks aega seda kasutada. BMD-3 kere esinur-
kades kuulipildujaid pole, kuid esiküljel ulatuvad esile pardakuulipilduja (paremal) ja 
granaadiheitja (vasakul) laskepositsioonid. BMD-4 kere on ilma granaadiheitja posit-
sioonita, vastav ava on kas plaadiga suletud või lausa puudub. BMD-4M kere esiosas 
on kaldpinnal kaks muhutaolise kujuga laskeava, eelkäijale omased väljaulatuvad las-
kepositsioonid puuduvad.

 Kas kere tagaküljel on olemas turbiiniluugid? BMP-1/BMP-2 kerel turbiiniluuke pole. 
Neid asendavad poritiibade tagaotstel olevad restid. Ainsana BMPdest on turbiiniluu-
gid olemas BMP-3-l. Turbiiniluugid on olemas ka kõigil BMDdel.

Torn. Lahingumasinate tornide puhul on mindud jälle seda teed, et jalaväe lahinguma-
sinal kasutatav torn on üle võetud ka dessandi lahingumasinale. Ühesugused tornid on 
BMP-1-l ja BMD-1-l, BMP-2-l ja BMD-3-l ning BMP-3M-l ja BMD-4-l (vt joonis 4). Üldjuhul 
on tornid ümara põhjaga (välja arvatud BMP-3M ja BMD-4) ja pealt lamedad ning nende 
esikülg on tavaliselt suurema kaldega kui tagumine. Torni vaatlemisel tuleks endale esitada 
taas hulk küsimusi.

 Millise kujuga torn on? Nagu öeldud, on enamiku lahingumasinate torn ümara 
põhjaga, välja arvatud need lahingumasinad, millele on paigaldatud Bahtša-U torn. 
Need on BMP-3M (nimetatud ka BMP-4ks) ning BMD-4 ja BMD-4M. Väikese ümber-
mõõduga madal torn on omane lahingumasinatele BMP-1 ja BMD-1. Ümara põhjaga 
torn omakorda võib olla madal või kõrge, väikese või suure läbimõõduga. Väikese 
läbimõõduga madal torn on iseloomulik lahingumasinatele BMP-1 ja BMD-1. BMD-2 
torn on küll väikese läbimõõduga, kuid kõrge. BMP-2 ja BMD-3 torn on oluliselt suu-
rema läbimõõduga ja BMP-1 tornist kõrgemad. BMP-3 torn on küll suure läbimõõ-
duga, kuid madal. Sama saab öelda Bahtša-U kohta, kuid nagu öeldud, on see kan-
diline. Kõigi lahingumasinate tornide esisein on eest suurema kaldega kui tagasein, 
kuid BMP-1 ja BMD-1 torni puhul on kaldenurga erinevus vähe tajutav, BMP-2 ja 
BMD-3 tornil on see hästi nähtav, BMD-2, BMP-3 ja BMD-3 torni tagasein paistab aga 
silmale püstine. 

 Kas torn on ühe või kahe luugiga? BMP-1 ja BMD-1 ning BMD-2 torn on ühe luugiga, 
teiste lahingumasinate tornil on kaks luuki. 

 Millised lisaseadmed on tornis? BMP-1/BMD-1 torn on lihtne, torni peal on vaid sihi-
kukompleks ja muud eriti silma ei hakka. BMD-2 tornil on lisaks kahuriprožektor ja 
torni vasakul küljel lisasihik. BMP-2/BMD-3 tornil on lisaks kahuriprožektorile ja sihi-
kule ka suitsugranaadid torni külgedel ning antenn torni paremal tagaküljel. BMP-3 
originaaltornil on suitsugranaadid kinnitatud lisasoomusplaatidele, mis kaitsevad 
torni esipoolt. Torni tagapoolel on kaks antennikinnitust ja torni peal kestaheiteluuk. 
Ka sellel tornil on kahuriprožektor. BMP-3M/BMD-4 tornil (Bahtša-U) on eelkäijast eris-
tuvalt kaks kõrget sihikukompleksi ja kestaheiteluuk torni tagaküljel, kuid pole kahuri-
prožektorit.
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Kahur. Lahingumasinate pearelvana kasutatakse kas 100 mm või 30 mm kahurit või 100 
ja 30 mm paariskahurit, lisaks on komplektis tornikuulipilduja. Kahuri põhjal eristamisel 
tulebki lähtuda neist andmetest (vt joonis 4).

 Milline on kahuriraud? Lühike, jäme ja suudmekompensaatorita 100 mm kahuri raud on 
omane BMP-1-le ja BMD-1-le. BMP-2-l, BMD-2-l ja BMD-3-l on 30 mm kahur, mille raud on 
pikk, peenike ja kompensaatoriga. Jäme ja peenike raud paaris on BMP-3-l ja BMD-4-l.

 Kummal pool pearelva asub tornikuulipilduja? Ainult ühekohaliste tornidega BMP-1, 
BMD-1 ja BMD-2 tornikuulipilduja asub kahurist paremal, teistel mudelitel on see vasakul.

Lahingumasinate markide identifitseerimise protsess
Nagu eelnevatest osadest nähtub, on igal lahingumasina margil omad kindlad vä-

listunnused. Ühelt poolt on see tingitud nende „perekondadele“ iseloomulikest tun-

Joonis 4. Lahingumasinate tornide ja kahurite võrdlus

BMD-1

BMP-1

BMD-2

BMP-2

BMD-3

BMP-3

BMD-4

BMP-3M

BMP-3M ja BMD-4 torn ja kahur 
Kandilise põhja ja eest laugema seinaga torn, mille peal on 
kaks luuki (1) ja kaks sihikukompleksi (2). Torni tagaküljel 
asub kestaheiteluuk (3), esikülgedel suitsugranaadid (4), 
taganurkades antennid (5). Kahur on kaheraudne ja ilma 
suudmekompensaatorita (6). Tornikuulipilduja asub kahu-
rist vasakul (7). 

BMP-1 ja BMD-1 torn ja kahur 
Mõlemal on ühesugune ümara põhjaga torn, torni peal üks luuk 
koos periskoopidega (1). Luugi ees on sihikukompleks (2). Torni esi-
otsal asub laadimisluuk (3). Kahur on ilma kompensaatorita silindri-
kujulise rauaga (4). Tornikuulipilduja paikneb kahurist paremal (5).

BMD-2 torn ja kahur
Ümara põhja ja tagant vertikaalse seinaga torn, mille peal üks luuk 
koos periskoopidega (1). Luugi ees torni vasakul küljel komplekssi-
hik (2), luugist paremal tankitõrjeseadeldise alus (3). Torni peal taga 
tankitõrjekompleksi laadimise luuk (4). Kahuriraud (5) peenike ja 
suudmekompensaatoriga. Tornikuulipilduja (6) ja kahuriprožektor 
(7) paiknevad kahurist vasakul.

BMP-2 ja BMD-3 torn ja kahur 
Ümara põhja ja eest laugema seinaga torn, mille peal on kaks luuki 
koos periskoopidega (1). Vasaku luugi ees on sihikukompleks (2). Kahe 
luugi vahel asub tankitõrjeseadeldis (3). Torni külgedel paiknevad suit-
sugranaadid (4), taga paremal antenn (5). Kahuril on suudmekompen-
saatoriga peenike raud (6). Tornikuulipilduja asub kahurist vasakul (7) ja 
kahuriprožektor (8) paremal.

BMP-3 torn ja kahur 
Ümara põhja ja eest laugema seinaga torn, mille peal on kaks luuki 
koos periskoopidega (1). Vasaku luugi ees on sihikukompleks (2). Tor-
ni peal taga asub kestaheiteluuk (3). Torni esiküljed kaetud lisasoo-
musplaadi ja suitsugranaatidega (4), tagaküljel antennid (5). Kahur 
on kaheraudne ja ilma suudmekompensaatorita (6). Tornikuulipildu-
ja asub kahurist vasakul (7) ja kahuriprožektor paremal (8). 



ÕPPEMATERJALID KAITSELIITLASELE

7

nustest, teiselt poolt uuendustest ja ristkasutusest, mida ühe või teise margi puhul on 
tehtud. Kõige enam hakkavad uuendused silma keredel, ristkasutus aga torni-
del ja pearelvadel, vähem käiguosal. Kuid just need, „perekondadele“ ja markidele 
iseloomulikud tunnused aitavadki üles ehitada protsessi, kuidas vaatlust läbi viies jõuda 
konkreetse lahingumasina margini. Joonisel 5 on skeem, kuidas see vaatlusprotsess on 
üles ehitatud, alustades üldistest liigitunnustest ja liikudes perekonna tunnuste kaudu 
margini. 

Lahingumasinate markide identifitseerimine silueti järgi
Tavaliselt kuulub lahingutehnika eristamise oskuse juurde ka masina äratundmine silue-

ti põhjal. Venemaal valmistatud lahingumasinate eristamine üksteisest pole lihtne, seda 
eriti siis, kui näha on vaid osa masinast. Et erinevusi leida, tuleb vaadata lahingumasina 
juures kõiki joonisel 6 loetletud tunnuseid. Abi on silueti tunnuste määramisel ka joonisel 
5 skeemitekstis rasvases kirjas esile toodud tunnustest.

Joonis 5. Lahingumasinate lihtsustatud identifitseerimine välistunnuste järgi
* Kõigi rasvases kirjas tunnuste 
järgi on võimalik lahingumasi-
nat lihtsustatult identifitseerida.

Roomikutel on roomiku- ja tugirattad, kõrgem kere 
väikese torni ja suhteliselt väikese kahuriga.*

Lahingu-
masin

Kuus väikest roomikuratast ja kolm tugira-
tast, kere tagaotsal uksed, kere tagaosal kaks 
või enam reisijateluuki, mõlemal küljel enam 

kui üks laskeava.

Viis väikest ühtlaste vahedega roomikuratast ja neli tugiratast, veoratas 
taga, kerel ees reas kolm luuki, juhiluuk keskel, kere tagumisel osal kõrgemad 
külgboksid, nende vahel suur reisijateluuk, peal aga mootorivõred, tagaküljel 

turbiiniluugid, tagauksed puuduvad, torn kere esiosal.

Jalaväe 
lahingumasinad

Dessandi 
lahingumasinad

Roomikurataste vahed 
ühtlased, paiknevad 

roomikunukkide vahel, 
veoratas ees, kere 

kiilukujuline, vasakul 
poolel juhiluugi taga 

komandöriluuk, mootori-
võre ja summuti paremal 
ees, poritiibade tagaotstel 
restid, torn pigem kere 

tagumisel poolel, kahur 
üheraudne. 

Roomikurataste 
vahed ebaühtlased, 
roomikunukid nende 
vahel, veoratas taga, 

kere püstiste külgede-
ga ja kõrge, ees reas 
kolm luuki, juhiluuk 
keskel, esinurkades 
kuulipildujapesad, 

mootorivõre ja 
summuti kere taga pa-
remal poolel, tagaotstel 
turbiiniluugid, suur ja 

lame torn kere esiosal, 
kahur paarisrauaga. 

Roomikunukid asuvad 
topeltroomikuratste vahel, 
kere paadikujuline, sum-

mutid tagaküljel, külgboksi-
de tagumised otsad kaldus, 

pardarelvad esinurkades, 
väike ühe luugiga torn. 

Suur veoratas, suurem kere,  mille esiserv 
ülaltvaates sirge, külgbokside tagumised 

otsad püstised, pardarelvad esikaldpinnal, 
kahe luugi ja suure põhjaga torn.

BMD-3, BMD-4 või BMD-4M

BMD-1 või BMD-2

BMP-1 või BMP-2

BMP-3

Torni taga 
kaks reisija-
teluki, kahe 

luugi ja 
suure põh-
jaga torn, 

kahuriraud 
pikk ja pee-

nike ning 
suudme-
kompen-
saatoriga. 

Torni taga 
neli reisi-
jateluuki, 

väike ühe 
luugiga 

torn, 
kahuri-

raud jäme 
ja lühike 
ning ilma 
suudme-
kompen-
saatorita.

BMP-1 BMP-2 BMP-3 BMP-3M BMD-1 BMD-2 BMD-3 BMD-4 BMD-4M

Ümara 
põhjaga 

torn, 
esiotsal 

kauguse-
mõõtja.

Kandilise 
põhja ja 

kahe sihi-
kukomp-

leksiga 
torn.

Kere 
mõlemas 
esinurgas 

kuulipildu-
ja, torn on 
madal, ka-
huriraud 

lühike 
ja jäme 

ning ilma 
suudme-
kompen-
saatorita. 

Kere vasakus 
esinurgas 

pole kuulipil-
dujat, torn 
kõrge, selle 
vasakul kül-
jel lisasihik, 

kahuriraud 
peenike ja 
pikk ning 
suudme-
kompen-
saatoriga.

Roomikurattad asuvad roomi-
kunukkide vahel, kere esiots 
küljelt vaadates astmeline, 

summutid kere tagaotsal.

BMD-3 või BMD-4

Roomi-
kunukid 

roomikura-
taste vahel, 

esikald-
pind ilma 
astmeta, 
sellel kaks 
laskepesa, 
summuti 
kere taga 
paremal 

poolel, torn 
kandiline 

ja kahe 
sihiku-

komplek-
siga, kahur 

paaris-
rauaga. 

Kere esi-
kaldpinnal 

kuulipilduja- 
ja granaadi-
heitjapesa, 

torn ümara 
põhjaga, 

kahuriraud 
peenike ja 
suudme-
kompen-
saatoriga.

Kere esi-
kaldpinnal 

ainult kuuli-
pildujapesa, 

torn on 
kandiline 

ja kahe 
sihiku-

komplek-
siga, kahur 
paarisraua-

ga.
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Nagu jooniselt 6 näha, saab kere ja veermiku sarnasuse järgi gruppidesse jagada BMP-
1 ja BMP-2, BMP-3 ja BMP-3M (BMP-4), BMD-1 ja BMD-2, BMD-3 ja BMD-4. Samas eristub 
BMP-1 BMP-2st, BMD-1 BMD-2st ja BMD-3 BMD-4st põhiliselt torni ja kahuri osas. BMP-3 
eristub BMP-3Mst ainult torni ja BMD-4M BMD-4st kere kuju poolest.

Joonis 6. Lahingumasinate siluettide võrdlus

Sellega on jalaväe lahingumasinaid tutvustav osa lõppenud ja järgmises Kaitse Kodu! numb-
ris tuleb juba juttu soomustransportööridest.

BMP-1. Selgelt eristuvad kuus korrapäraste vahedega roo-
mikuratast. Kere on kiilukujuline ja suhteliselt kõrge. Antenn 
asub kere tagumisel osal. Torn asub peaaegu kere keskel, on 
väike ja pealt lame. Kahuriraud on lühike, jäme ja ilma suud-
mekompensaatorita. 

BMP-2. Veermik sama mis BMP-1-l. Kere peamiselt sama mis 
BMP-1-l. Torn asub kere tagumisel osal, on suur ja pealt lame, 
esikülje kalle suurem kui tagaküljel. Antenn asub torni tagu-
misel küljel. Kahuriraud on pikk, peenike ja suudmekompen-
saatoriga. 

BMP-3. Kuus korrapäratute vahedega roomikuratast. Kere on 
pealt lamedam ja suhteliselt kõrge. Torn asub kere esiosal, on 
madal ja pealt lame, esikülg kaldu, tagakülg püstine. Antenn 
asub torni tagumisel küljel. Kahuriraud on pikk, jäme ja suud-
mekompensaatorita (teine raud pole nähtav). Raua kohal kau-
gusemõõtja. 

BMP-3M (BMP-4). Veermik identne BMP-3 omaga. Kere ident-
ne BMP-3 kerega. Torn,  mis on suurem kui BMP-3-l, asub kere 
esiosal, on madal ja pealt lame, esikülg kaldu, tagakülg püstine. 
Torni peal on kõrged sihikukompleksid. Antenn asub torni ta-
gumisel küljel. Kahur on sama mis BMP-3-l. Raua kohal kaugu-
semõõtjat ei ole. 

BMD-1. Selgelt eristuvad viis korrapäraste vahedega roomi-
kuratast. Kere on kiilukujuline ja üsna kõrge, lühike ja kaldus 
tagaotsaga. Antenn asub kere tagumisel osal. Torn asub kere 
esiotsal ning on identne BMP-1 torniga. 

BMD-2. Veermik sama mis BMD-1-l. Kere samasugune nagu 
BMD-1-l. Torn asub kere esiotsal, on kõrge ja pealt lame, kal-
dus esikülje ja püstise tagaküljega. Kahuriraud on sama mis 
BMP-2-l. 

BMD-3. Viis korrapäraste vahedega roomikuratast. Kere on ast-
melise esiotsaga, üsna kõrge, lühike ja püstise tagaotsaga. Torn 
asub kere esiosal ja on identne BMP-2 torniga. Antenn asub 
torni tagumisel küljel. Kahuriraud on identne BMP-2 omaga. 

BMD-4. Veermik sama mis BMD-3-l. Kere samasugune nagu 
BMD-3-l. Torn asub kere esiosal ja on sama mis BMP-3Mil. 
Antenn asub torni tagumisel küljel. Kahur on identne BMP-3 
omaga.

BMD-4M. Viis korrapäraste vahedega roomikuratast. Kere on sarnane BMD-4 omaga, kuid esiots on astmeta. Torn asub kere esi-
osal ja on identne BMP-3Mi torniga. Antenn asub torni tagumisel küljel. Kahur on identne BMP-3 omaga.
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Käesolevas osas alustame soomustransportööride väliste tunnuste käsitlemist. 
Soomustransportöörid on Vene relvajõudude soomustehnika kõige kirjum ja ras-
kemini eristatav valdkond. Kõigele lisaks on käesolevas materjalis soomustrans-

portööride hulka arvatud nii need masinad, mis kannavad nimetust soomustransportöör 
(vene keeles бронетранспортер), kui ka need, mis kannavad nimetust soomusveduk 
(vene keeles бронированный тягач), sest tänapäeval on nende välimus ja otstarve sula-
nud üheks.

Pärast Teist maailmasõda, kui toonases NSV Liidus hakati jõuliselt arendama sõjatöös-
tust, tekkis vajadus soomustatud traktori järele, mis kaitseks meeskonda ka mürsukildude 
eest. Traktoreid kasutati aga peamiselt suurtükkide vedamiseks. Nii jõutigi lõpuks tänapäe-
val kasutuses olevate BTR-50 ja MT-LB loomiseni, mis oma algupärase eesmärgi poolest on 
endiselt suurtükitraktorid, ainult soomustatud ja võimsama mootoriga.

Juba sõjaajast oli olemas isikkoosseisu soomustatud ratastransportööridel vedamise ko-
gemus. Pärast sõda loodi BTR-40 ja BTR-152, kuid käesolevas materjalis me neil masinatel 
ei peatu, sest need on nüüdseks relvastusest maha võetud. BTR-60 relvastusse võtmisega 
saabus aga uus ajajärk: seni kahe- või kolmesillaliste soomustransportööride asemele il-
musid neljasillalised. Soomustransportöör ei näinud enam välja nagu soomustatud kastiga 
veoauto, vaid omandas täiesti uue ja omanäolise välimuse.

Mis on soomustransportöör ja mis soomusveduk?
Laias laastus, nagu ka nimetus ütleb, on soomustransportöör soomuk, mis peab mi-

dagi enda peal või sees vedama. Soomusveduk on aga soomuk, mis peab midagi enda 

Venemaa relvajõudude enimlevinud 
soomusmasinate identifitseerimine XIII

SOOMUSTRANSPORTÖÖRID I

Tekst: RIHO ÜHTEGI, kolonelleitnant

Joonis 1. BTR-50P ja tankitõrjekahuri MT-12 paigutamine sellele

BTR-50P

Kahuri laadimine soomustrans-
portöörile
Tankitõrjesuurtükk (1) tõmmati 
soomustransportööri spetsiaalse 
vintsisüsteemi (2) ja relsside (3) 
abil. Pärast trossidega kinnitamist 
(4) oli suurtükk vajadusel ka lask-
misvõimeline.
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Joonis 2. Õhutõrjekahur soomusvedukil MT-LB

MT-LB peale paigutatud õhutõrje-
kahur ZU-23-2
Paljudes maades on üsna levinud 
õhutõrjekahuri ZU-23-2 (1) tõstmine 
MT-LB tagumisele otsale. Et õhutõr-
jekahur toetub laskmise ajal kolmele 
„käpale“ (2), on võimalik tuld anda 
ka otse MT-LB pealt. Seetõttu hakati 
hiljem paigaldama MT-LB-le õhutõrje-
kahureid statsionaarselt. 

järel vedama. Pole päris õige öelda, et soomusveduk on loodud suurtükkide vedamiseks 
ja soomustransportöör inimeste vedamiseks. BTR-50, mis nime järgi on soomustranspor-
töör, oli ka algselt ette nähtud tankitõrjekahuri MT-12 Rapira vedamiseks, kuid esialgne 
(BTR-50P) polnud see kahur, tõsi küll, järelveetav, vaid eelkõige kastis veetav (vt joonis 1). 
Sellest siis ka nimetus soomustransportöör – soomustatud masin, mis veab midagi enda 
peal (transpordib).

Soomusveduk on aga alguse saanud traktorist AT-L, mida algselt kasutati suurtükkide 
(järel)vedamiseks. Kui tekkis vajadus suurema mootoriga ja soomustatud traktori järele, 
jõutigi soomusveduki – soomuskattega masinani, mis pidi suurtükke enda järel vedama. 
Samas hakkas soomustransportööride ja -vedukide erinevus algusest peale ähmastuma. 
BTR-50 kaotas juba mudeli täiustamisel joonisel 1 kujutatud võime, sest ehitati pealt kinni-
seks. Samal ajal on näiteks soomusvedukile MT-LB tõstetud pidevalt mitmesugust relvas-
tust (vt joonis 2). 

Ratassoomustransportööride põhifunktsioon on vedada isikkoosseisu, kuigi ka nei-
le saab järele haakida veetavat lahingutehnikat. Et ratassoomustransportööre on palju, 
mõeldaksegi sõna „soomustransportöör“ kasutades neile. Seega seostub nimetus „trans-
portöör“ tavaliselt isikkoosseisu vedamisega. Käesolevas materjalis on lähtutud ennekõike 
samast põhimõttest: soomustransportööride alla on kogutud need soomukid, mis veavad 
isikkoosseisu. Sõnaga, MT-LBd vaatleme soomustransportöörina, sest see soomuk on ko-
handatud jaosuuruse jalaväeüksuse vedamiseks. Samas ei käsitleta selles peatükis teisi 
soomusvedukeid, nagu näiteks evakuatsioonivedukeid ega veoautode baasil ehitatud ve-
dukeid, sest nende põhiülesanne on senini vedada tehnikat, mitte võitlejate allüksusi. Sa-
mal põhjusel ei käsitle käesolev peatükk ka väiksemaid soomusautosid, sest need ei vasta 
siin aluseks võetud soomustransportööri kriteeriumidele (jaosoomuk). Samuti ei leia siin 
kajastamist vanad, kasutusest maha võetud soomustransportöörid.

Soomustransportööri tunnused
Tänapäeval on soomustransportöörid oma tunnustelt muutunud väga sarnasteks jala-

väe lahingumasinatele. Kuigi algne lähteülesanne oli mõlemal soomukiliigil üsna sarnane 
– see pidi ujuma, kaitsma isikkoosseisu kildude ja kuulide eest (hiljem lisandus ka TBK-
kaitse nõue) –, ei olnud soomustransportööridel algupäraselt võimsat pearelva. Esimesed 
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mudelid olid üldse ilma pardarelvadeta ja kogu tulejõud, mida soomustransportöör oli 
suuteline andma, oli jalastuva koosseisu tulejõud. Seega oli tegu siiski vaid veokiga, mis 
tänu soomuskattele suutis isikkoosseisu lahinguväljale lähemale viia kui tavapärane soo-
mustamata veoauto. Algselt olid soomustransportöörid pealt lahtised, et „kastis“ sõitjatel 
oleks parem nähtavus ja nad saaksid vajadusel tule avada. Rida põhjusi, nagu näiteks lin-
nalahingute kogemus ja TBK-kaitse vajadus, viisid selleni, et soomustransportöörid ehitati 
pealt kinniseks. Et masinal säiliks 360-kraadine tulevõime, paigaldati kere peale pöörlev 
torn. Kuigi torn on praegu olemas enamikul soomustransportööridest, pole selle olemas-
olu kindel reegel. Ehkki soomustransportöör võib olla ratas- või roomiksoomuk, on teatud 
kindlad tunnused, millele ta peab vastama (vt joonis 3).

 Veermik. Nagu öeldud, võib see olla kas rataste või roomikutega. Ratastega soo-
mustransportööridel on neli silda.

 Kere on üldjuhul ujumisvõimeline (välja arvatud raske BTR-T) ja kõrge ning jagatud 
kolmeks sektsiooniks: meeskonnaruum, kus on juht, masina komandör ja laskur, rei-
sijateruum jalastuva koosseisu tarvis ning mootoriruum. BTRidel asub mootoriruum 
tagumises otsas, mistõttu reisijateuksed ehk -luugid on kere keskosas, MT-LBdel on 
mootor masina keskosas ja reisijateuksed kere tagaotsas. Kere ninaosa on astmeline 
(välja arvatud BTR-D-l ja BTR-90-l).

 Torn. Torn on tavaliselt väike, ühekohaline või puudub üldse. Uuematele modifikat-
sioonidele on paigaldatud nüüdisaegsed moodultornid, mida kasutatakse ka lahin-
gumasinatel. Samuti kasutatakse uuematel modifikatsioonidel tornide asemel pöör-
levaid relvaaluseid, millel paiknevat relva juhitakse kere sisemusest.

 Pearelv. Pikka aega on pearelvana kasutatud 7,62- või 12,7-millimeetrist kuulipildujat. 
Moderniseeritud soomustransportööridel võib peal olla ka 30-millimeetrine kahur või 
mõni muu relv.

Joonis 3. Soomustransportööri põhimõtteline ehitus
BTR-80

MT-LB

Torn

Väljumisluugid

Pearelv

Torn
Mootoriruum

Meeskonnaruum Jalastava isikkoosseisu ruum

Väljumisluugid

Torn

Pearelv

Meeskonnaruum

Mootoriruum Jalastava isikkoosseisu ruum
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Soomustransportööri põlvnemine
Venemaal (toonane NSV Liit) alustati kohe pärast Teise maailmasõja lõppu soomustrans-

portööride väljatöötamist. Tänapäevaste soomustransportööride prototüübid on aga väl-
ja töötatud möödunud sajandi 50. ja 60. aastatel. Nõukogude Liidu ajal loodi hulk mit-
mesuguseid soomustransportööre, mis teebki nende soomukite pildi suhteliselt kirjuks. 
Aga ainult vähesed neist on olnud ise baasmudeliks uutele masinatele. Seetõttu on soo-
mustransportööride puhul raske joonistada sellist „sugupuud“ nagu tankidel ja lahingu-
masinatel (vt joonis 4).

Nagu jooniselt 4 näha, saab soomustransportööre grupeerida mitmete kriteeriumide 
järgi.

 Kaks gruppi nende veermiku järgi: roomiksoomustransportöörid ja ratassoomustrans-
portöörid.

 Kolm gruppi põlvnemise järgi: BTR-60st põlvnev, MT-LBst põlvnev ja mõne tanki või 
lahingumasina baasil loodud soomustransportööride grupp.

 Pearelva olemasolu järgi: pearelvaga ja pearelvata grupp. See on kõige keerulisem lii-
gitamine, sest alati tekib küsimus, kas näiteks MT-LB 7,62-millimeetrist kuulipildujat pi-
dada pearelvaks või mitte. Üldjuhul arvatakse see pearelvaks, kui relv on statsionaarselt 
kinnitatud. Enamasti tähendab see torni või spetsiaalse aluse olemasolu. Kuid vaatlusel 
aru saada, kas relv on alusel või mitte, on vahel üsna keeruline. Näiteks võib BTR-60PA-l, 
MT-LBU-l ja MT-LBM-l olla relvastuses sama marki 12,7-millimeetrine kuulipilduja (vt joo-

Joonis 4. Soomustransportööride ja -vedukite põlvnemine
BTR-50P

BTR-80 edasiarendus 
BMP-2 torniga

BTR-50PK

BTR-60P

BTR-60PA

BTR-60PB

MT-LB

MT-LBU
MT-LBV

MT-LBVM

BTR-D
BTR-70

BTR-80

BTR-82

BTR-90
BTR-MD

BTR-80A

GAZ-59302

BTR-T

MT-LBM

Kergetanki PT-76 baasil loodud pealt 
lahtine soomustransportöör Katusega BTR-50, suurtükki kastis 

vedada ei saa
Ujuv soomustransportöör, esimene 

omalaadne maailmas, katuseta

Kergelt soomustatud 
mitmeotstarbeline veduk

Suurendatud läbivusvõimega MT-LB
MT-LB baasil loodud suurem 

relvastamata veduk

Katusega BTR-60, paljude 
eriotstarbeliste soomukite 

baasmudel
Katuse ja BRDMilt „laenatud“ 

torniga BTR-60

Av atud torni ja suurekaliibrilise 
kuulipildujaga MT-LBV

BMD-1 baasil loodud dessandi 
soomustransportöör

BTR-60PB edasiarendus

BTR-80 põhjal ehitatud universaalne soomuk
BTR-70 edasiarendus

Lahingutanki T-55 baasil loodud 
raske soomustransportöör BTR-80 30 mm kahuriga

BTR-80 tugevdatud põhja ja 
mõnede täiendustega

MT-LB torni ja 30 mm kahuri või 
12,7 mm kuulipildujaga

BMD-3 baasil loodud dessandi 
soomustransportöör
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nis 5), kuid relv on paigaldatud erinevalt: BTR-60PA-l on see lihtsalt kere peal vastaval 
alusel, MT-LBU-l lausa torni peal, kuid torn pole kuulipildujatorn, ja MT-LBM-l parem-
poolse meeskonnaluugi peal, kus kuulipilduja tarbeks on spetsiaalne rakis. Kuigi kõik 
need kuulipildujad on teisaldatavad, saab seda vaid viimasel puhul pidada pearelvaks. 
Samas aga ei tõmmata siin rangeid piire, sest vahet teha on keeruline.

Nagu on näha, saab neid kriteeriume üksteisega integreerides kasutada ka liigi ja margi 
täpsustamisel. Seepärast ongi soovitav soomustransportööri identifitseerimisel alustada 
lihtsaimast ehk liigitada soomuk esmalt veermiku järgi ja seejärel jätkata muude tunnuste 
täpsustamisega, et määrata täpselt liik ja mark.

Soomustransportööri tuvastamine
Soomustransportööril on palju lahingumasinaga sarnaseid tunnuseid, eriti on neid roo-

miksoomustransportööridel. Tänapäeva soomustransportöör on tulejõult ja soomuse pak-
suselt tihti täiesti võrreldav lahingumasinaga. Samas tuleb soomustransportööride puhul 
hinnata ka nende kaudseid omadusi, näiteks seda, et kui soomuk, mida vaadeldakse, on 
torniga, siis kas seesama soomuk võiks oma põhiülesannet minetamata olla ka ilma tor-
nita. Seda on enamasti raske teha, eriti siis, kui vaatlusaeg on lühike ja vaatleja ei näe, mis 
funktsioone soomuk täidab. Ometigi aitaks just selle mõistmine otsustada, kas tegu on 
ikka soomustransportööriga. 

Alljärgnev hindamismetoodika saab olla vaid abiks, sest ei võimalda kindlasti vaadelda 
kõiki kriteeriume, mida on vaja teada soomuki liigitamiseks soomustransportööriks. Ka tu-
leb meeles pidada, et soomustransportöör, millel on peal näiteks antennikompleks, pole 
enam soomustransportöör, vaid staabi- või sidesoomuk, seega käesolevas materjalis ta 
soomustransportööriks ei liigitu. 

Joonis 5. Soomustransportööride põhimõtteline identifitseerimine

Soomusmasin

Kas on roomikutel?

Roomiksoomuk Ratassoomuk

JAH EI

EI

EI

EI

EI EI
EI

JAH

JAH

JAH

JAH

JAH
JAH

Kas on torn? Kas on torn?

Kas on kuus 
suurt roomiku-
ratast?
Kas on astmeline 
ninaosa?

Kas on pearelv? Kas on pearelv? Kas on pearelv? Kas on pearelv? 

Soomustransportöör

Eriotstarbeline 
soomuk

Torniga 
roomiksoomuk 

Tornita 
roomiksoomuk 

Torniga 
roomiksoomuk 

Tornita 
roomiksoomuk 

Kas pearelv 
on kuuli-
pilduja või 
kuni 100 mm 
kahur?

Kas masina 
kerel on 
spetsiifilisi 
lisasead-
meid?

Kas masinal 
on neli silda 
(8 ratast)? 

Kas masina 
kerel on 
spetsiifilisi 
lisaseadmeid?

EIJAH

JAH EIJAH

EI

JAH EIJAH

Eriotstarbeline 
soomuk

Eriotstarbeline 
soomuk

Eriotstarbeline 
soomuk

Tank

Liikur-
suurtükk

Jalaväe 
lahingumasin 

Raketi-
kandja

Raketi-
kandjaEI
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Tuvastamisprotsess võiks seega olla umbes umbes selline (vt ka joonis 5).
 Kas tegu on roomik- või ratassoomukiga? Kuigi soomustransportöör võib olla nii üks 
kui ka teine, aitab see teadmine täpsemalt liiki määrata, sest roomiksoomustraspor-
töörid pärinevad BTR-50st või MT-LBst või on loodud T-55 või BMD baasil. Ratassoo-
mustransportöörid pärinevad kõik BTR-60st.

 Kas soomukil on torn? Ratassoomuki puhul tähendab torni olemasolu suure tõenäo-
susega soomustransportööri, roomiksoomuki puhul on torni olemasolu pigem vihje, 
et tegu pole soomustransportööriga. Siiski on MT-LB baasil loodud soomustranspor-
tööre, millel võib torn olla. Niisamuti pole kõigil ratassoomustransportööridel torni.

 Kas soomukil on pearelv? Pearelva olemasolu torniga ratassoomukil tähendab järje-
kordset vihjet sellele, et tegu on tõenäoliselt soomustransportööriga. Pearelva ole-
masolu ilma tornita ratassoomukil tähendab aga, et tegu pole soomustransportööriga. 
Roomiksoomuki puhul ei tee pearelv pilti selgemaks. Suure tõenäosusega on torni ja 
pearelvaga roomiksoomuk kõike muud kui soomustransportöör, kuid selles ei maksa 
siiski päris kindel olla. Kui aga on tornita ja pearelvaga soomuk, siis tuleb juba vaada-
ta, milline see pearelv on. Soomustransportöör võib olla tornita roomiksoomuk, mille 
pearelvaks on kuulipilduja või kuni 100-millimeetrine kahur. Tornita roomiksoomukid, 
mille pearelvaks on raketi- või reaktiivlaskeseadeldised, ei ole soomustransportöörid.

 Kõige lõpuks tuleb esitada täpsustavaid küsimusi. Näiteks kui tegu on torni ja pearel-
vaga roomiksoomukiga ning tal on kuus suurt roomikuratast ja astmeline ninaosa, on 
ta ilmselt MT-LB moderniseeritud mudel (ka tankil võib olla kuus suurt roomikuratast, 
kuid tal pole astmelist ninaosa). Kui masinal pole torni ega pearelva, tuleks vaadata, 
kas tal pole tavalisest rohkem antenne, radareid ega muid lisaseadmeid, sest nende 
olemasolu välistab võimaluse, et tegu on soomustransportööriga. Torni ja pearelvaga 
ratassoomuki puhul tuleks vaadata ka veermikku – neli ühesugust suurt ratast kum-
malgi pool tõendavad, et tegu on BTRiga.

Lisaks sellele on soomustransportööridel rida spetsiifilisi tunnuseid, millest tuleb juttu 
edaspidi, kuid ka joonisel 5 kujutatud protsessi abil on soomustransportöör üldjuhul mää-
ratav.

Soomustrasportööri määramist raskendavad faktorid
Nagu jooniselt 5 näha, on soomustransportööride spekter väga lai. Seetõttu võib palju-

del juhtudel olla probleeme selle määramisega. Enim segadust on tavaliselt tornita soo-
mukitega, sest nende välimus ja relvastus võivad olla eri masinatel sarnased. Järgnevalt 
mõned neist probleemidest (vt ka joonis 6).

 Soomuk sarnaneb mõne teadaoleva soomustransportööriga, kuid pole seda. See ei 
tähenda, et masin peab olema välimuselt väga sarnane teadaolevale soomustrans-
portöörile. Piisab põhimõttelisest sarnasusest, mis juba tekitab segadust, ja kui on ras-
ke määrata ka soomuki otstarvet ja liiki, kiputakse arvama, et ju ta on siis soomustrans-
portöör.

 Soomustrasportöörile on paigutatud mingi relv, mis ei ole üldjuhul sellele soo-
mustransportöörile omane. Parimaks näiteks on MT-LB-le tõstetud õhutõrjekahur 
ZU-23-2. ZU-23-2 võib olla MT-LB kere peale tõstetud ja seista seal oma „käppadele“ 
asetatuna tuleasendis. Tihti on tal rattad küljes, kuid ta võib olla soomustransportööri 
kerel ka ilma ratasteta. Sel juhul võib ta esmasel vaatlemisel meenutada MT-LB 6MBd, 
mida oletakse tuletoetusmasinaks.

 Pearelv on peidetud, mistõttu võib soomustransportööri baasil loodud soomuk välja 
näha nagu soomustrasportöör. Eriti levinud on see raketikandjate puhul, mille laske-
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Joonis 6. Eksitavad sarnasused teiste soomukitega

BTR-T BMO-T

6MB5 MT-LB

9P149 MT-LB

BTR-80
2S23

Sarnased masinad
BTR-T ja BMO-T on väliselt väga sarnased. 
Mõlema aluseks on võetud tank, mõ-
lemal on jalastuva koosseisu luuk taga 
kõrgemate külgbokside vahel. Tegu on 
siiski täiesti erinevate masinatega: BTR-T 
on tanki T-55 baasil ehitatud raske soo-
mustransportöör, BMO-T aga tanki T-72 
baasil ehitatud raskeleegiheitjatega la-
hingumasin.

Statsionaarsed või ajutused 
relvad
MT-LBM 6MB5 ja MT-LB koos 
ZU-23-2ga on väliselt väga sarna-
sed. Mõlema aluseks on MT-LB, 
mõlemal on kere peal kaheraudne 
kiirlaskekahur. Tegu on siiski täies-
ti erinevate masinatega: ZU-23-2 
ei ole MT-LB statsionaarne relv, ta 
on lihtsalt tõstetud soomustrans-
portöörile. MT-LBM 6MB5 on en-
nekõike lahingutoetussoomuk.

Peidetud pearelv 
Ta n k i t õ r j e s o o m u k 
9P149 on MT-LB baa-
sil ehitatud soomuk. 
Tema raketisüsteem on 
transpordiasendis var-
jul kere sees, mistõttu 
võib teda kergesti segi 
ajada tavalise soo-
mustransportööridga. 

Ühesugused 
tunnused
BTR-80-l ja tema baa-
sil loodud iseliikuval 
miinipildujal 2S23 on 
peaaegu ühesugused 
tunnused. Siiski on 
tegu erinevat liiki soo-
mukitega.

seadeldis on transpordiasendis korpuse sees varjul. Sel juhul tuleks vaadata, kas masi-
nal on soomustransportöörile mitteiseloomulikke tunnuseid.

 Soomuk sarnaneb tavalise soomustransportööriga, kuid pearelv teeb temast mingi 
teise soomuki. Sellesse olukorda võib vaatlusel sattuda, kui näiteks tavalisele torniga 
soomustransportöörile on pandud teine torn, milles asuv pearelv teeb soomukist näi-
teks hoopis suurtüki.

Selliseid tunnuseid võib olla teisigi, sest soomustransportöörid on paljude erisoomukite 
ja raketikandjate baasmasinateks. Täpsemalt käsitletakse valdkonda kõigis järgmistes pea-
tükkides, kus räägime soomustransportööride markide määramisest lähemalt.
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Kontrollküsimused:
1. Mis oli algselt soomusveduki ja soomustransportööri vahe?
2. Kas soomustransportöör on ainult ratastel soomuk? 
3. Miks käsitletakse käesolevas materjalis soomusvedukeid soomustransportööridena?
4. Kas soomustransportöörid on pealt lahtised või kinnised?
5. Millisest soomukist põlvnevad tänapäeval tuntud BTRid?
6. Kas soomustransportöör võib olla torni ja pearelvaga roomiksoomuk?
7. Kas Vene relvajõudude relvastuses on BMPde baasil loodud soomustransportööre?
8. Kas kõik soomustransportöörid ujuvad?
9. Mille järgi tuleb otsustada, kas soomustransportööril asuv relv on tema pearelv?
10. Kus asub tavaliselt BTRi mootor?

Vastused: 1. Soomusveduk veab enda järel, soomustransportöör enda peal. 2. Ei, on nii 
ratas- kui ka roomiksoomustransportööre. 3. Neil on ühesugused tunnused ja ülesanded. 
4. Algselt olid soomustransportöörid pealt lahtised, tänapäeval on need aga pealt kinni-
sed. 5. BTR-60. 6. Jah, tänapäevased roomiksoomustransportöörid on varustatud torni ja 
pearelvaga. 7. Ei ole. 8. Ei, lahingutankide baasil loodud rasked soomustransportöörid ei 
uju. 9. Tuleb vaadata, kas relv on sinna paigutatud ajutiselt või on statsionaarselt soomuki 
küljes. 10. See asub kere tagumises osas.
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Käesolevas osas jätkame soomustransportööride väliste tunnuste käsitlemist. 
Nagu eelnevalt sai räägitud, käsitleme koos soomustransportööre ja neid soo-
musvedukeid, mille otstarve on muutunud samasuguseks kui soomustrans-

portööridel.
Ennekõike peame sellise muutunud otstarbega soomusveduki all silmas mitmeotstarbe-

list soomusvedukit MT-LB (многоцелевой тягач легкий бронированный), mille ümberehi-
tamistega on viimasel aastakümnel jõutud sisuliselt uue jalaväe lahingumasina loomiseni. 
Kuid enne, kui saame asuda konkreetseid soomustransportööride tüüpe vaatama, tuleb 
peatuda veel kord detailil, mis soomuki ja just ennekõike soomustransportööri vaatluse juu-
res olulist rolli mängib. Selleks on väga tihti soomukile paigaldatav torn koos relvastusega.

Vene relvatööstus on soomukite relvastamisel hakanud üha enam kasutama mitmesu-
guseid moodultorne. Rääkisime sellest juba lahingumasinaid käsitledes ja ei saa mööda ka 
soomustransportööride juures. Nagu eelmises osas juba jutuks oli, võib torn koos pearel-
vaga (lahingumoodul) või mingi spetsiifilise seadmega anda masinale täiesti uue tähendu-
se. Nii on see ka soomustransportööride puhul: lahingumoodul võib muuta ta liikursuurtü-
kiks, tankihävitajaks või juhtimissoomukiks, mis raskendab oluliselt masina liigi määramist. 
Pealegi on selliseid „legomasinaid“ tänaseks toodetud väga palju, osa neist on laiemalt 
kasutusel, teised vaid eksperimentaalmudelid. Seetõttu ei käsitleta ka käesolevas kirjutises 

Venemaa relvajõudude enimlevinud 
soomusmasinate identifitseerimine XIV

SOOMUSTRANSPORTÖÖRID II

Tekst: RIHO ÜHTEGI, kolonelleitnant

Joonis 1. BTRi torni paigutamine erinevatele soomukitele (kompleks MA)

Soomusveduk MT-LB Soomustransportöör BTR-80

Soomustransportöör BTR-60 Soomusauto BRDM-2



ÕPPEMATERJALID KAITSELIITLASELE

2

kõiki mudeleid eraldi, kuid olulisimatel neist siiski peatume. Et masina liigi muutmine uue 
torni paigaldamisega on eriti levinud just soomustransportööride puhul, käsitlemegi käes-
olevas osas seda pisut pikemalt.

Lahingumoodul MA
Kõige lihtsamaks variandiks soomukite relvastamisel on nn BTRi torni kasutuselevõtt. 

Esiteks kasutab rida soomukeid juba niigi BTRi torni (BTRid ise ja BRDMid). Teiseks mahub 
BTRi relvasüsteem tavaliselt torni ega nõua seetõttu suuremaid ümberehitusi soomuki si-
semuses. Kolmandaks pole BTRi torni relvastus liialt võimas, mis tekitaks probleeme soo-
muki stabiliseerimisel või paneks kere liialt vibreerima.

Joonisel 1 on näha BTR-80 torni nime all üldlevinud lahingumoodul, mis tavapäraselt 
koosneb koonusekujulisest pealt lamedast tornist, millesse on paigutatud 14,2 mm kuuli-
pilduja NSVT (uuemal ajal on see asendatud tihti 12,7 mm kuulipildujaga Kord) ja 7,62 mm 
kuulipilduja PKT või PKTM. Tänapäeval paigaldatakse sellist moodulit erinevatele soomu-
kitele ja selle nimetuseks on tähtlühend MA. MA on ennekõike torni tunnus, sest relvastus 
tornis võib olla erinev (tähistatakse numbriga), mis omakorda muudab ka soomuki otstar-
vet (vt joonis 2).

Kui moodulid MA1, MA7 ja MA8 vaid suurendavad või parandavad soomustransportööri 
tulevõimet, siis kahuriga relvastatud moodulid MA2 ja MA4 muudavad soomuki sisuliselt 
lahingumasinaks, tankitõrjekompleksiga Kornet varustatud moodul MA3 aga tankihävi-
tajaks ja kahe kuulipildujaga moodul MA9 õhutõrjekompleksiks. Enimlevinud BTRi torni 
baasil loodud lahingumoodulid on:

Joonis 2. Lahingumooduli MA enimlevinud variandid tänapäeval
Lahingumoodul MA

Lahingumoodul 
MA1

BTR-80 torn koos 14,5 mm kuulipilduja 
KPVT (1), 7,62 mm kuulipilduja PKT (2) ja 
suitsugranaatide komplektiga 902 V (3)

Lahingumooduli MA edasiaredus, mille 
relvastusse on lisatud granaadiheitja AG-17 (4) Lahingumooduli MA edasiarendus, mille 

kuulipilduja on asendatud 23 mm kahuriga 
2A14 (5)

Lahingumoodul 
MA2

Lahingumooduli MA1 edasiarendus, mille 
kuulipilduja on asendatud 23 mm kahuriga 

2A14 (5) Lahingumooduli MA edasiarendus, millel puudub 
kuulipilduja, kuid tornile on lisatud nelja raketiga 

raketitõrjesüsteem Kornet (6) ja granaadiheitja 
AG-30 (7)

Lahingumooduli MA7 edasiarendus, mille 
relvastusse kuulub kaks 12,7 mm kuulipildujat Kord 

(paaris) ja 7,62 mm kuulipilduja PKT puudub

Lahingumooduli MA edasiarendus, 
millel  on 14,5 mm kuulipilduja KPVT  
asendatud 12,7 mm kuulipildujaga 

Kord (8)
Lahingumooduli MA7 edasiarendus, mille 

relvastusse on lisatud granaadiheitja AG-17

Lahingumoodul 
MA4 Lahingumoodul 

MA3

Lahingumoodul 
MA7

Lahingumoodul 
MA9 Lahingumoodul 

MA8
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Joonis 3. Tankihävitajad lahingumooduliga MA3

 MA — BTR-80 torn koos selle relvastusega: 14,5 mm kuulipilduja KPVT, 7,62 mm kuulipil-
dujaga PKT, suitsugranaatide komplekt 902V ja päevane sihikukompleks 1PZ-7A;

 MA1 — sama mis MA, lisaks granaadiheitja AG-17;
 MA2 — moodul MA, kus kuulipilduja KPVT on asendatud 23 mm kahuriga 2A14;
 MA3 — BTR-80 torn, kust on eemaldatud pearelv (suurekaliibriline kuulipilduja või ka-
hur) ning mis on relvastatud tankitõrjesüsteemi Kornet ja granaadiheitjaga AG-30;

 MA4 – lahingumooduli MA1 edasiarendus, millel kuulipilduja KPVT on asendatud 23 
mm kahuriga 2A14 (erineb MA2st selle poolest, et tal on granaadiheitja AG-17);

 MA7 — sama mis MA, ainult 14,5 mm kuulipilduja KPVT on asendatud 12,7 mm kuuli-
pildujaga Kord;

 MA8 — mooduli MA7 edasiarendus, millele on lisatud granaadiheitja AG-17, täpselt 
samasuguse täiendusega on ka moodul MA7-2, kuid MA8-l on päevane sihikukomp-
leks 1PZ-7A asendatud igailmasihikuga TKN-4GA;

 MA9 — MA7 edasiarendus, kus on paaris kaks 12,7 mm kuulipildujat Kord ja loobutud 
on 7,62 mm kuulipildujast, sihik võib olla nii 1PZ-7A kui ka TKN-4GA.

Sellisel ümberehitamisel on väga lihtne põhjus: Nõukogude ajal toodeti suures koguses 
soomustehnikat, mida on nüüd vaja kas moderniseerida või vanametalliks sulatada. Kuna 
moderniseerimine tundub mõnikord lihtsam ja odavam viis sõjalist võimekust suurenda-
da, on otsustatud paljusid vananevaid mudeleid uuendada, andes neile teise „elu“. Torni 
ja relvastuse lisamine MT-LB-le, mida on toodetud määramatus koguses, on loonud sisuli-
selt uut liiki soomustransportööri või täiendanud muid lahingu- ja lahingutoetusmasinate 
gruppe (tankihävitajad, õhutõrjesoomukid jne). Joonisel 3 on näha, kuidas lahingumoo-
duli MA3 lisamine erinevatele soomukitele muudab need iseliikuvateks tankitõrjekomp-
leksideks — võrdväärseteks partneriteks sellistele tänapäevastele süsteemidele (millest 
osa baseerub ka samadel soomustransportööridel), nagu 9P148 Konkurs, 9P149 Šturm-S 
ja 9P162 Kornet.

Soomusveduk MT-LB
Soomustransportöör BTR-70

Soomustransportöör BTR-60PB Soomusauto BRDM-2
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Lahingumoodul MB
Soomustransportööride relvastuse muutmisel on ilmselt kõige enam katseid tehtud 

soomukile kahuri paigutamisega. Kahuri lisamine parandab oluliselt soomuki lahinguoma-
dusi ja samastab selle sisuliselt lahingumasinaga. 30 mm kahuriga relvastatud BTR-80A 
ja BTR-90 kannavad küll endiselt soomustransportööri nimetust, kuid nende erinevus la-
hingumasinatele esitatavatest nõuetest peaaegu puudub, mistõttu võiks neid nimetada 
rataslahingumasinateks. Seetõttu pärinevadki esimesed katsed kahuriga veel ajast, kui 
Nõukogude Liidus hakati looma lahingumasinat — esimesed prototüübid olid ratastel ja 
BMP-1 torniga, sest BTR-60 oli selleks ajaks juba loodud. 

Tänapäevastele soomustransportööridele on ka hakatud taas peale panema lahinguma-
sina torne. BMP-1 ühekohalisest tornist on loobutud, sest selle lahinguvõimet ei peeta täna-
päeva nõuetele (näiteks võitluses õhusihtmärkide vastu) vastavaks. 30 mm kahuriga kahe-
kohaline torn on aga enamiku soomustransportööride kerele liiga lai. Ilmselt oli see asjaolu 
BTR-90 loomise üheks põhjuseks, sest soomustransportöörile otsustati paigutada ennast 
hästi näidanud BMP-2 torn, mille pearelvaks on 30 mm automaatkahur 2A42 (vt joonis 4). 

Veel keerulisem on lugu aga uuemate ja võimsamate tornimoodulitega, nagu nt Bahtša-M, 
sest lisaks diameetrile on siin probleemiks ka mooduli kõrgus — see ei mahu isegi kõrgemasse 
BTR-90sse (vt joonis 4), sest soomuki põrand tuleb enne vastu. Kuigi ametlikult pole soomu-

Joonis 4. Soomustransportöörile lahingumasina torni paigaldamise probleemid
BMP-2 torni paigutamine soomukile (BTR)

BMP-2 BTR-80

Soomukitele enimpaigaldatav lahingumoodul on BMP-2 
kahekohaline torn ja 30 mm kahur 2A42. Et torn on lai, 
peab soomuki kere pealmine osa olema vähemalt 220 
cm laiune.

PROBLEEM: BTRi kaldus 
külgedega kere pealmine 
osa ei ole piisavalt lai, 
et sinna peale mahuks 
BMP-2 kahekohaline torn. 
BMP-1 ühekohalisest 
tornist, mis BTRi peale 
mahuks, otsustati aga 
selle ebaefektiivsuse tõttu 
loobuda. 

LAHENDUS: BTR-90, mille kere on ehitatud selliselt, et selle 
pealmise osa laius oleks piisav BMP-2 kahekohalise torni paigal-
damiseks. Lisaks sellele, et soomuk ise on umbes 20 cm laiem, on 
laiem ka torni alus, selle servad ulatuvad kaldkülgede kohale.

BTR-90

Bahtša torni paigutamine soomukile (BTR-90)

BMP-2 torn Bahtša-M

BTR-90M

PROBLEEM: BTR-90 on ehitatud kandma BMP-2 tornimoodulit. Bahtša-M 
moodul on laiem ja kõrgem, mistõttu see ei mahu BTR-90sse. 

LAHENDUS: BTR-90Mil, millele Bahtša-M 
paigaldatakse, on kere peal kõrgem „krae“, mille 
peal torn asub. Sel viisil on tornimoodul masinasse 
mahutatud.
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kit BTR-90M (torniga Bahtša-M) Venemaa relvajõududes relvastusse võetud, on seda näitustel 
juba eksponeeritud. Torniprobleem on lahendatud tornialuse vöö suurendamise ja kõrgemaks 
tegemisega. Tulemuseks on soomustransportöör, mille torn asub kõrge „krae“ otsas.

Kuidas siiski paigutada võimsam relvastus neile tuhandetele vananevatele soomukitele, 
mida on toodetud aastakümneid? Nii nagu paljud teised riigid, kes on endale Vene soomu-
kid soetanud, on selle peale mõelnud viimasel ajal üha enam ka Venemaa ise. BTR-80 torn 
koos 23 mm kahuriga võib olla lahendus, kuid ei vasta siiski täielikult tänapäeva nõuete-
le. 30 mm kahurit BTRi torni aga ei paiguta. Nii BMP-2 torn kui ka Bahtša-M vastavad küll 
nõuetele, kuid on liialt suured suuremale osale soomukipargile. Seetõttu on lisaks neile 
tornimoodulitele viimasel ajal loodud täiesti uued lahingumoodulid võimsa relvastusega, 
mis ei vaja suurt torniruumi. Soomustransportööridel on üheks selliseks juba eelräägitud 
BTR-80A moodul, mis kannab nimetust MB (vt joonis 5). 

Lahingumooduli MB põhikomponendiks on madal ühemehetorn, mille relvastus, erine-
valt enamikust torniga soomusmasinast, on monteeritud torni peale. Tavaliselt on pearel-
vaks 30 mm kahur 2A42, millega paaris on 7,62 mm kuulipilduja PKTM. Relvade torni peale 
paigaldamise eeliseks on kõrgem laskenurk (võimalus tulistada õhumärke) ja see, et soo-
muki sisemus ei täitu püssirohugaasidega, nagu see kipub juhtuma masinates, kus relvade 
lukuosad asuvad torni sees. 

Nagu lahingumooduli MA puhulgi, on ka moodulil MB mitmeid modifikatsioone, kus-
juures torni markeering ei pruugi alati kokku minna soomuki margis näidatud tähtede ja 
numbrite kombinatsiooniga. Kõige enam kasutatakse MB lahingumooduleid MT-LBdel, 
kus need jaotuvad järgmiselt (põhiliselt pearelva järgi):

 MB — BTR-80A lahingumoodul, kus torni relvastuseks on 30 mm automaatkahur 
2A72, 7,62 mm kuulipilduja PKTM ja suitsugranaatide komplekt 902V;

 MB2 — lahingumoodulile MB on lisatud granaadiheitja AGS-17;

Joonis 5. Lahingumooduli MB paigutamine erinevatele soomukitele

Soomusveduk MT-LB
Soomustransportöör BTR-80

Soomustransportöör BTR-60PB
Jalaväe lahingumasin BMP-1
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 MB3 — MB2 moodul, kus 30 mm kahuri asemel on vesijahutusega 23 mm paariskahur 
GŠ-23V ja 7,62 mm kuulipilduja asemel on 12,7 mm kuulipilduja Kord;

 MB4 — MB3 moodul, kus 23 mm paariskahuri GŠ-23V asemel on 23 mm paariskahur 
GŠ-23L või 30 mm paariskahur GŠ-30K;

 MB5 — MB4 edasiarendus, kus 23 mm kahur on asendatud 30 mm kahuriga GŠ-30K ja 
lisaks on tornile paigaldatud kaks õhutõrjeraketisüsteemi Igla.

Lahingumooduli MB enimkasutatavad variandid on kujutatud joonisel 6. 

Joonis 7. Lahingumoodul Kliver

Joonis 6. Lahingumooduli MB tänapäeval enimlevinud variandid

Lahingumoodul MB3

Mooduli MB3 edasiarendus: 30 mm kahur 2A72 
on asendatud 23 mm paariskahuriga GŠ-23V 
(5), 7,62 mm kuulipilduja KPVT on asendatud 

12,7  mm kuulipildujaga Kord (6) ning lisatud on 
granaadiheitja AG-30 või AG-17 (7)

Lahingumoodul MB 
(MB1)

Lahingumoodul 
MB2-02

Lahingumoodul 
MB4

BTR-80A lahingumoodul: 30 mm kahur 
2A72 (1), 7,62 mm kuulipilduja PKTM (2) ja 

suitsugranaatide komplekt 902V (3)

Mooduli MB edasiarendus: 30 mm kahuri 
2A72 asemel on 30 mm kahur 2A42 (4)

Mooduli MB2-02 edasiarendus: millele on 
lisatud granaadiheitja AG-17 (7)

Mooduli MB2-02 edasiarendus: lisatud 
on tankitõrjekompleks Konkurs (11), 

granaadiheitja puudub, 7,62 mm 
kuulipilduja KPVT on tõstetud vasakule

Mooduli MB3 edasiarendus: 
23 mm paariskahur GŠ-23V 

on asendatud 23 mm 
paariskahuriga GŠ-23L (8)

Mooduli MB4 edasiarendus: 23 mm paariskahur on 
asendatud 30 mm paariskahuriga GŠ-30K (9) ja lisatud on 

kaks õhutõrjeraketisüsteemi Igla (10)

Mooduli MB2-03 edasiarendus: granaadiheitja on 
asendatud 12,7 mm kuulipildujaga Kord (6)

Lahingumoodul 
MB2-03

Lahingumoodul 
MB2-05

Lahingumoodul 
MB5

Lahingumoodul 
MB2-04

Lahingumoodul 
TBK799 Kliver

Lahingumoodul MB

Lahingumoodul Kliver sarnaneb oma põhikomponenti-
delt lahingumoodulile MB. Mõlemal on pearelvaks 30 mm 
kahur 2A72 (1) ja lisaks relvastuses 7,62 mm kuulipilduja 
PKTM (2). Samas pole Kliveril suitsugranaatide laskmise 
seadeldisi (3), kuid on tankitõrjekompleks Kornet (4). Klive-
ril on ka massiivne komplekssihik (5)
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On selge, et kui enamik lahingumoodulitest MB lähendab soomustransportööre lahin-
gumasinatele, siis need soomukid, millele paigutatakse MB3, MB4 või MB5, on ilmselgelt 
õhutõrje ülesannetega. Selliste masinate kirjeldustes aga rõhutatakse endiselt, et soomuki 
peamiseks ülesandeks on isikkoosseisu transport.

Teisi lahingumooduleid
Lisaks eelkirjeldatutele töötatakse Venemaa tehastes pidevalt uute lahingumoodulite 

kallal. Praegu näib lahingusoomukite moderniseerimise monopol olevat Muromteplovozi 
tehasel, kus toodetakse põhiliselt MA ja MB mooduleid, kuid Venemaa on sedavõrd ettear-
vamatu, et kunagi ei tea, millal võib tulla ka selles valdkonnas suurem muudatus. Seepärast 
käsitleme mõne sõnaga veel paari enimlevinud projekti.

Lahingumoodul TBK 799 Kliver. See on üks enimräägitud lahingumooduleid, mis alg-
selt nähti ette küll lahingumasinate moderniseerimiseks (peamiselt BMP-1 tarvis), kuid 
mida võib paigaldada ka MT-LB-le ja BTR-le. Tegu on madala torniga, millele on paigutatud 
nii 30 mm kahur 2A72, neljalasuline tankitõrjekompleks Kornet kui ka 7,62 mm kaliibriga 
kuulipilduja PKTM (vt joonis 7). 

Lahingumoodul 2S23. Nagu nimetus viitab, on tegu suurtükimooduli ehk 2S9 Nona 
torni ja 120 mm pearelvaga. Seda moodulit on hakatud paigutama erinevatele soomukite-
le, misläbi need muutuvad lahingutoetussoomukiteks — liikursuurtükkideks.

Lahingumooduleid käsitledes tekib alati küsimus, kus tõmmata piir lahingumooduli ja 
relvasüsteemi vahele. Kas MT-LB baasil ehitatud 1P149 Šturm-S peal asuv AT-6 Spiral on 
lahingumoodul või relvasüsteem? Kas neljast tankitõrjeraketist koosnev süsteem 9P163-2 
Kvartet on lahingumoodul? Näiteks viimast kasutatakse nii lahingumoodulis MA3 kui ka 
Kliveris (vt joonis 9). 

Siin tuleb jälle ise vägivaldselt piir tõmmata. Antud juhul on lähtutud sellest, et lahingu-
moodul koosneb enam kui ühe relva kombinatsioonist, mis tavaliselt on paigutatud torni 

Joonis 8. Lahingumooduli 2S23 paigutamine erinevatele soomukitele

Kergetank PT-76B Soomustransportöör BTR-70

Soomustransportöör BTR-60PB Jalaväe lahingumasin BMP-1
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Kontrollküsimused:
1. Mis võib juhtuda soomustransportööriga, kui talle paigaldada teine lahingumoodul?
2. Mis on lahingumooduli MA algsed komponendid?
3. Miks ei saa lahingumasina torni paigutada enamikule soomustransportööridele? 
4. Millise soomustransportööri kere konstrueeriti sobivaks lahingumasina tornile?
5. Millise soomusmasina torni on kasutatud lahingumooduli MB põhikomponendina?
6. Millised on lahingumooduli MB eelised tavaliste tornide ees?
7. Kas lahingumooduli MB pearelvaks on 14,5 mm kuulipilduja KPVT?
8. Millise soomuki torn ja pearelv kuuluvad lahingumoodulisse 2S23?
9. Kas lahingumooduli Kliver pearelvaks on mitmeraudne kiirlaskekahur GŠ-6-30?
10. Millised on lahingumooduli tunnused?

Vastused: 1. See võib muutuda hoopis teist liiki soomukiks. 2. BTR-80 torn koos kuu-
lipildujaga KPVT. 3. Lahingumasina torn vajab laiemat kere, et ära mahtuda. 4. BTR-90. 
5. BTR-80A. 6. Et relvad on väljaspool torni, on laskenurk suurem ja püssirohugaasid ei tungi 
soomuki sisemusse. 7. Ei ole, selleks on 30 või 23 mm kahur. 8. 2S9 Nona torn ja 120 mm 
suurtükk/miinipilduja. 9. Ei ole, selleks on 30 mm kahur 2A72. 10. Selles on tavaliselt kom-
bineeritud enam kui üks relvasüsteem ja enamasti on need liidetud torniga.

Joonis 9. Tankitõrjekompleksi 9P163-2 ühendamine lahingumoodulitega

Lahingumoodul 
TBK799 Kliver

Kuigi mooduli põhikomponendiks on 
BTR-80 torn, on isegi Kvarteti osade 
paigutus jäänud samaks: kahel pool torni 
raketikonteinerid (1) ja keskel sihik (2)

Tankitõrjekompleks 
9P163-2 Kvartet

Lahingumoodul 
TBK799 Kliver

Et Kliveril pole traditsioonilist torni, on 
Kvarteti osade paigutus teine: neli raketi-
konteinerit asuvad torni paremal küljel (1) 
ja sihik on ühendatud kahurisihikuga (2)

või tornisarnasele alusele. Kvartet üksi, kuigi ta võib olla paigutatud erinevatele masinatele, 
ei ole seepärast lahingumoodul. Kui Kvartet on aga kombineeritud teiste relvasüsteemide-
ga, nagu MA3 ja Kliveri puhul, on tegu lahingumooduliga.

Järgmises osas jätkame soomustransportööridega, sedapuhku juba detailsemalt marki 
määrates.




