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A stabil és mobil motorok gyártása mellett 
az első traktorkísérletek 1923-ban a petróleum-
hajtású „magánjárókkal” indultak meg, majd 
az erőteljes gépfejlesztési munkáknak köszön-
hetően 1924-ben megjelent az első „iga zi trak-
tor” is. A MEZ-15, a HSCS 15 LE-s magánjárója 
volt az az alapkonstrukció, amelyre a gyár trak-
torgyártása egészen 1956-ig épült.

A kispesti Hofherr gyár elsőrendű feladata 
a mezőgazdasági gépek és termelőeszközök 
gyártása volt, és a gyárat már eleve erre a tevé-
kenységre alakították ki és szerelték fel, de a 
gazdasági válságokat követő háborús felké-
szülésekből is ki kellett vennie a részét.

Az I. világháború (1914-1918) idején a kis-
pesti Hofherr gyár jelentős hadianyag-terme-
lést folytatott. Hadfelszerelést, fogatos szállí-
tóeszközöket, valamint nagy mennyiségű tü-
zérségi lőszert gyártott. Az 1924-től nagy lép-
tekkel meginduló traktorfejlesztéseknek kö-
szönhetően a Hofherr gyár a belföldi traktor-
piacon vetélytárs nélkül maradt. 

Az eredetileg mezőgazdasági célra gyár-
tott traktorok R-40 típusú, 40 LE-s alaptípusá-
ból ipari célra is használható változatai meg-
jelentek az utakon és a szántóföldeken.

A HOFHERR katonai vontatók gyártásának 
története (1939-1944)
Hofherr Mátyás az 1869-ben, Bécsben alapított mezőgazdasá-

gi gépgyárának magyarországi gyárát 1900-ban hívta életre Kispes-
ten, Hofherr és Schrantz Vasöntöde és Gépgyár elnevezéssel (Schrantz 
János a vállalkozó cégtársa volt).

A kedvező időben és jó helyre települt HS cég (Hofherr-Schrantz) 
csakhamar a hazai mezőgazdaságigép-gyártás úttörője és legna-
gyobb ilyen jellegű vállalkozása lett. A gyár kezdetben a mezőgaz-
dasági gépek és eszközök szinte teljes választékát gyártotta, 1919-
től a gőzlokomotívokat és gőzmaga járókat is beleértve. A kispesti 
Hofherr gyár 1912-ben a Hofherr és Schrantz, valamint Clayton és 
Shuttleworth cégek összeolvadása révén a továbbiakban a HSCS 
nevet használta.

Erre a tényre a Magyar Honvédség illetéke-
sei is felfigyeltek, és 1937-ben sor került az IV-40 
típusú ipari vontatók katonai kipróbálására is. 
A vélemény azonban lesújtó volt. A lomha, las-
 sú, gyenge terepjáró képességű, hangos, nehe-
zen indítható és kezelhető Hofherr traktor ka -
tonai célokra, lövegvontatásra nem alkalmas, 
kivéve a 8 cm-es légvédelmi ágyúkat. A gyár 
viszont ígéretet tett a traktor „katonai” elvárá-
soknak megfelelő áttervezésére és a megfele-
lő darabszám elfogadható áron történő üte-
mezett biztosítására.

A Hofherr gyár elég korán felismerte a had-
sereg szorult helyzetét, hiszen a honvédség 
1938-ban már egyáltalán nem rendelkezett új 
tüzérségi vontatókkal. A korábban használt és 
a WEISS-MANFRÉD által, olasz licenc alapján 
gyártott PAVESI vonatók elavultak és a gyártá-
suk megszűnt. A németektől vásárolt 5 tonnás 
HANSA LLOYD fél-lánctalpas vontatók szállítá-
sát a német fél beszüntette.

A kispesti Hofherr gyár ismét monopolhely-
zetbe került, és 1938-ban elkészültek az első 
KV-40 típusú katonai vontatók, amelyek jelen-
tős kompromisszummal ugyan, de a honvéd-
ség részére leszállítható állapotba kerültek.

A kispesti gyár, mint megannyiszor a pá-
lyafutása során, ismét megelőzte nagy nem-
zetközi riválisát, a németországi LANZ gyárat, 
aki szintén hasonló konstrukciójú, egyhenge-
res, kétütemű féldízel motorral hajtott trakto-
rokat gyártott. Habár néhány LANZ traktor ke-
rült a német hadsereg lövegvontatói állomá-
nyába és ezeket sokszor össze is keverték a 
HSCS vontatókkal, de a vezető szerep ebben 
a traktorkategóriában is a Hofherr cégé lett!

A magyar honvédség 1938-ban megkezdte 
a KV-40 típusú katonai vontatók megrendelé-
sét, és1941-től már a módosított, nagyobb 
teljesítményű KV-50 típusú traktorok előállítá-
sa folyt 1944 év végéig. A vontatók leszállításá-
nak ütemezését az 1. számú táblázat tartal-
mazza.

A gyár 1938-1944 között összesen 958 db 
katonai vontatót gyártott és szállított le a ma-
gyar honvédség részére a KV-40 és KV-50 típu-
sokból. Az SKV-50 és a KL-50 prototípusokból 
csak 1-1 db készült el, és a kedvezőtlen háborús 
állapotok ezeknek a bevezetését és harctéri 
alkalmazását már nem tették lehetővé.

A Hofherr katonai vontatók kialakításához 
az 1938-ban gyártásba került R-40 típusú me-

A HSCS IV-40 alaptípusa szántóföldi próbán, 1937

HSCS R-40 típusú mezőgazdasági traktor, a katonai vontatók 
alapgépe A HSCS KV-40 katonai vontató traktor prototípusa, 1938
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zőgazdasági traktor szolgáltatta az alapkon-
cepciót. A KV-40, majd a későbbiekben a KV-50 
katonai vontató típusok alapjában véve ha-
sonló felépítésűek voltak és sok jellemzőjük-
ben teljes azonosságot mutattak az alaptrak-
toréval. Így természetesen végig magukban 
hordozták az alaptípus hibáit, hátrányait és 
egy-egy esetben az előnyeit is. A fejlesztés so-
rán végrehajtott „kényszermódosítások”-at a 
következőkben vesszük sorra. 

A KV-40-es katonai vontatók mellső hídját 
2 db tekercsrugó és lengőkar beiktatásával 
rugózottra készítették. A motor konstrukciója 
a hagyományostól nem tért el, de a maximális 
teljesítményt 50 LE-re, a tartós teljesítményt 
45 LE-re emelték. A befecskendezett üzem-
anyagdózist megemelték és a motort némileg 
magasabb fordulatszámon járatták. 

A körülményes izzókúp-melegítéses indítá-
si időt egy elektromos akkumulátoros izzí tó -
spirállal lehetett lerövidíteni, de a harctéri al-
kalmazás során ez a rendszer általában cső döt 
mondott (nagyon alacsony külső hőmérsék let, 
lemerült, befagyott, szétrázódott akkumulátor 
stb.). A motor hűtési körébe a hűtőven tilátor 
mellett egy vízszivattyú beiktatása is meg tör-
tént az intenzívebb hűtőteljesítmény elérésé-
re. Az üzemanyagtartály térfogatát megnövel-
ték, hogy nehéz terepen történő közlekedés 
esetén is az üzemanyag legalább 250 km-re 
elegendő legyen.

A kipufogócsövet a traktor alatt vezették 
hátra. A hangtompító kiiktatható volt a motor-
fojtás megszüntetésére és a teljesítmény nö-
velése érdekében. A sebességváltó 6 előre és 
2 hátrameneti fokozattal rendelkezett, a meg-
változtatott áttételek következtében 34 km/h 
végsebesség elérésére volt alkalmas. A hátsó 
lehajtásba mechanikus differenciálzárat épí-
tettek be. Az iker hátsó gumiabroncsok közé a 
hátsó keréktárcsákban tárolt, terepjárást se-
gítő kapaszkodókat lehetett felszerelni. A trak-
tor a két hátsó kerékre ható hidraulikus fékkel 
és mechanikus kézifékkel rendelkezett. A veze-
tő ülésén kívül 6 fő részére alakítottak ki ülő-
he lyeket a traktoron. Az időjárási viszontag sá-
goktól egy lehajtható acélcső elemekből ál ló 
ke ret és arra felhúzható vászonponyva védte 
az egység katonáit.

A KV-40-es katonai vontatókat drótkötél-
dobos vontatócsörlővel is ellátták. A hátra 
felszerelt egység drótkötele görgőkön keresz-
tül a traktor alatt előre vezethető volt, és így 
az öncsörlőzésre is alkalmassá vált.

A továbbfejlesztett KV-50 típusú katonai 
vontató változatok motorjának maximális tel-
jesítményét 60 LE-re, tartós teljesítményét 55 
LE-re emelték, amely jelentős üzemanyag-fo-
gyasztási emelkedéssel is járt. A végsebesség 
némileg emelkedett.

A harctéri tapasztalatokra támaszkodva a 
légszűrő kapacitását és ezzel együtt a méretét 

is megnövelték. (A nagyobb légszűrő a későb-
bi G-35 típusú mezőgazdasági traktorok jelleg-
zetességévé is vált.) Jelentős változás volt a 
hátsó kerekekre ható, KNORR-rendszerű lég-
fékberendezés felszerelése és a kézifékkel 
külön is fékezhető hátsó kerekek alkalmazása.

A HSCS katonai vontatók fejlesztésének 
következő állomása a Super katonai vontató, 
az SKV-50 volt. Ez már a tehergépkocsikhoz 
hasonló platót kapott, amelyen a szállítható 
személyek részére ülőpadok lettek kialakítva. 
Az így még jobban farnehézzé vált jármű ten-
gelytávját 2500 mm-re (300 mm-rel) megnö-

1. táblázat   A Hofherr katonai vontatók gyártásának ütemezése

Gyártási év Katonai vontató típusok év/db
KV-40 KV-50 SKV-50 KL-50

1938 102 - - -
1939 171 - - -
1940 101 - - -

1941 99
(a típus kifutott!)

17
(a típus belépett!)

1
(prototípus!) -

1942 - 40 0 -

1943 - 377 0 1
(prototípus!)

1944 - 51 0 0
Összesítés/db 473 485 1 1

2. táblázat   A Hofherr katonai vontatók főbb műszaki adatai
KV-40 KV-50

Teljes hossz 3850 mm 3850 mm
Teljes szélesség 2120 mm 2120 mm
Teljes magasság 1725 mm 1725 mm
Szabad hasmagasság 310 mm 310 mm
Gázlóképesség 700 mm 700 mm

Motor: 1 hengeres, fekvő elrendezésű, 
kétütemű nyersolajmotor

1 hengeres, fekvő elrendezésű, 
kétütemű nyersolajmotor

- Lökettérfogat 10.4 liter 11.7 liter
- Tartós teljesítmény (max. telj.) 45 LE (50 LE) 55 LE (60 LE)
- Fordulatszám 700 1/min 650 1/min
- Hajtott kerekek száma 2 (hátsó) 2 (hátsó)
- Legnagyobb sebesség (fokozatok) 34 km/h (6 előre + 2 hátra) 36 km/h (6 előre + 2 hátra)
- Vonóerő 3000 kg 3800 kg

- Fékberendezés Hátsókerékre ható olajfék Hátsókerékre ható légfék
(KNORR rendszerű)

- Kézifék Hátsókerékre ható mechanikus Hátsókerékre ható, külön is 
fékezhető, mechanikus

Üzemanyagtartály térfogata 110 liter 110 liter
Üzemanyag-fogyasztás út (terep) 33 l/100 km (45 l/100 km) 35 l/100 km (50 l/100 km)
Tömege üresen 4500 kg 4570 kg
Hasznos tömeg 700 kg 630 kg
Össztömeg 5200 kg 5200 kg
Kerékabroncs elöl/hátul 6.00-20/11.25x24 iker 6.00-20/11.25x24 iker
Csörlő vonóerő 3700 kg 4000 kg

Katonai kiegészítő szerelvényekkel és a hátsó keréktárcsában 
tartalékolt kapaszkodókörmökkel ellátott HSCS KV-50 típusú 
vontató, 1941

A HSCS SKV-50 (Super) típusú továbbfejlesztett katonai vonató 
(még lánckosár-mechanika nélküli) prototípusa, 1941
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velték, és mellső súlyozással a hosszirányú 
stabilitását is némileg sikerült javítani.

Jelentős módosítást is végrehajtottak a 
„járművön”. A felszerelhető hátsó kapaszkodók 
helyett a hátsó gumiabroncsokra és egy pne-
umatikusan leengedhető feszítőgörgőkre fel-
helyezhető ún. lánckosaras, terepjárást segítő 
megoldást alkalmaztak, ha arra szükség volt 
(fél-lánctalp elv). Természetesen a láncko sár 
felhelyezése is nehéz és időigényes feladat, 
amely a harci körülmények között nem is volt 
mindig végrehajtható.

A katonai vontatók fejlesztési elképzelésé-
nek csúcsa feltehetően a HSCS KL-50 típusú 
fél-lánctalpas vontató jármű kialakítása. Az el-
képzelést valószínűleg a hadseregben ko ráb-
ban rendszeresített német gyártmányú HAN SA 
LLOYD típusú fél-lánctalpas tüzérségi vontató 
sugallta, de a megoldást az elavultnak számí-
tó Hofherr traktor motorokkal társítani nem 
volt szerencsés elképzelés.

Az egyébként figyelemfelkeltő megjelené-
sű KL-50-es vontató nem is jutott túl a proto-
típus legyártásán. Egyébként valamennyi be-
épített alkatrész – a lánctalpas futómű terve 
és kialakítása is – Hofherr gyári fejlesztés és 
gyártás volt, HANSA LLOYD importalkatrésze-
ket a szerkezet nem tartalmazott. Ekkor azon-
ban már a történelem és a technika is közbe-
szólt. 1944-ben a II. világháború már a vége fe lé 
járt és a kikényszerített háborús technikai fej-
lődés túllépett a Hofherr gépek konstrukcióin 
is, és a honvédség illetékesei sem igényeltek 
már több gépet a HSCS katonai vontatókból.

A Magyar Királyi Honvédség II. világhábo-
rús technikai felszereltségének jellemzése 
során a legtöbb negatív jelzővel a HSCS kato-
nai vontatókat illetik. Az egyébként mezőgaz-
dasági célokra tervezett traktor a saját kate-
góriájában kiváltóan teljesített ugyan, de a 
katonák körében nem volt népszerű. Műszaki 
sajátosságai a katonai alkalmazását erősen 
korlátozták.

A traktor indítása nehézkes, hiszen petró-
leumlámpával kellett az izzókúpot „meggypi-
rosra” előmelegíteni. Ez az idő a külső hőmér-
séklet függvényében nagyon elhúzódhatott. 
Az elektromos előmelegítő rendszer a legtöbb 
esetben használhatatlanná vált. A motor igen 
hangos volt (innen a vontató „hazaáruló” ra-
gadványneve is) és erősen rázott. A gép hajla-
mos volt az ágaskodásra és a rajta helyet fogla-
ló 7 fős személyzet méginkább fokozta a „far-
ne héz” jelenséget, amely a kormányzást és a 
hosszirányú stabilitást is bizonytalanná tette. 
Terepjáró képessége sem kiemelkedő. A sok 
negatívum mellett azonban kétségkívül voltak 
a vontatónak pozitív tulajdonságai is. Sok ka-
tona körében már a civil életből is ismertté vált 
a traktor egyszerű szerkezete, megbízhatósá-
ga, olcsó üzemanyaga. A kezelése különösebb 
előképzettséget nem igényelt. Egyszerűen ja-
vítható, a pótalkatrész-ellátása megoldott volt 
még harctéri körülmények között is.

Mindent összevetve kijelenthetjük, hogy 
az erősen megoszló vélemények ellenére is a 
Hofherr gyártmányú katonai vontatók dereka-
san helytálltak a II. világháborúban és teljesí-

megemelkedett a 40 LE-s traktorok utáni kül-
földi érdeklődés. 

A gyár már 1938-ban katonai célú felhasz-
nálásra R-40 típusú traktorokat szállított Ar-
gentínának, Bulgáriának, Jugoszláviának és 
Egyiptomnak is, ahol a nevezett típusokat meg-
elégedéssel használta a katonaság, előrevetít-
ve annak a lehetőségét, hogy ezek a típusok 
megfelelő kialakítás révén a magyar honvéd-
ségnél is alkalmazásra kerülhetnek, mint lö-
vegvontatók. (A gyár ajánlatot küldött Kínába 
és Törökországba is.)

Szükséges megemlíteni, hogy 1939-ben a 
magyar Honvédelmi Minisztérium (HM) és az 
Ipa ri Minisztérium (IM) a legnagyobb hazai gyár-
tók részvételével (RÁBA, MÁVAG, WEISS MANF-
RÉD, GANZ, LÁNG, HOFHERR) egy munkaközös-
séget alakított a RÁBA-BOTOND, RÁBA-MAROS 
tehergépkocsik, HSCS SKV-50 lövegvontatók 
és a BMW motorkerékpárok gyártásának koor-
dinálására. Ebből csak a RÁBA-BOTOND ka to-
nai terepjáró közös gyártása valósult meg tel  jes 
mértékben. A Hofherr gyár a RÁBA-BOTOND-
hoz csupán néhány öntvényt és forgácsolt al-
kat részt gyártott, a kész gépkocsi a kispesti 
gyárból nem gördült ki.

A kezdetekben jól jövedelmező hadi üzle-
tek mellett a 40-50 LE-s Hofherr traktorokból 
kialakított ipari vontatók is egyre keresetteb-
bek lettek, elsősorban a hazai piacokon, és mint 
közúti vontatók igen jól vizsgáztak. Sajnos a 
magyar traktorgyártás e különlegességeiből 
mára már egyetlen hazai példányról sincs tu-
domásunk.

A HSCS KV-40 és KV-50 típusok a hadműve-
letek során nagyrészt megsemmisültek (doni 
katasztrófa, magyarországi és ausztriai had-
műveletek). A magánkézben lévő ipari vonta-
tókat a visszavonuló magyar és német kato-
naság vette birtokba, az ország területéről így 
ezek is kikerültek. 1945 tavaszán a II. világhá-
ború magyarországi harcai elcsitultak. A Hof-
herr gyár életében is gyökeres változások kö-
vetkeztek be, de a HSCS világhírű traktortípu-
sai ismét bebizonyították, hogy a legkülönfé-
lébb területeken, a legnehezebb körülmények 
között, háborús környezetben is megállták a 
helyüket.

Dr. Stieber József 

A HSCS KL-50-es vontató prototípusa, 1943

HSCS KV-40-es vontatók lövegszállító oszlopban, 1942

tették a tőlük elvárható követel-
ményeket.

Az 1939 szeptemberében ki-
tört II. világháború alatt a kispes-
ti Hofherr gyár termelőkapacitá-
sának nagyobb részét hadianya-
gok gyártása kötötte le, azonban 
a háborús felkészülés nem volt 
új donság a gyárnak, hiszen a meg-
előző időszakokban jelentősen 

Szállításra előkészített HSCS 
IV-40 típusú ipari vontató a 
Hofherr gyár udvarán, 1942
(A hátsó keréktárcsában a tárolt 
kapaszkodókörmök láthatók.)

Visszatekintés


