
ר'"ופ"נ

רןמספרלהופעתאנועדיםה-60שנותראשיתמאז
בעולםרבותבמדינותחדשיםמבצעייםטנקיםשל

לפקבוצותלשתילחלקניתןאלהחדשיםטנקים
:משקלם

אמק"ס',,:ובהטונות,40-30בניהטנקיםקבוצת*
ז-26"-1'ז-$5""הגרמני,ליאופרד//"הצרפתי,30"

וי'"השוודי,"5"השוייצרי,ע86/16-2""הרוסיים,
ועוד*הבריטי-הודיקרס"/"ויג'איאנטה"

:טנקיםשניובהטונות,50בניהטנקיםקבוצת*
ו,,צ'יפטיין'השונים,דגמיועלהאמריקני,נ06-1""
הבריטי.

הכצ'יפ,עוררטנקים,שלנכבדהחבורהאותהמכל
מומחיביןביותרהחריףהפולמוסאתהבריטיסיין"

בריט-כילהנחתיסודהיהבעולם.ואוהדיוהשריון
תיי-טנקים,שלתכנונםבתחוםמובילהניהן_נמדינה

וב-בתפיסתווממהפכנימן.החדשבושיתיהpsw-צר
.,,'-~..-מערכזתיו*-

צ'יפמיין""שלהתכנוןתפיסת

להשמיןהמסוגלמ"מ,120בןבתותחמצויידצ'יפטיין""הטנק
כל.אדוכיםמטווהים'

כידוע-=4=וזוהיכינם:המוכרטנק
םיקנעל-ל4,ליעילותם-תעקרית"-אמת-המיד"

-;.':--ליום:

יציבותלויקנהומשקלוכבד,הטנקהתותחממדיעקב
הדרושמןאףאחדותבטונותכבדה"צ'יפטייןעאך;היריבעת

תוספת-משקלהתותח.שלהרתיעהלבלימת
בגללבאהזו

מאוד.טובה"בליסטיתהגנהלוהמספקהרב,שריונו

שהפי-לקחיםהבריטיםיישומוה"צ'יפטיין"בתכנוןכי'נראה

השניה.במלחמת-העולםואירופה'המערביהמדברמקרבותקו
בןושפירן-חזיתליטראות2בןתותחבעליהבריטיים,הטנקים

תותחבעליהגרמניים,הטנקיםנוכחלעמודיכלולאמ-מ,100
ושריון-חזיתקצר""מ"מ75בן

למרות-זתאתמ"מ,50של
עדי-הבריטיים.בתותחיםשריוןקהחזיתשליותרהרבהעובי

75בןכשהתותחמכן,לאחרגםנמשכההגרמניםשלזופות
הליטראות6בןהתותחעלגברהגרמניםשלה"ארוך"המ"מ

שלהמ-מ88בןהתותחגםולבסוף,הבריטיים.הטנקיםשל
הדו-תכליתי,הגרמ'ניה"טייגר"

17בגיהתותחיםעלגבר .
ןן בעלות-הברית,טנקישלהליטראות

ואף
שרוון-התוית-

שלו
עדיפה.בליסטיתהגנהלווהקנהיותר,עבההיה

שלהתקהמותהאתלעכבטייגר""הצליתאחדבמקרה
קצר,מטיוחלבדו,השמידכאשרבריטית,משוריינתדיביזיה

לצוותהמק,שריוןעל-ידיהניחנתהחגגה-בליסטיתהגנא:
למיניהם.חודרי-שריוןקלעיםחדירתמפגיומערכותיו,הטנק
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הבריטי,מכוח-החודנושאות-ברןו-15זחל"מים15טנקים,.25
להיכולהבריטייםהטנקיםמןאחדשאףמבלי

השניהמלחמתןהעולםמאז.;היטבנלמדואלהלקחים
מעולים,ותותחיםעבהשריוןבעליטנקיםהבריסיםמפתחים

בטנקיםהעיקריהנשקשהואהח"מ,105בןהתותחובהם
אףשב"צ'יפטיין"מ"מ120בןהתותחהחדישים.(המערביים

ה,,צ'יפטיין",שלהשריוןלהג,נתבאשרהדיןוהוא'עליו,עולה

האחרים.הטנקיםשלוועלהעולה
בעולם.הטנקיםמתכנניבדעותיהםחלוקיםזובנקודהאכן,
ראשוןגורםהואהאשכוחכימסכימים,כולםאשרבעוד

להגנהעדיפותלתתישאםהשאלהלגביהנהבחשיבותו,
אתטונות40-30תומכימעדיפיםלניידות,אובליסטית
ההגנהאתמעדיפיםטונותב-50התומכיםבעודהניידות,

התותחביןבדו-קרבכיטועניםהניידותמעדיפיהבליסטית.
עוביעללהוסיףטעםאיןולכןמנצח,התותחיצאלשריון,
זאת,לעומתקלים.נ"טכלי-נשקבפנילהגנתומעברהשריון,
גבוהיחסבגלליותר,טובהניידותתאפשרהמשקלהקטנת
הטנקיםתנועתעלתקלוכןלמשקל,ההספקביןיותר

וכדומה.גשריםמעברבעתבכבישים,

ה"צ,יפמיין"תכונות

הכינוומחר,היוםשלשדה-הקרבוראייתהעברנסיוןמחוד

כיאףמעולים,בליסטיתוהגנהאשכוחבעלטנקהבריטים

לקבוצתהמשתייכיםהטנקיםלעומתיחסיתפחותהניידותו
ה'סגוליולהספקהסגולי'ללחץנתייחסאםהטונות,ה-40-30

ניידות.ל'כושרמיתהכקנה

תש1מחת11חו!1ז![1
המ"מ.120בןהתותחהואב"צ'יפטיין"הבולטהחידוש

כוח-מבחינתבראש,ה"צ'יפטיין"עומדזהתותחובזכות

בעו-ביותרהמשורייניםהטנקיםאתלהשמידוהיכולתהאש

ארוכים.מטווחיםלם,

תחמושתסוגישניהמ"מ105לתותחכמוזה,לתותח

:ה"צ'יפמיין"תחמושות-1עמ'תמונה
חודר-שריון/מנעלקלעא.

פלסטינפיץקלעב.

בשקיםמטעןג.

חודר-שריון/מנעלבשקיםממולאמטעןד.

המכונה(מנעלחודרת-שריוןתחמושת:1(מס'תמונה(
"APDS"המכונה(מעיךפגזותחמושת;ובארה-ב)בבריטניה
"HESH"בארה"ב).ק"-ו[1["בבריטניה

נ"ט.התחמושתהיאמנעלשריוןהחודרתהתחמושת
שהסיכויכיווןלשימוש,נבחרההיאהתותח.שלהעקרית
אחרים.פגזיםמשלגבוהראשוןביריאויבטנקבהלהשמיד
מאוד,גבוההמהירות-לועבעלהואמנעלחודר-שריוןקלע
רבדיוקהמקנהדבריחסית,ישרתעופתומסלולכךובשל
הבריטייםהמומחיםגבוהים.סיכויי-פגיעהומבטיחבירי,

גבוהמנעלחודר-שריוןקלעשלההשמדהסיכויכיטוינים,
שיוצ-הרסיסיםומספרדומה,קוטרבעלחלולמטעןפגזמשל

רבים-הטנקבתוךחדירהאחרהשריוןופלדתהקלערים
חלול.במטעןמאשרמנעלחודר-שריוןבפגזיותר

התכונותשלושמנעלשריוןלחודרכיסבורים,הבריטים
סיכויגבוה,פגיעהסיכוי-האויבטנקילהשמדתההכרחיות

זאתכל-חדירהאחרלהשמדהטובוסיכוימעולההדירה
ראשון.בירי

ללאהואכאחד,ו-נ"טנפיץכפגזהמשמשהמעיך,הפגז
בעליאחרים,טנקיםבתותחימאשרזהבתותחיותריעילספק

מהירות-הלועהיאזהפגזשלמגבלתויותווקטןקוטר

המדוייקהטווחשבידיעתהחשיבותומכאןשלו,הנמוכה
גבוה.פגיעהסיכוילהשיגכדיאלה,פגזיםבירי

גדולהפגזמשקליהיהב,,צ'יפטיין"כילהניחהיהניתן
איןלמעשהאךהמ"מ,105בןהפגזשלמזהניכרתבמידה

ועשויה'למחצהאחידהה,,צ'יפטיין"תחמושתכן.גרבר
הכוללשמשקלם-מטען-הודףושקיתקלע-חלקיםשני
ניתןמכךכתוצאהמ"מ.105בןפגזמשקלעלעולהאינו

כמובדקה,פגזים8עדגבוה,קצב-אשב"צ'יפטיין"להשיג
סנטוריון"."בטנק

הירילאחרנוסף:יתרוןמטען-הודףבשקיותלשימוש
כמותביותרקטנהכךומשוםריקיםתרמיליםבטנקאין

והפעולההתנועהוחופשהצריחניקיוןנשמריםכןהגזים;
תרמיליםבמקוםמטען-הודףשקיותהכנסתהצוות.אנשישל

דבר;היריבזמןבית-הבליעהלאטימתבאשרבעיהעוררה
כפתרוןלנו.המוכריםהרגיליםבתרמיליםבקלותמושגזה

לאשבלעדיהמיוחדת,טבעת-אטימהבעלמיוחד,סדןתוכנן
גבוה.קצב-אשעללשמורהלהגיתן

.נהיריהכיננןמפרכת
שבטנקלזהבדומה0.5,מקלע-טיווחה,,צ'יפטיין"לטנק

למדידתזהאמצעימעדיפיםהבריטיםהמתכנניםה"סנטוריון".

זומערכתדעתםשלפיכיווןאופטי,מד-טווחפגיעלטווח
ניתןהטיווחמקלעבאמצעותיותר.ופשוטהיותרעמידה
שיפועי-צד,ושלהכיוונההורחמהירותעלנתוניםלקבל

התותחן,שלהכינוןנקודתקבועתעלישירותהמשפיעים
הוא,מקלע-הטיווחשלנוסףיתרוןבמחשבים.שימושללא

שבהסתרלמטרותביריוכןגרועים,בתנאי-ראותגםיעילותו
באמצעותהטווחמדידתעלהמקשיםמטושטשת,שדמותןאו

...

.'-'..--=------מ-תכלה",---"מעדפות"-'-ר,.תחטוט""המאמרואץ-4--6
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היאמקלע-הטיווחשלהעקריתמגבלתואופטיים.מדי-טווח
יעיל.הואשבוהמ'וגבלה'טווח

התותחאתלכווןכתותחן,כמותוהמפקד,גםיכולזהבטנק
בעזרתה10,פיהמגדילהמשקפתהמפקדצריחוןבתוךלמטרה.
-מיוחדהתקן-היבורעל-ידי-ואחר-כךלמטרההמפקדמכוון
מנגנוןבעזרתמכוון.הואאליהלמטרההתותחןאתמנחה

כךהתותח,לתנועתהפוךבכיווןהמפקדצריחוןנעמסויים
אליהמובאכאשרהמטרהעללצפותלהמשיךמסוגלשהמפקד
מייצבקיימיםאחרים,בטנקיםכמוצ'יפטיין","בטנקהתותח.
המטרהשמירתהמאפשריםלצריח,אופקיימייצבלתותהאנכי
כאשרגםהטנק.שלתנועתומשךלכלהתותחןכוונתבתוך
דיוק,טיווח,בעיותעקב-תנועהתוךלירותאפשרותאין

עצירתלאחרמיידמתבצעוהירי-באלהוכיוצאכינון
לבצעהתותחןיכוללמטרה,מכווןהתותחבהיותהנההטנק

קוטרבמהירות.פגיעותולהשיגהסופי,הכינוןאתמיידית
המייצבובזכותמ"מ,7.62הואב"צישטיין"המקבילהמקלע

בתנועה.גםרבבדיוקלהפעילוניתן
תקינותואתלהבטיחשישבכךהכירוהטנקשמתכנניכיוון

פרי-ובה;כפולהמערכת-כינוןבטנקהותקנההתותח,של

לתותחן.וטלסקופטלסקופ
על-ידילתותחמחוברב"סנטוריון",כמוהפריטלסקופ,

שינויישכחלקיזוזאמצעיםגםהכוללתמוטות,מערכת
טמפרטורה.
מוטות,מערכתעל-ידילתותחהואגסמחוברהטלסקופ

קשירהבצורההמחובריםאחרים,בטנקיםכטלסקופיםשלא
המאפשרדומה,בליסטיבשינותמשונתיםשניהםהתותח.למגן
תותח.לירי-הטווחלקביעתמקלע-טיווחמירימהירמעבר

אפשרויות-ארבעקיימותוההגבהה,הצייודלמערכת.אשר

:הפעלה

אוחשמליתמערכת-כוח'-בעמידהליריבלתי-מיוצב48
ת.ידני

בתוספתמעהכתךכוחאותה-בתנועהלירימליצב,*
ומחשב.ג'ירוסקופים

שתיביןקבועהבמהירותצידודהמאפשרת-חירום8(
פועלתהטנקשלהרגילההמעוכתאיןכאשר'נקודות,

יוני.18
המופעלמ"מ,7.62בןנוסף,מקלענמצאהמפקדבצריחון
מסביבהמפקדבצריחוןהנמצאיםפריסקופימתשעהמבפנים.

מגביםשנימהםאחדלכל;היקפיתתצפיתלומאפשרים
מזג-אויר.בכלטובהראותלהבטיחכדיהזכוכיות,לניקוי

תצפיתעריכתלשםהמפקד,מדףלהרמתאפשרותקיימתכן
קלנשקבפניטובההגנהעםהפריסקופים,ללאהיקפית
מאפשרותהטנקשלהתת-אדומההתאורהמערכותורסיסים.
מחוב-והתותחןהמפקדשלהכינוןאמצעיבלילה.וירינסיעה
השמאליבצדוהנמצא2(,מס'תמונה(קסנון","לזרקוררים
שישמובןלשלושתם.מועבריםהירישנתוניכךהטנק,של

לתצפיתגםהתת-אדומיםהכינוןבמכשירילהשתמשאפשרות
מותקןכןאחרים.טנקיםשלתת-אדומיםמקורותאלפסיבית

הטנקמוארכאשרמיידהמופעלאמצעי-אזהרה,הטנקעל
ביותרלוהחשובמידעהצוותמקבלוכךתת-אדום,באור

המנועשלצינורות-הפליטהכיגם,יצוייןבשדה-הקרב.
סיכויאתלהקטיןעל-מנתהטנק,לשריוןמתחתמותקנים
רגישים.תת-אדומיםלאמצעי-גילויההתגלות

"AMX.-30"ןמ60-11"ןןייטפי1צ""הטנק

הייצורארץ

לקרבערוךבטונות)(משקל

הצוותאנשימספר
כללימ')(אורך

מ')(רוחב

מ')(גובה

כ"ס)(מנועהספק

סוג

כ"ס/סון)(סגוליהספק

מ"ס/ג"ק)2(הקרקעעללחץ

קמ"ש)(מקסימליתמהירות

ק"מ)(כביש-נסיעהטווח

מ"מ)(תותח

בצבטן"הפגניםמספר
מד-טווח

בריטניה

52
4

10.70
3.38
2.82
700

סל"דב-2,400
רב-דלקי

13.5

40
400
120
53

טיווחמקלע
0.5"

ארה"ב

50
4

8.30
3.63
3.09

750.

'דיזל

15,0.
0.78.'

51
500.:
1בריטי105

אופטל
קואינציינטלי

צרפת
34.5
4

9.50
3.10
2.85

720

רפןדלקי

20.8
0.77'

65.
ל..'500
צרפתי105

י,:
,50

:אופטי

ו%יאופרד"

גרמניה

39.5
4

9.54
3.25
2.56

830

רב-דלקי

21.0
0.86
65
580;

ברלמי-105:
,4ק- :'.".טס

סטיריאוסקופי
קואינ.צידנטליאו
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רסי-רועאונתהגימה'י,ת

עמ%2%00%2%%=----'-------1
סי"וגאה'גימה,ו,ת

ה"צי'פטיין"שלהכיווןאמצעי--2מס'תמונה

ה"צ'יפט"ן"רוע--3מס'תמונה

יו:וננננ1
זבלביצועיהםלגבינוגדותולעיתיםאחדותדרישותקיימות
תפקידאחתובעונהבעתלמלאטנקמנויעלטנקים,מנועי
בשטחיםלתנרצהגבוה,מומנטעםגמדכהמהירותבעלמנועשל

פניעלמהירהלתנועהגבוהה,מהירותבעלמנועושלקשים,
500,עדשלחיצוניות'בטמפרטורותכשורהלפעולעליודרבים.
קופסה"בתוךמורכבבהיותוגםיתר,התחממותללא

הקלרור.למערכתמוגבליםאיוורורפתחיבעלתמשוריינת",
מיני-הפקקותתוךקשיםבתנאי-עבודהלעמודהואחייבכן'

מנועילבנותנוטיםכיוםאחזקה,'ולפעולות'לטיפולמלית
רב-דלקיים.טנקים

כ"ס,700שלהספקבעל3(מס'תמונה(ה"צ'יפטיין"מנוע
בעלהואהמנוע14-60,וסימונוליילנדחברתעל-ידיפותה
לכלנגדיותבוכנותושתיפעימות,שתיצילינדרים,שישה

מחובריםוהתחתון,העליוןהארכובה,גלישניצילינדר.

ה"צ'יפטיין"הנועתכתותגרף-4מס'תמסה

ושמ17זיגיייאה'משנןגיגינאה'
ן"""יימק"';(11ןב",י1,1י'"",

י""יינני""";

יעש,י"448שט],:-ונ[,1;,ן,._וג,'
,".1,1היי,,ן:- ק"--ן,---שי"צו-גו,"

ג,/ת]_נ]-[
יי"."י"י,,),,.11י,

ייטפ'יצ"ה1"תמסורת-5מס'תמונה

והמתנעהיציאהשגלגלגלי-שיניים,מערכתעל-ידיביניהם
משאבתאתגםמפעילהזומערכתמהם.לאחדמחוברים

ממיכל-הניזונהמשאבת-שמןהידראולי,מגביל-מהירותהדלק,

הגזיםמשארייתהצילינדריםלניקוימפוחוכן-נפרדשמן
בהם.הנשרפים
בניסויי-שעמדלאחראמין,כמנועהוכחה-60-[מנוע

לומאפשרתהרב-דלקיותתכונתק"מ.10,000מעלשלדרך
בעלבנזיןטורבינה,למנועידלקבסולר,בשימושלפעול

שלהם.צירוףאואחריםדלקיםשונים,אוקטנים

טובותתכונותה"צי'פטיין"למנועכימראה4מס'תמונה
:טנקיםממנועילנדרשביחס

כאחת.וגבוהותנמוכותבמהירויותגבוהמומנטש4

יחסית.נמוכהתצרוכתידלקש4
וצר,קצרנמוך,להיותטנקמנועעללמדדים,באשר

196928אוקטובר202,מערכות""
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ה"צ'יפטיין"שלהנהגתא-6מס'תמכה

כלשלגבוההוצלליתגבוההתובהפירושוגבוהמנועשכן
גלגליתוספתיותר,ארוכהתובהפירושוארוךמנועיהטנק

משקל.תוספת-כלומרשריון,תוספתמרכוב,
להנעתהדרושותהאחרותוהמערכותהמנוע,כיגםרצוי
מקסימליהספקבעלתקומפקטית,יחידת-כוחיחדיהווהטנק,

ליחידת-נפח.

ו",,"ממנועגבוהנגדיותבוכנותבעלשמנועלמרות

עלהשפעתובשללטנקים,במיוחדמתאיםאינוזוומבחינה
היצ-מבחינת-ב,,צ"פטיין"ה-60-,1מנועהטנק,צלליתגובה

הברי-מרישותעלעונההואראשית,זה.לטנקאידיאלי-רן

משגימק'וםדיישצר,ובהיותומים,מקופרמנוע'זהויטים
ולגנהטור,הגדוללמנוע-העזרשלו,למצננים-הגדוליםצדדיו

הלחימה.לתא'החשמללהספקתהדרושים
הרדיא-אתלמנועבנוסףהכוללתהטנק,שליהידת-הכוח

מיכלי-מסנני-אויר,המנוע,שלשוניםטפליםמניפות,טורים,

התמסורותעםויחדוהכנסה,להוצאהקלה-ועודדלק
המנוע.תאשלנפחוכלאתממלאת

הו!בוסורשת
תמונהראה(ך[21-41מסוגהיאה,,צ'יפטיין"תמסורת

מערכתעל-ידינעשיתבתמסורותההילוכיםהחלפת5(.מס'
על-ידיברגלוהילוכיםמחליףהנהגהידראוליות,בוכנות

הלחץאתהמשנהמשתנים,מצביםבעלסולונואידהפעלת
בבוכנות.ההידראולי

איןדוושת-מצמד.בושאיןכךצנטריפוגלי,מצמדלטנק
התקןקייםבמערכתשכןעומס,בגלליפרדשהמצמדחשש
לטנקאלה.מעיןבמקריםלהורדת-הילוכיםאוטומטימיוחד
אחוריים.ושנייםקדמייםהילוכיםשישה

ודרי-ממדיהמשקלה,מבחינתמאודיעילהזותמסורת

ללאמאוד,קלהגהיגהלגהגומאפשרתשלה,הקירורשות
זה,בטנקובייחודטנקל'כלחשיבותנודעתזה'לדברהתעייפות.

עלהעומםעיקום-7מס'תמונה
קונקורד""בטנקהראשוןהמרכובגלגל

דומההתופיההינע6(,מס'תמונה(בשכיבההנהגנוהגשבו
.ה"יסינטוריון".שללזהבעיקרו

והמרכובהקפיציםהזחלים,מפרכת
גםאלאהמנועעל-ידירקלאנקבעתבשטחהטנקמהירות
שונותמערכות-עזרשלויכולתןהצוות,שליכולתועל-ידי
המבצעיותהדרישותקשה.בשטחבטלטוליםלעמודבטנק,
להשיגעל-מנתלמשקל,הספקשלגבוהיחסכוללותכיום

יותר.גבוהותותאוצותמהירויות
ולחלקיוהמרכובהקפיציםהזחליםלמערכתכיעולה,מכאן
חלקה""תנועהבהבטחתגדולהחשיבותנודעתשבההמתלה

-בכלליתכןלאמשלדרךבתנועהירישהרי;האפשרככל
דיה.חלקה""איננההתנועהאם-מייצבבטנקישכאשרגם

שינוייםבוהוכנסואךה"סנטוריון"שללזהדומההמתלה
בלבד,ק"מ1,600אחריסיכהלודרושהשבעקבותיהםאחדים,
וניתןפלדת-מנגןעשוייםהזחליםה"סנטוריון".מןבשונה
גומי.הפלדותעליהםלההכיב

שהמאמציםכיווןרבה,חשיבותהמתלהאמינותלבעיית
עקוםניתן7מס'בתמונהמאוד.גבוהיםהמתלהנתוןבהם

קונ-"הכבדהבריטיבטנקהראשוןגלגל-המרכובעלהעומס
עלהעומסבימראההעק'וםפוגות).65לשמשילוקורד"

קמ"ש.32במהירותטונותל-160מגיעהקדמיגלגל-המרכוב
הקפיציםהזחליםמערכתשלשמשקלהלכך,הסיבהגםזוהי

ממשקלואחוזל-15מעלבממוצעמגיעבמנקיםוהמהכב
הטנק.שלהכולל

מגיעהקדמיגלגל-המרכובעלהעומסכימראה,העיקוב
קמ"ש.32במהירותטונותל-160

משרעצת

ה"צ'יפ-הטונות,40-30קבוצתלטנקייחסיבאורחאמנם,
ה"סנטוריון".מקודמונמוךהואאךגביה,טנקהואטיין"
ועובדהמגוהכשהמדףבשכיבה-כאמור-נוהגהנהג

הגנהל,,צ'יפטיין"ה"צ'יפטיין",צלליתלהנמכתתרמהוו

30



8מס'בתמונהשנראהוכפישצויין,כפי-טובה,בליסטית
טובים,שיפועיםגם

ומערכתתפעולמהירותהתותח,ביריגברהסיכוי-השמדה
ל"סנטוריון",ביחס(נמוכהצלליתעםיחדמדוייקת,ויריכינון

סיכוייל"צ'יפטיין"מקניםאלהכל'-עבהושריון'למשל)'
מערכתגסצ'יפטיין""לטנקבשדהיהקרב.גבוהיםשרידות
עלהמבוססתבלתי-קונבנציונליים,גתנאיםללוחמהמתאימה
לכולהצוותהטנק.(בתוךהלחזלשמירתומדחף'מסננים
ולכךרצופות,שעות72במשךהטנקבתוךסגורלהימצא
אשראנשים,לשניומקום-לינהבישולאמצעיגםמסייעים

הטנק.בתוך

'"סיכנם
תואספקללאאך-מהפכניטנקאיננוצ'יפטיין""

המאפש-ביותר,מודרניותמערכותבעלמעולה,טנק

אתבוהרואיםישבהצלחה*להילחםלצוותורות
הקונבנציונליים*.הטנקיםבדורהאחרון

כדיעדהקרובותבשניםתשתנההטכנולוגיה.אםספק

שונהחדש,משורייןרכבכליהופעתשתאפשרכך

ישמקום,מכללנו.המוכרהטנקמן'קיצוניבאורח

מד-טווח:כגוןחדשיםאמצעיםהופעתעםכילציין,

לשיפוריםמקוםיהיהועוד,סורבו-גומנועילייזר,

זה.בטנקגם

מזההבריטיהצבאבשימושמצויסנטוריון""הטנק

ה,,צ'יפ-גםןמיס"-12".עדוהגיעשנה,מ-20למעלה

חדישותמערכותלקלוטמסוגלשיהיהכךנבנהטיין"

הטנקעל-ידייוחלףאשרעד-בעתידתופענהאשר

הבא.הדורשל

ה"צי'פטיי,"-5מס'תמונה

1969אוקטובר202,הערכות"


