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REPORTAGE
Techniek van de Fennek

Gelukkig hebben we voor de AMT-stand op de
AutovakRAI voldoende vierkante meters gere-
serveerd. De stand biedt namelijk niet alleen
plaats aan een keukentje, een fraaie desk en de
gebruikelijke tafeltjes en stoeltjes, maar ook
aan een Fennek. U weet wel, het Landmacht-
voertuig, dat we twee jaar geleden al eens
onder de loep namen in AMT. Hij staat op de
AMT-stand om gezien te worden. En dat is
eigenlijk heel uitzonderlijk. Want al is een
Fennek 5,6 meter lang, ruim 2,5 meter breed,
bijna 1,8 meter hoog en ruim 10 ton zwaar, hij
is bedoeld om te zien, niet om gezien te wor-
den. Toch is zijn indrukwekkende techniek
alleszins het bekijken waard.

Alleskunner
De Fennek is ontworpen om in vijandelijk
gebied doelen op te sporen en de precieze loca-
tie daarvan door te seinen naar het eigen
hoofdkwartier. Om dat met succes te doen,
moet de Fennek onzichtbaar zijn voor de vij-
and. Dus moet hij klein en laag zijn en weinig
geluid, warmte en radarreflectie produceren.
Daarnaast moet hij natuurlijk snel en soepel

kunnen bewegen door alle mogelijke terrein-
soorten en moet hij zijn inzittenden goed
beschermen tegen de gevaren in vijandelijk
gebied. Denk aan mijnen of kogelregens maar
ook aan nucleaire, biologische of chemische
aanvallen. Ondertussen blijft de Fennek een
verkenner, dus moeten zijn inzittenden een
optimaal zicht naar buiten hebben.
Het bleek nog lang niet eenvoudig om aan dat
eisenpakket te voldoen. Toen ontwikkelaar
Kraus-Maffei Wegman (KMW) in december 1996
het eerste prototype afleverde, stond de
Landmacht nou niet direct te juichen. Met

Zien zonder gezien te worden

Slimme verkenner
Natuurlijk, een Hummer is

een alleraardigst autootje

voor de winkelende voet-

balvrouw. Maar zelfs met

24 inch wielen en geblin-

deerde zijruiten maak je er

op de PC Hooftstraat niet

meer echt indruk mee. Met

een Fennek ligt dat anders.

Maar laat die nou bedoeld

zijn om juist niet op te val-

len...
De naam Fennek is afgeleid van Fennecus zerda, ofwel woestijn-
vos. Dat beestje leeft als nachtdier in de woestijn. Ook voor
hem geldt: zien zonder gezien te worden.

Allemaal binnen het
pantser, een sterke
lichte motor, een auto-
matische zesbak en de
H-aandrijflijn. Samen zor-
gen ze voor voldoende tractie op
asfalt en zwaar terrein.

name de terreincapaciteiten van de proto
waren onder de maat. Het voertuig was te
zwaar en de gewichtsverdeling niet optimaal.
Bovendien waren de remmen niet geschikt voor
snel en zwaar terreinwerk en functioneerde het
regelsysteem voor de bandenspanning niet
goed.
Uiteindelijk hadden de Duitsers nog vier jaar
ontwikkelingstijd nodig, voor de opdrachtge-
vers van de Landmacht en de Duitse
Bundeswehr helemaal tevreden waren.

Veilig interieur
De basis voor het uiteindelijke voertuig is een
gelaste aluminium romp, waaraan pantserpla-
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beteren via de beide dakluiken. Ook de chauf-
feur heeft een dakluik boven zijn hoofd, maar
dat is alleen bedoeld als nooduitgang.

H-aandrijflijn
Het motorcompartiment bevindt zich achter de
passagiers. Daarin staat een Deutz 2013C. Dat is
een 5.7 liter 24 kleppen zescilinder direct inge-
spoten diesel met turbo en intercooler. Die
motor levert 177 kW bij 2500 toeren en is goed
voor een koppel van 819 Nm bij 1650 t/min.
Deutz levert dezelfde motor ook aan busbou-
wers. Alleen kiezen die in de regel voor een wat
tammere versie.
De keuze voor deze motor is ingegeven door
zijn bescheiden gewicht, nog geen 500 kg, en
zijn lage brandstofverbruik van 200 gram per
kWh. Belangrijk, want binnen de bepantsering
is het woekeren met de ruimte, en zo kan de
inhoud van de brandstoftank beperkt blijven
tot 200 liter. Blijft de Fennek braaf op het asfalt,
dan komt hij daar zo’n 900 km ver mee. Gaat
hij het terrein in, dan is de brandstof na 400
km op.
De zescilinder Deutz staat tussen de achterwie-
len van de Fennek. Hij drijft via een koppelom-
vormer een automatische zesbak van MAN-
dochter Renk aan, die voor de motor staat. Daar
weer voor bevindt zich een tandwielverdeelkast,
die het hart van de H-aandrijving vormt. Zo’n
H-aandrijving bestaat uit twee car-
danassen met ieder een haakse
overbrenging naar de achterwielen

ten met een dikte van 7 mm zijn bevestigd. Die
beschermen de inzittenden tegen scherfwerken-
de mortiergranaten. De bodemplaat is ‘mijn-
proof’, zodat anti-personeelsmijnen geen
bedreiging vormen.
De romp biedt plaats aan drie inzittenden.
Allereerst de chauffeur. Hij zit ver naar voren in
het midden. Die zitplaats bereiken vergt enig
atletisch vermogen. De beide deuren zitten
namelijk aan de zijkanten achterin de cabine.
Maar zit hij eenmaal, dan heeft de chauffeur
een voortreffelijk uitzicht. Drie gepantserde rui-
ten, links, rechts en voor hem bieden 180 gra-
den zicht voorruit. Spiegels en een camera zor-
gen voor het zicht naar achteren.
Linksachter zit de ploegcommandant en rechts-
achter het derde bemanningslid. Zij bedienen
de waarnemingsapparatuur en de bewapening.
De bedieningsconsoles daarvoor hangen aan
een schuifrail. Zo kunnen de bemanningsleden
achterin de apparatuur vanaf beide zitplaatsen
bedienen.
Van windgeruis heb je geen last in een Fennek.
De deuren sluiten namelijk luchtdicht af. Dat
moet ook, want om de inzittenden te bescher-
men tegen nucleaire, biologische of chemische
invloeden heerst er in de cabine een overdruk
van 4 tot 6 mbar. Uiteraard bereikt alleen gefil-
terde lucht het interieur. Om de temperatuur
draaglijk te houden, is het voertuig uitgerust
met airconditioning.
Als de omstandigheden dat toelaten, kunnen de
achterpassagiers hun zicht op de omgeving ver-

De Fennek kan door
één meter diep water
rijden, hellingen tot
60% en dwarshellingen
tot 45% nemen.
Daarom heeft hij grote
wielen, een laag zwaar-
tepunt en grote aan-
en afloophoeken.

Mocht de tractie toch ontoereikend zijn, dan is er
altijd nog de lier met 40 meter kabel in het kunst-
stof front. Dat kunststof maakt de Fennek minder
zichtbaar op de vijandelijke radar.

De motor is bereikbaar via luiken
aan achter-, boven- en onderkant. Is
dat onvoldoende dan moet de
gepantserde dakplaat los.

Rechts achterin, net onder de gepantserde dakplaat, ligt het
koelpakket. Dat bevat de aircocondensor, de radiateur, een koe-
ler voor de hydrauliek en de intercooler. Onder het pakket
bevindt zich een hydraulisch aangedreven ventilator die tevens
de uitlaatgassen spreidt en koelt, voor ze het voertuig verlaten
achter de rechterachterwielkast. Zo is de uitlaat niet zichtbaar
op infrarood warmtekijkers van de vijand.
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De werkplek van de chauffeur. Rechts de monitor
voor het zicht naar achteren.

En zo kan het er achterin uitzien. Het liggende
schermpje is van het onboard-diagnosesysteem.
Op het staande worden de beelden van de warm-
tebeeldcamera of de CCD-dagzichtcamera gepro-
jecteerd.
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en nog eens dezelfde constructie naar de voor-
wielen. Voor ‘burgers’ is de H-aandrijving een
wat onbekende constructie, voor militairen
niet. De DAF YA 126 uit het begin van de jaren
’50 was H-aangedreven en ook de latere YA 328
maakte gebruik van dit type aandrijflijn.

Thuis op elk terrein
Voor de Fennek is de H-aandrijving, die groten-
deels binnen het pantser huist, een logische
keuze. Allereerst houdt zo’n aandrijflijn het
voertuig laag, wat past binnen de filosofie van
‘zien zonder gezien te worden’. Ten tweede is
het de basis voor vier onafhankelijk verende
wielen. En dat is weer een voordeel in moeilijk
terrein. Op ieder wiel bestaat de vering uit twee
korte gekoppelde torsiestaven. Dat is relatief
onkwetsbaar en vraagt weinig inbouwruimte.
Ook de bandendrukregelinstallatie is van groot
belang voor de terreineigenschappen van de
Fennek. Die stelt de bemanning in staat om
afhankelijk van de ondergrond te kiezen uit
vier standen voor de bandenspanning. De com-
pressor die de spanning van laag naar hoog
brengt, bedient tevens het luchtdrukgeregelde
hydraulische rem-
systeem voor de vier
geventileerde schij-
fremmen. Ook voor de

bediening van de motorrem, de differentieel-
sperren en het inschakelen van de vierwielaan-
drijving is de druk van deze tegen de motor
aangebouwde compressor nodig.
Wordt een band lek geschoten dan stopt de
luchttoevoer van de compressor naar dat wiel
automatisch. Dankzij een runflatring op de
velg blijft de Fennek dan toch mobiel.
Als ontwerper KMW en bouwer DDVS (uit
Helmond!) al die high tech bij elkaar plussen
loopt het prijskaartje op tot 1 miljoen euro.
Voor al dat geld biedt de Fennek alles wat een
snelle verkenner in vijandelijk gebied nodig
heeft. Een Bugatti-achtige topsnelheid hoort
daar niet bij. Net boven de 110 km/h houdt het
wel op. In vredestijd haalt hij zelfs dat niet,
want dan is de Fennek begrensd op 88 km/h.
Maar ach, in de PC-Hooftstraat is dat ruim vol-
doende… ●

Erwin den Hoed

Prijzen scoren
met de Fennek

De wielophanging is aan
de buitenkant tegen de
pantserplaat gebouwd.
De bovenste draagarm is
gekoppeld aan de onder-
ste torsiestaaf. Tordeert
die, dan tordeert de
bovenste mee via het kop-
pelstuk aan het einde. De
haakse overbrenging met
reductie vult het gat in het
pantser.

AMT krijgt de Fennek
een weekje op zicht.
Dus staat hij van 21
tot en met 26 april
op de AMT-stand (hal
4, stand 004) op de
AutovakRAI. Kom
beslist een kijkje
nemen, want met
een beetje Fennek-
kennis kunt u daar

prachtige prijzen
winnen. Wat dacht u
van een Launch diag-
nosetester, een Sonic
gevulde gereed-
schapswagen, een
Midtronic accutester,
Serenco power-
booster of Amtech
persluchtgereed-
schap? ●

De Fennek op de AutovakRAI is
een zogenaamde MRAT, een
Medium Range Anti Tank. Daarop
ontbreken de camera’s en de
mast op het dak. De ruimte die
daardoor linksboven achterin vrij-
komt, wordt gebruikt als bagage-
ruimte voor het nieuwe Gill-anti-
tankwapen. Oneerbiedig gezegd
is een MRAT een taxi voor de Gill,
zijn raketten en zijn bemanning.

De Fennek is geen aanvalsvoertuig, de .50 mm mitrailleur is alleen bedoeld
voor zelfverdediging. Hij is te bedienen van onder het pantser.

De chauffeur bedient de BDRI (Banden Druk Regel
Installatie) vanaf het dashboard. Een dergelijke
installatie wordt ook wel gebruikt op civiele voer-
tuigen. Toch leuk om te zien hoe de lucht vanaf de
compressor de band bereikt. Dat gaat via een
slangetje langs de draagarm, een kanaaltje in de
astap, de BDRI-aansluiting op de naaf en het BDRI-
ventiel.

1 = Ventiel (conventioneel)
2 = Huis naafreductie
3 = Astap
4 = Wielnaaf
5 = BDRI-aansluiting
6 = BDRI-ventiel 
7 = BDRI-
aansluiting
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