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REPORTAGE 
Fennek: licht verkennings- en bewakingsvoertuig

DDVS is een volle dochter van Kraus-Maffei
Wegman (KMW). Dit Duitse bedrijf is Europees
marktleider voor gepantserde wiel- en rupsvoer-
tuigen. Het meest tot de verbeelding sprekende
product van KMW is waarschijnlijk de Leopard-
tank die vandaag de dag nog altijd intensief
wordt ingezet bij menig leger.
Eind jaren tachtig ontstond de behoefte aan een
nieuw type legervoertuig. De bekende YPR was
zowel technisch als operationeel aan vervanging
toe. In 1990 werd door de Landmachtstaf een
verzoek ingediend om een vervanger te zoeken
voor deze oudgediende. Daartoe werd een com-
missie opgericht die bestaande voertuigen toet-
ste aan de eisen. Intensieve marktverkenning
leverde niet het gewenste resultaat, er bleek
geen voertuig te zijn dat aan de eisen voldeed.

Compleet nieuw voertuig
Aangezien ook de Duitsers op dat moment toe
waren aan een nieuwe ‘verkenner’, werd beslo-
ten samen een nieuw voertuig te ontwikkelen.
In 1994 sloten beide overheden een contract
met het toenmalige DAF Special Products en
KMW. Eerstgenoemde zag geen kans de race uit
te zitten, KMW bleef als enige participant over.
De naam Fennek is afgeleid van Fennecus zerda
ofwel woestijnvos, die leeft als nachtdier in de
woestijngebieden van Noord-Afrika en het

Midden-Oosten. Het voertuig is ontworpen van-
uit de militaire operaties verkenning en waarne-
ming. Dus moet het voertuig zich onopvallend
door het terrein kunnen bewegen. En omdat
dergelijke opdrachten zich vaak in vijandelijk
gebied afspelen, moet het voertuig een veilige
haven zijn voor de bemanning. Dit betekent dat
het compartiment voldoende ruimte moet bie-
den om proviand en munitie mee te nemen
voor vijf dagen. De luchtverversing dient zoda-
nig te zijn dat kwade invloeden van buiten niet
in het compartiment doordringen.
Concreet betekende dit dat het silhouet van het
voertuig zo klein en laag mogelijk moest zijn,
de hoogte tot aan het dak bedraagt slechts 1.80
m en de maximale hoogte 2.29 m. Daarnaast
mocht de Fennek niet veel geluid, warmte en
radarreflectie produceren, terwijl hij toch snel
in allerlei soorten terrein moest zijn. Ook moet
het voertuig de inzittenden beschermen tegen
nucleaire, biologische en chemische invloeden
van buiten. En toch dient het zicht naar buiten
optimaal te zijn. Een kenner leest uit deze eisen
dat een rupsvoertuig afvalt terwijl het te ont-
wikkelen voertuig wel soortgelijke terreinpresta-
ties moet kunnen leveren.
In december 1996 verschijnt het eerste prototy-
pe. Het resultaat viel niet mee, er haperde nogal
wat aan het product. Zo was het voertuig te

zwaar en de gewichtsverdeling niet optimaal
voor goede terreincapaciteiten. Dat werd nog
eens versterkt door een niet goed functionerend
bandenspanningsdruksysteem. Tevens waren de
remmen te licht gedimensioneerd, een verken-
ningsvoertuig moet snel kunnen remmen en
weer optrekken. Deze twee functies gaan tijdens
een verkenning naadloos in elkaar over zodat

De chauffeur zit ver naar voren, als het ware tus-
sen de twee voorwielen en heeft zo een uitste-
kend 180° zicht door de gepantserde ramen. Voor
het zicht naar achteren helpt een camera. Alle
bedieningsorganen zijn rondom de bestuurder
geplaatst, schakelen is niet nodig, in de aandrijf-
lijn is een zesgangs ZF-automaat opgenomen.

Zien zonder gezien te worden

Sluwe Woestijnvos
Binnenkort start in Helmond bij Dutch

Defense Vehicle Systems (DDVS) de serie-

productie van de Fennek. Dit lichte ver-

kenningsvoertuig is samen met onze

Oosterburen ontwikkeld en in staat om

onopvallend in vijandelijk gebied te ope-

reren. Hiervoor heeft de Fennek een aan-

tal niet alledaagse voorzieningen om

onder alle omstandigheden een helder

beeld van de omgeving te krijgen.

Foto’s: Kraus-Maffei Wegman
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De chauffeur kan vanaf zijn zitplaats de ban-
dendruk veranderen. Maar om u een idee te
geven van het eisenpakket: bestaande systemen
komen niet in aanmerking, omdat ze vrijelijk in
de open lucht de druk aflaten. Voor een verken-
ningsvoertuig zoals de Fennek is dat uit den
boze, het aflaten zou te veel lawaai produceren
waardoor het voertuig zichzelf verraadt.
Een soortgelijk verhaal geldt ook voor de motor.
De geluid- en de warmteproductie hebben een
belangrijke rol gespeeld bij de keuze en opstel-
ling, de uitlaatgassen worden gespreid en
gekoeld afgevoerd via de rechter achterwielkast.
Om in noodsituaties zo lang mogelijk paraat te
blijven is de Fennek uitgerust met een automa-
tisch brandmeldingssysteem. Daarnaast zijn de
velgen voorzien van een massief rubberen ring
zodat er ook met lek geschoten banden kan
worden doorgereden.
De Fennek beschikt over ‘Build-In Test
Equipment’, een soort ingebouwd diagnoseap-
paraat dat met een druk op de knop informatie
verschaft omtrent het technisch welbevinden
van het voertuig. Daarnaast geeft het ook aan
waar eventuele storingen zich bevinden. Deze
informatie is essentieel voor de monteur die zo
snel en doelmatig een storing kan oplossen.
Maar ook voor de bemanning is het belangrijke
informatie, ze kunnen namelijk een redelijke
inschatting maken in hoeverre de gemelde sto-
ring het doorgaan van de missie kan verstoren.
Het voertuig bestaat uit een aluminium gelaste
romp waaraan de pantserplaten van 7 mm dikte
worden bevestigd, het totaal gewicht onder het
pantser bedraagt 10,2 ton. De Fennek kan een

de reminstallatie nauwelijks gelegenheid krijgt
om af te koelen. Ook de uit- en inbouwtijd van
de aandrijflijn voldeed niet aan de eisen. Al met
al was er extra tijd nodig om het voertuig te
optimaliseren. In 2000 was de Fennek zover uit-
ontwikkeld dat hij voldeed aan de eisen van de
Duitse en Nederlandse krijgsmacht.

Unieke H-aandrijving
De motor van de Fennek, een 5.7 liter zescilin-
der Deutz turbodiesel 2013C met turbo en inter-
cooler, is aan de achterzijde geplaatst. Deze
levert 179 kW en 819 Nm bij 1650 t/min. De
motoropstelling maakt het mogelijk dat de
chauffeur ver naar voren tussen de beide voor-
wielen zit en zo een goed 180° zicht heeft. De
overige bemanning, de commandant en de ver-
kenner-boordschutter zitten naast elkaar achter
de chauffeur op in hoogte verstelbare stoelen.
Via een luik in het dak kunnen zij, als de situa-
tie het toelaat, zo naar buiten turen. De bedie-
nings- en informatieapparatuur van de ‘achter-
passagiers’ is op een schuifrail geplaatst zodat
ze elkaars taken kunnen overnemen.
De zescilinder Euro 3 motor drijft via een kop-
pelomvormer de automatische zesbak van ZF
aan. Via een wisselbak gaat het koppel in eerste
instantie naar de achterwielen, hierbij wordt
ieder wiel afzonderlijk aangedreven. De reduc-

tie vindt plaats in de haakse overbrenging en
via een portaal in de wielen. De aandrijflijn
biedt de mogelijkheid om ook de voorwielen in
het krachtenspel te betrekken. Uiteraard is er in
de aandrijflijn een sper opgenomen. Mocht de
tractie te kort schieten dan is het altijd mogelijk
om met de standaard 5 tons lier een voertuig
uit een benarde situatie te bevrijden.

De Fennek is laag en
hoekig en gaat op in
zijn omgeving. De uit-
stoot van geluid en
warmte is tot een mini-
mum beperkt om te
voorkomen dat
sophisticated appara-
tuur het voertuig kan
opsporen.

De Fennek is uitgerust met een bandenspannings-
druksysteem, de bestuurder kan in vier stappen de
bandendruk wijzigen om de terreincapaciteiten te
optimaliseren.

De informatie van buiten wordt op een beeld-
scherm geprojecteerd, daarnaast berekent een
computer nauwkeurig de coördinaten en seint
deze door aan de centrale commandopost.

Een warmtebeeldcamera, CCD-dag-
zichtcamera en een laserafstandsme-
ter geven een goed beeld van de
omgeving. Deze sensorkop is op een
mast gemonteerd die 1,5 m uitge-
schoven kan worden. Uiteraard is de
mast onder bepantsering te bedienen.

Communicatie is essen-
tieel bij verkennings-
operaties. De Fenneks
zijn uitgerust met een
zogenaamde HF-radio
met een wereldwijd
bereik en een VHF ver-
sie met slechts 30 kilo-
meter zendvermogen.
De bemanning commu-
niceert onderling via
een intercom.

Alle wielen worden
afzonderlijk aangedre-
ven. Op verharde
wegen volstaat de
standaard ingestelde
achterwielaandrijving,
in ruw terrein kan de
bestuurder de voorwie-
len erbij betrekken.

De sensorkop kan onopvallend op een
driepoot ergens in de buurt van het
voertuig worden geplaatst, de beman-
ning bedient de apparatuur dan van-
uit het voertuig.

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



REPORTAGE 
Fennek: licht verkennings- en bewakingsvoertuig 

topsnelheid van 112 km/uur halen en heeft een
actieradius van 1000 kilometer op verharde
wegen en ongeveer de helft in het terrein.
Hellingen tot 60° en dwarshellingen tot 45°
worden moeiteloos genomen evenals waterge-
bieden tot 1 meter diep. De bodemplaat is
bestand tegen mijnen, de gepantserde carrosse-
rie beschermt de bemanning tegen de invloe-
den van scherfwerkende mortier- en blast anti-
personeelsmijnen.

Uitschuifbare mast
Naast de goede terreinvaardigheid en bescher-
ming tegen invloeden van buiten munt het
voertuig uit in de waarnemingsmogelijkheden.
Het zit boordevol systemen die de bemanning
onder elke omstandigheid een goed beeld geven
van de omgeving. Zo heeft men de beschikking
over een warmtebeeldcamera, CCD-dagzichtca-
mera en een laserafstandsmeter. Deze zijn op
een 1,5 meter uitschuifbare mast geplaatst die
onder pantser is te bedienen. Andere mogelijk-
heid is de kop op een statief te plaatsen en dat
onopvallend ergens in het terrein te zetten.
Daarbij moet het gepantserde voertuig zich
binnen een straal van 40 meter bevinden. De
bemanning bedient met een afstandsbediening
vanuit het compartiment de systemen, de over-
dracht van de signalen gaat via een draad.
Uiteraard is de Fennek ook voorzien van een
GPS-systeem dat in combinatie met de informa-
tie van de overige systemen een zeer nauwkeuri-
ge plaatsbepaling van de bespiede doelen geeft.
De eigen positie alsmede alle andere relevante
data worden uitgewisseld met behulp van data-
transmissie van een VHF-radioverbinding tussen
het voertuig en de bijbehorende commando-
post. Deze VHF combat net radio heeft een
bereik van 30 kilometer. De Fennek heeft naast
deze radio nog een zogenaamde HF-radio aan
boord die over een veel groter bereik radiover-
bindingen tot stand kan brengen. Zeker voor
verkenningsvoertuigen die in vijandelijk gebied
opereren is dit geen overbodige luxe.
De bewapening van de Nederlandse Fennek
bestaat uit een .50 of een 12,7 mm mitrailleur.
Deze zijn onder pantser te bedienen.
Medio dit jaar moet de assemblagelijn bij DDVS
in Helmond op volle sterkte draaien, momen-
teel is men bezig met de voorbereidingen. In
totaal heeft de Koninklijke Landmacht 410 voer-
tuigen besteld, onze Oosterburen staan voor 202
voertuigen te boek. De productie wordt verdeeld
over deze twee landen. In Helmond heeft men
binnenkort plaats voor 35 extra technisch geïn-
teresseerde medewerkers om dit fraaie stukje
techniek in elkaar te zetten. ●

Hans Doornbos

Militaire 
auto-industrie
De Fennek wordt in
de fabriekshal van
Dutch Defense
Vehicle Systems in
Helmond geassem-
bleerd. Het gaat
zowel om voertuigen
voor de Nederlandse
als Duitse krijgs-
macht. De door
diverse toeleveran-
ciers aangeleverde
componenten wor-
den op de alumini-
um romp gemon-
teerd. Alles volgens
strak omlijnde proto-

collen, het gehele
proces lijkt veel op
de totstandkoming
van een vliegtuig. De
Fennek’s worden
deels in Duitsland
‘afgemonteerd’. De
voertuigen verlaten
rijdend de hal in
Helmond, daarna
verhuizen ze naar
Duitsland om te wor-
den opgetuigd met
militaire attributen
zoals bewapening en
communicatieappa-
ratuur. ●

Basis van de Fennek is een gelaste aluminium
romp. Dankzij dit materiaal houdt men het
gewicht enigszins binnen de perken voor voldoen-
de terreincapaciteiten.

De Fennek heeft een
onafhankelijke wielop-
hanging met rondom
schijfremmen.
Standaard worden de
achterwielen aangedre-
ven, vierwielaandrij-
ving is inschakelbaar.
Het voertuig heeft
zowel een breedte- als
lengtesper.

Belangrijk bij een verkenningsvoertuig is het zicht
voor de chauffeur. Zijn positie in combinatie met
de gepantserde ruiten helpen daarbij. Voor het
zicht naar achteren assisteert een camera, de afge-
platte achterkant wordt daarmee ook verklaard.

Laag, onopvallend, goed zicht voor de inzittenden,
weinig geluid-, warmte- en radarreflectie waren
de belangrijkste criteria die de uiteindelijk vorm
bepaalden. De Deutz zescilinder is achterin
gemonteerd.

Om het geluid en de
warmteproductie
zoveel mogelijk te eli-
mineren worden de uit-
laatgassen gekoeld via
de rechter achterwiel-
kast uitgestoten.

Foto’s: DDVS
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