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1,1 - ОРБТЕ 

Аућоп 1-17, а4оропака је из Еотпасајако паогивапје оргеп1јел чгедјајта за когаабепје заломофјепаћ гакека Е-60. да оуо, па ауволи је идгадјел вазкет иргау1јапја оузт гакеката 3 аузол је орхетјјеп аућолакћт Јапаагл]т чгедјајлта АРЏ-60-1М (АРО-60-11М), која ве родуевауајџ Како па ипшетаблје, како 1 па вројјавпје роф- кезлле чтедавње повабе. ГзЕоутепепо ва родевауапјег аућопакаћ Тапваттаћ итедјаја АРЏ-60-ТТМ па вројјабпје рокктајле агедавке повасе, догуојјауа ве 1 родуевауапје Агадаћ шбојпаћ згедвкауа ла опшекавпје повасе, педји којата 4 аузолзкаћ Јапаглаћ итедјаја АРЏ-60-1М. Рх4 родуевеповЕа аузопзкаћ Тапвјепаћ штедјаја АРЏ-60– -11М па џлиставпје дтедавке повасе паје догуо1јепо родуевауапје Аходаћ шбојлаћ вгедвбауа па вро1јавпје дтедавке повабе. Џ влиба- Јо родуевауапја 4уобзпазеаћ амјопзкзћ Јапвакпаћ игедјаја АРО-60 -11М ва вротјаблје 1 АРЏ-60-ТМ па ипиегазпје стедавсе повасе опо- | - учбепо је 1аЕоугетепо родуевауапје Везе гакеба. 
за родуевамапје 1 Јапз!гапје залоуодјепаћ гакека Б-60 аујол- ЗЕ: Тапватт! шгедјаја АРЏ-60-ТМ (АРЏ-60-11М) родуебауаји ве па Бтаме 23-57р роккгајлћ дгедазезћ поваса 803-60-2101 1 ејекет1епо ве роуезији за пјата. 

МАРОМЕЊА: Аујопзка Тапајтта џгедјаја АРЏ-60-11М 1атадјеп! ви 
ч уакфјал5! девл!, одпозпо 1еу1. 

Рк! родуевауапјц аујопаћаћ јапазтлаћ итедјаја АРП-60-ТМ (АРО. 50-11М) па дгедаве и дозабе пеорнодпо је ровкаућЕ проте (дтапа- Спаке) ва Базоп од 120' ша (ртебпја) 1 108 пт (задија). 
РАЗМЈА! Ма шпиетавлјат дгедавелт поваб!та ргекћорпак па га- —____ Фајет аетодалат/еког рокјорси ровкау4к! и ројоћај 

"вЕКЛ." (авкјибето), а у!1јивки па угекепи тећап/а- па Блокћтапја в1дпа1 зас!је "акеју ~ равзу" МВЕМХ 
Бгауе 03-570 заоктепчек1 до Кгаја. 

Залоуодјепе гакеке Е-60 (ргојауод! "62") папепјепе зи га уодјепје 1ааке лапеуатаке ђогђе ш уазашћи ва да1ј!ле 40 0,3 ао 10 кл Бег одтапабепја ро ргеорфегебепји (ибггапји). 
Љапвтапје гакеба Р-60 подибе је ровје заћуака са1ја дјауот вапомодјепја 1 12аауапја и Епзбајасаји Јапзагапја задпаћа "ЗАХ- ВАТ" (жаћуак са1ја #орјокпот дТауот валоодјепја). 
5адпајазасаја о ргавизеуџш хаћуабка с!1ја гакебоп даје ве па ваапајли в1ја11си "62", идгадјепи о Кађзла рајока. 
51дпа11 гас1: 0 робуећепове! гакека ла аујопекат Тапваттат мкедјајлла АРЏ-60-1М (ЛРЏ-60-ТТМ), цргаујјапје Јапећгапјел, Јап- аатапје 1 121а2 12 парада апајода! вџ рефлелз гакека 58-20. 
Озпоупо иршевеуо за уаг1јапке родусвауапја шђојпаћ вгедекауа хабипајшећ 1 подчба одтапзвепја га чроетећи, је Гркаулјапје аујо- 

от 1-17. 

5аабет шргау1јапја гакекала Е-60 обићуака в1едебе: 
ба 1 Егојпа која иргаулјапја гакебала 5Е-20 (Р-3С) 1 В-ЗЕ Р-ЗР); 

2) какаји гелеа иргауЛјапја гакефапа Е-60; 
3) Кокаји гејеа иртауЛјапја гакекала В-60 рт вегајекоп Јап- 

(оваљае УТОР-а Ма 10 

отац 
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азгапји; 
4) ртометпо-петпи орхето. 
Бјекет!епа бела =15кепа ођегђеајије: 
– кад бекјкз аућопзка Јапзћтпа игедјаја АРЏ-60-ТМ ва гаке- 

сата Р-60 па роккталат дгедазејт позасата 1, 2, 3 1 4, габипа- 
јч61 1 копђјлотапе уагајалње; 

– гад дуа аујопзка Јапаћгпа џгедјаја АРО-60-17М ва гакефаља 
Е-60 па роект пат дгедавејт повабала 142 114 31 4. 0 влибајц 
родуеваџапја па повасе 3 1 4 ођезђедјији зе лебсујке уатајапње 
родуеваџапја. 

Рк1 гадџ за бекјт! аућолака Јапа!тпа игедјаја АРЏ подиба 5и 
ама пабјла Јапзјгапја: 

- "ОТИНОЧНО" (ројеаалабло) - ротожај узаеројовајлод рхекјор- 
така па УСС, РИС 1" (ватоуодјепе гакеке, гадто-уодјеле гакеке 1) 
- гакеће ве Јапв!гаји одгедјепјт гадовједот рга зуакоп ргаеавки 
па Бојемо амдте; 

- "СЕРИЛ" ро дуе (века јвЕ4 ро дув) – узћеројовајла ргекјор- 
пак ровкаујја ве ш родофај "СС, РНС 1-2 (3-4)" (ватоуодјеле га- 
кеће, кадло-уодјеле гакеке 1-2 (3-4) – рка вуакол рта Е1аки па 
Бојеуо аидте Тапзатајш ве ро 4уе (рах) такећа. Реа вегајакоп Тап- 
важапји за аујопекод Јапајтпод отедјаја АРО-60-ТТМ рха једлол 
РхћЕ4вКи па Ђојеуо Чисте Јапзата зе вало једла гакеба, Еј и ве- 
каја бе ве Јапа1таса гакеке ва Јеод ! Февпод Јапвега (поваба) 
за угетепактл Злеегуајоп од 0,16 5, а рт! ропоупоп рта ак па 
Бојемо Фидте Јапвјтасе ве ргеовкаје хакеке ва Еаћ 1864ћ Јапаг- 
пзћ итедјаја. Џ в1обаји пејапазтапја ртефћодле гакеће вз пје = 
вк!ааји Тапватпе копалде пакоп 1,25 +0,25 в ровје ргаејвка па 
Бојеуо ачате 1 ре! заћуаки сз1ја Фиујот гакебот 4061 се до Јало1- 
капја агиде какеке (Бојемеачате 4г%: ве ргаелвпико до 1: га- 
пја патедле гакеће). 51апај!ттаћја у родуећепове! гакека овЕаје 
ао апвзтапја ровједпје гакеке за ау1опзкод Јапз!гпод шгедјаја 
АРЏ-60-ТТМ. 

РЕ1 копђалоуапој аг1јапЕ! - Фуа аујопзка Тапвагпа игедјаја 
АРЏ-60-1М ва затоуодјеллл гакећала К-60 па олиегавијат дтедавејл 
повашла 1 дуг гакеће Е-3Е ла вројјабпјал повабћла ођегбедјепа 
за, такодје, ауа пабала Јапафтапја: "ОДИНОЧНО" (ројеазласпо) 1 
"СЕРИГ" (зегајака ро ауе), а гедовјед Лапзагапја одгедјије ве 
ротобајел ртекјорп:ка утвбе гакећа "СС - РНС" (вапоуодјеле г' 
Хеке - -адто-уодјепе гакеке). РЕ! ровкауЛјапји ргекјорпшка "СС - 
- РНС" (вапоуодјепе гакеке – гадћо-уодјепе гакеће) и ројовај 
"РНС" (гадћо-уодјепе гакеке) ргуо бе ве Лапаагаса гакеке В-ЈЕ 1 
аок опе пе Биди Талвагале пеподисе је Јапв1гав! гакеке Е-60. (0 
влабајџ пејапезтапја гакека Е-ЗВ га Тапзлгапје гакека Е-60 пеор- 
ћодпо је ртекјорлак уквте гакеса ровкаућк! џ ројовај "СС" (вало- 
одјепе гакеке 

- реалидло (пеуодјело) Јапзјтапје какеба, Еј јапвагапје рхе- 
Ко резачалаћ вЕеијааћ Која од Фидљека "АВАРИЛННИ ПУСК СС, РНС", 
Без Котапде "ЗАХВАТ" (гаћуак са1ја Борјобпот длауоп вапоуодјепја, 
одловло гадћо-уодјепја); 

- 1вк1јибепје гекопљакепод орезекод ирајјаба ро Копала: 
"ЗЕМЛ:" (епјја) ркеко ргекТорпака "пФ-НОВ" (пзвап АБР-РЕр-21 
— пеколкакка! орезека џрајјаг Ноу). 

МАРОМЕМА: 'о кекзеџ џриевеуа озпасаџапје аујопзкаћ Јапваглјћ 
отедјаја АРЏ-60-1 1 АРЏ-60-11 стеђа б1Еак3 Као 
АРЏ-60-1М 1 АРЏ-60-11М. 

у "омаше утиреа да 10% 

браве ба ли 
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1.2 – БАМОУОРЈЕМА ВАКЕТА Е-60 

ОРЗТТ РОРАСТ Х 

запоуодјепа гакеба 8-60 (рголауод "62") палепјепа је га 
џааавауапје ргоклупаекаћ аујопа и Башвкој папеуагвкој Богђа и 
уаљашћи. Какеба ве пофе рглепјамак! га дејзкуо ро са1јеујла, 
Која јеке ва ргапафепјет (па Еолџш зет1јапе роугаћле) 1 ро са1је- 
ућла па зеп1ја која епаеији Еорјоспи епегда ји. 

Вакеба је 1ауедепа ро аегодлпапабкој Бели "рашка" 1 Зла 
КтвкавЕћ "Х" гаврогед кгаћа, Кгтаја 1 девњађа1тавога, пеорћод- 
гаћ га роуебапје еб!кавлове! кттија па ме1акат парадпт од10у1- 
та. Ма кгааала ве пајаге гојегоп!, Која ођегђедјији вбађа1 зас!- 
ји гакеке око изашеле ове. Ракека ве вазкоја од реј одвека (511- 
ка 1), педјивођло роуезапаћ ротоби Бајопесзкаћ зројеуа ва бекат1 
оваучгауајџба узјка. 

Ргућ одвек - корјобпа дјауа вапоуодјепја "КОМАР" (колагас), 
која ргедзњау1ја оре1еко-ејекегопек! штедјај. — Опа је патепјела 
за окгауапје (алајкасаји) с11ја 1 здамапје и аујопека Јапћтта 
чгедјај АРЏ-60-1 (АРЏ-60-11) вадпаја гаћуаба, а какодје га пеге- 
пје идаопе Бгале ујаћгале 1ап1је 1 12дауапје в1апаја иргаућјапја 
м ашеор:јок гакеке, бјауа је равјупа ва Еоворг1јетпт Кот (Еокоок- 
рогпакот) Бег ћјадјепја. Ма дТаућ ви ровеау1јел! девкари а табога. 

Рид! одвек обједпјије Бојеуџ дјауш 4 овадигауајибе-1аутћ- 
пл љећапјхат (РТМ). Војеуа дјауа је патепјела га ипабеауапје с1- 
Хјема рахсадпо-тажогтап дејвеуст. 

аачгауајибе-аутвпз тећапазат 81184 га: 
- 1аклјибепје лодиепозе! акфдултапја Бојеуе дјаус гакеке рте 

аттагапја 4аугвпо-онабихауајибоа тећапзата 1 рга злобајпот рта 
Кајибепји Бајо какуод параћа па РМ; 

- ођезђедјепје акезултапја Бојете дјауе гакеке и Етепшеки 
ргајета ејекег1елод 51дпаја од пекопеакелод 111 Копсакепод дауа- 
ба са1ја ро Твкеки утетепа дајјалвкод аттагапја; 

- ођезђедјепје акелултапја ђојеуе дјауе гакеће ро 1вкеки 
угепепа вапојаку!даст је. 

Тгеба одвек - одзек џртаујјапја. Џ пјели зи злећњел!: ашко- Раћов, Бфок ашеопаштке, копкакел! Чауаб пргаујјава 1 Блок веађ!- Јазас!је еЛекегопарајалја. Ма од у ровкаујјепа Кглила, а ва пјепш ве паја21 4 злфаин Кађј Лекегорхак]јискот. Одвек мртаућјапја патепјел је за џргау1јапје такекот и ашеопоплоп Јеки, Ровеаућјеп џ одзеки, Копеакела дауас 51184 за Фауапје ејекег1елод = Зпријва па ејекегогара1ј1уаб (ејекег1ела Карвја) ов1дитауајисе- -ааутвпод пећап!ата РТМ рта азтекепот родсеки гакеке и с113. 
Секухеа одзек ођићуака пекопљакела мрајјак (гадагакћ) тчеп4 акштијаког резеака, ауа ештродепегакога 1 дауаб в11авка (апвјгапја). Радагакћ прајјас је Зтријала гадло-прајјав. Епег- чеквка Блок гакеке, окјјикијие! Багшел! акшлијаког ргаЕака РАР, ауа пајодађагћЕла депегабога 3 Блок зеађз1азасјје, ођетђедјије ејекетаепоп епегдзјоп чгедјаје гакесе 1 вађајепал давот рокгеса- 

6К1 тећапјтат кттија. , 

Гауас в11азка (Лапз1гапја) је једал од ејетепака вЕгијпод која Безђедлове! 1 папепјел је га одгедјаџапје угепепа з11авка такеке ва уодјаса аућопакод Јапајгпод џгедјаја. Рг1 биуапји (вкјадиеепји) 1 егапврогеоуапји Фауае в1јазка (Јапафгапја) 288– утбеп је врестјајлоп карбсоп, Која ве вкћаа ргед родуевауапје такеће. Џ родуевепоп ројоћаји гакете угебепо дауаба 511авка ирзге 

Обеазае УТИР-а А 10% 5 | 
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зе о уодјаси аућопвкод Тапзатпод итедјаја АРЏ-60-1 (АРЏ-60-11), 
забтја ве 1 газбаујја Копсакке вегијп!ћ Која штејаја га рокге- 
фапје овауџгауајџбе-1аугапод пећапзата РТМ-а, гежала вЕађј1ата- 
саје ачеорЕјока, рокгебапја угепепзкаћ итедјаја га 1адауапје Ко- 
пала! "ВКЛИЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИГ" (иклјибепје џргаујјапја) 1 "ВЗВЕДЕ- 
НИЕ пим-а" (атлигалје овадигауајисе-з2угбпод гећапјала Р1М-а). 
за Фопје вегале скебед 1 Секугод одзека ш #1еђи ви ројофепа да- 
57: уодоу! 1 ејекегаепа ргоуодласт. 

Ре одвек - Багисплћ геакећупа токог ва у1вокојтрилатјт 
тугаћт дотауот (Багчеот). Ма кеји токога гауагеп! 5џ ргедпја, 
вгедпја 1 задпја зкјороу! родуебеуапја гакеке па аујопвка Јапвјг- 
па џтедјај АРЏ-60-1 (АРЏ-60-11). Ма о“зеки ви ибугабепа кгја за 
тојегопјта. Џ ркедпјет зкјорш родуевамапја меугббепа 5и копсаке! 
аккјућгапја какефпод токога. га исугббепје гакефе па аујопв'от 

Тапвјгпот џгедјајџ АРЏ-60-1 (АРЏ-60-11) 1 вргесамапје игачапод 
Ропегапја па ргедпјеп зКТорш родуеваџапја пајаз! зе зиб - ирог 
(атапјелк). 

ОБМОУМТ ТАКТТСКО-ТЕНМТСКТ РОРАСТ 

белгЕла пава гакеке 45 ка 
Мава ђојеуе дјаче 2,79 

Тепрегакигл! 1леетма1 мроегеђе 3509 
угате вапојакуздаса је пакоп 23 40 29 8 
Мдао роја гапуака ТО5 32,59 
одао ачкотаквко ртабепја са1ја 349 
Рила Зтрије Рафазка пофока а гатајјакат 

мвЛоујка ре! Кепрегас(и о4 Ж = -507С 2451,66 ам 
Макв!лајла да1јала Јапвћгалја од 1,2 40 10 кл 

(рећ Еокважпол гез1ли тада побога с11ја) (рез ргопепа Н, 
од 0,3 ао 20 кћ 
1 ред какитви 
3/4) 

Ртеоркегебепје са1јема во 8 
утепе запоуодјелод Тета 20 до 22 8 
блаупе пеге: аула 2095 пл 

рхеблак кеја (казабак) 120 тв 
тазтаћ Кгаја 390 пл 

МЕРОМЕМА: рекајјп! родако: о гакека В-60 4ак! ви и Орзаи 
такеке Е-60. 

1.3 = АУТОМОКТ ТАМСЕТНГ ЏВЕОЈАЈ АРО-60-1М 

1.3.1 - МАМЕМА 

Аућопзк! Јапзјгта џгедјај АРЏ-60-1 (114 Р-62-1) папепјеп је 
за родуезаџапје, етапзрогбоуапје 3 12уодјепје какећекод 314 рга- 
пидлод Јапзатапја јеле гакеке Е-60. Аузолак! Јапзагла шгедјај 
АРО-60-1 рхедвкау1ја аџес-опп! џгедјај, Која задт2ћ зуџ пеорћод- 
пи оркепш 1 пећапзаље та ргаргели 1 Тапзћгапје гакеке. 

Р > — омазас УТОРеа Ма 10 

шзтабув Аја Аја ваге баци со 



БАР 5ТВОЈМТН КОЉА РЕТ РОПУЕБЕМОБТТ ВАКЕТА Е-60 

ка влакапа 12 даке 51 ргалстрвке ејекегаеле Беле иргаујја- 
ја парајапјет 1 Јапајгалјел гакека Е-60, које доршпјауаји озпоу- 
пи вепм иргау1јапја 3 Јапазтапја гакека, даки и мрџевеуџ "одгфа- 
уапје паогиапја аузопа 1-17". 

РЕЧ родуевелозе! аујопзкћћ Јапегиаћ џгедјаја Р-62-1 (113 
Р-62-11), Као 1 рх1 родуевеповЕ! аујопзкод 1апвјгпод игедјаја 

~" АРЏ-130-2 доја2г1 до ргћртете зегијпаћ која гејеа Тапзјгапја га- 
Кефа Е-60. Кад зегијпаћ која Бојеуод Фидтека, Која гедовједа јап- 
ватапја, која заапаја Јапајгапја 1 ркојавепја з1дћаја Јапвћхапја 

. ч вет! аућопекаћ Јалзаглаћ џгедјаја АРЏ-60-1 (АРО- 1) ркоја1- 
Таг1 апајодпо ројед!ласпот Тапз1гапји гакека 5-20 в1едебот 
тагаакот. 

Рт! родуевелове1 гакеа Р-60 ргеко ргаклјибпасе 8 дтедаветћј 
поваба МО 1, 2, 3 + 4 вројпе копсакке 3-2 1 5-6 гејеа 261, 6264 
"па лша" таврогпауапја гакека Е-60) оддоуатајшеаћ такека 
рак! јибије ве па папокаје гејеа 1611, 6612, К62], К61З, Б614 1 
К624 Која ве акејултаји (влаКка 12, Вела 1) рга бели: 

= ртеко вројпаћ Копфакака 5-6 гејеа #611, 8614 ртаргелаји 
ве га гад вегијпа Која Тапзћгапја гакеће К-60 (в11Ка 12, Вела 4). 

- реко вројлаћ Копсакака 2-3 гелеа Б621, #8624 ргаргелаји 
ве за гад вегијпа Која ргавивеуа заћуаба (8601 до #604), ветијла 
Која ргојафепја учепод вадпаја (Е702, 703, 8711, #714) (в1аКа 
12, вете 1, 2 1 5). Бегајла Која дгејапја ргек1јибији ве копеак- 
Еата гејеа РА 1 БА2, а ик1јибепје папскаја гејеа 841 Блокјгало је копкак- 
(Ала гејева 8265 1 1266. Маложајз гејеа #265 1 К266 рагајејло ва ргзујјибел. вај 
папокајјла гејоа родуећегове! 44Р, 58Р (вШка 12, Веле 117). га ођефедјепј, 
таздуајапја вегијајл,која Когексјје ро У151М. пезауавпо од ргјићака па Бојеуо. 
фидте геје 4ОР рагајећлр је ргаићјибепо ва гејест 96Р 1 параја ве од копсакага| 
ућаћпакод вапајзафота 5-5500 Бг пједомот акезујтапји (влака 12, 
Веља 3). Ма кај пабал Копсакк! гејеа 40р, 35Р ргекујибији вегиј- 
па која когексаје ро повабшља МО 1 1 2, а Копкакк! гејеа 96Р, 
35Р – ро поваб ла МО 3 14. 

ла ођељедјепје Јапајгапја ро Фув гакеђе Г-60 ва угелепакст гаденкст 1,1 8 
валавка гакеба ва говаба КО 11 2 ш одпови га такење Р-60 па повабла КО 34 
кој! вилазе као ргућ, м 5егијпат који ркапидлод Јапвјгапја 
МО 1 1 2 гедло ва КопкакеЧта гејеа Е6 1 К45 иуедела 
тећеа К4б (Бела 6). Озал оуода чдгадјеп је геје #47 (6Р4.561.001- 
-13 6 = 1,1 8). Мапофај гејед 647 Лећло је ркаклјибеп ва п. 
покајет гејеа #45, а папобкај гејеа Аб - ргеко Копсакака гејеа 
ВАТ. Рг4 ргаЕћеки па Фшдте ргапидпој Тапвзтапја акезујта ве геје 
845 - ркод211221 Јапаћгапје гакеке Е-60 за поваба МО 3 1 4. ма- 
Коп 1,1 в акеу га ве геје 847 1 даје +27 У па палокај гејеа 646. 
Веће 846 ве акећуга - ргоја!Таг! Јапвагапје гакеба В-60 ва по- 
ваба Мо 112. 

Ровје оскгћуапја 1 заћуака са1ја гакефот Б-60, ава 12даје 
и ауспака Јапајтл! шгедјај АРО =1дпа1 "ЗАХВАТА" (заћуаЕ с11ја 
корћовпот дјауоп вапоуодјепја), ро Коле ве акезућга да вегијијћ 
која аућопзкод Јапе!глод шгедјаја. Аудопака Јапз1тл! џтедјајј 12 
даји ва резкајибајса 3 ркакјјисака АРЏ 1 дгедавЕаћ поваба пароп 
+27 У па папобаје гећеа заћуака гакебе В-60: гејеј К201, ЕЗО1 - 
ва ргуод повабај геје! 6202, 8302 – ва агидод поваба; геје! 2203, 
узојит та њтебва "ровабиј ссвјај. 204 Вуба ва вабулкод поваба 

епа 2). 
Рођгојап! гејез ве акезузтаји 1 вуојат Копеакезља 2-3 ргз— 

ртетајц та гад геје пргау1јапја Јапагапјеп 3 зучбпот в3дпа1та- 
сајоп гакеће Е-60 ЕЗЛ1 4 #321, Е312 1 #322, ЕЗ13, #323 1 #333, 

Ођгазае УТОРа Ма 10% 

аташеа сол 



Ораз 1 одгбауапје 515Еепа запоуодјепаћ гакефа В-60 
аутопа 1517 

314, 8324 1 ЕЗЗА адекуаЕло за позабе мо 1, 2, 3 1 4 (Вела 4); 
Копњакета 5-6 ргак1јибији "лилив" (пази) 51ја1421 51дпа1зтасјје 
'62" (какећа Е-60) - 5ајајаса ве овуеејјата. Тпакасаја зрхетлов- 
61 вуе бекат! гакеће Б-60 з2уедепа је ргеко једле з3јајасе 51дпа- 
Мазасаје вргетловеј гакека Е-60 (513ка 11). 

ваака 11 – 5адпајла ва ђјај1 са вртемћовеа гакеке Р-60 

Копекакећ 1-2 гејеа КЗО1, ЕЗ02 1 ЕЗОЗ икујибеп! ви гедло, 
860 ођезђеајије одтедјепа гедовјед в11авка гакека Е-60 које ви 
1Еоутетепо овеуах1је заћуае с!1ја. 

РЕ+ заћуаки са1ја гакекот ЕК-60 родмебепст па пе џне 11 
мкајибепот амкотакекот овадитаби елекегаеље пгеће аудопа А25 
"ПУСК СС, РС, РНС" (Лалвагапје вапоуодјелаћ гакека пеуодјелаћ 
такека 1 гадјо-уодјепаћ гакеба), ргакажало па (1Р, в4ак 12, Ве- 
ла 4), пароп +27 У ртак1јибије зе ро векијпот Који: Копкаке!. 
1-2 гелеа 8241, Копсакећ 5-4 гејеа 8251 Копкакећ 2-3 гејеа КЗОЈ, 
Копкаке! 5-4 гејеа 8301, Колсаке! 5-4 геЛеа 8322, #323 1 8324, 
ћапокајј кећеа ЕЗЛ1 1 #321 "лбли5". 

Мапокаја гејеа 6311 1 #321 ве акећујгаји, 1 рга рхзЕјаки па 
Ђејеуо аиате в1дпа1 Јапзугапја (пароп +27 У) ргакајибије ве рте- 
Ко Копсакака 5-6 кејеа 8601, копкакака 2-3 Вејеа 1311, Копвакака 
14-13 кејеа ЕЗ, копсакака 2-! гећеа ВА, Копкакака 14-15 гејеа 
Ев1-1 па папобај гејеа Јапа!тапја КРТ. Веје зе акезујта. 

ТвЕоугељепо ргћ огаећеки па Бојеуо аидте пароп +27 У ргеко 
Ккопкакака 5-6 гејеа 6491, Колкакаса 2-3 гејеа 8321, Р6ЈЛ ргак]ји- 
вије ве па лапокаје гелеа ЕЗ11 1 #321, кој1 ве за утете Јапајга- 
пја вапородгфауаји. РовЛе акејућтапја гејеа ВРТ гад зегијпод ко- 
Та ваапаја Тапззтапја гакеке Е-60 родмевепе па поваба 59 1 одушја 
ве како, као вео је фако га гад рга Јапајгапји гакеке 5Е-20. Рте- 
Кктјобауапје узтеројофајпод ртеклорптка (7Р, злака 12, Бепа 4) 12 
роЛофаја "СС, гНС 1" (вапоуодјеле гакефе, хадо-уодјепе гакеђе 
1) паје рофтеђго, робеко ве ртек1јибћуапје зегијпаћ која гедовје- 

Бареа тне= о —стоммас утова ма И 

аташеа сол 



Орав 1 оагфауапје 515Еепа запомодјепаћ гакека Р-60 01. ТОР. 009 
аућопа 1-17 70 

ада Јепефгапја рг! зуакоп пакедпоп роједјлабпот Јапојгапји гакеке 
Е-60 1ауода амеопасек! (рта 5уакоп патедпот ргаЕтеки па Бојеуо 
Аџате) - уза: ејекег!ело Вепш гакеба м чршезеуш Одгдауалје паоги- 
Фапја аућопа 1-17. 

МАРОМЕМА: 51дла1 "ПРИЗНАК УЗДЕЛИН 62" (гпак газроглауапја 
такеће В-60) па колкакеи-резк]јибпјсј 8 ргакајик- 
Ка аућопзкод Тапвтпод  згедјаја АРЏ рха локтајлот 
в3лавки такека ва АРЏ овбаје, а рг! пјепоп пеза- 
Тавки ва АРЏ розје рећЕвка па ђојеуо дидте зкада 
ве лакоп 1,25 #0,25 8. 

Бегајеко Тапеатапје гакефа К-60 12уод1 ве ва ро ауе џ ве- 
каја, а ва Зпегуајоп закабпјепја 0,16 5 Згаде ч одлови 
и вуакот раги. Угељепек! 1пеегуа1 гакавпјепја Јапзјгапја 
одтедјије Вета утепепзке задтбке, која ве зазкоја од гејеа Б5т, 
ветт, ВуТ 1 Евл11 (в1Ка 12, Вепа 4). 

Мапокај гејеа 51 ргакајибеп је ргеко гавкаулјајџбаћ Копеа- 
Кака 11-10 4 врајајшећћ когљакаја 11-12 тејва #25 ка вегајпшт КоЈзла. пара- 

запја кејва #24 1 825 Јапајгапја ро ауе гакеће 5-60 рагајејпо фако, да реј ро- 
зеаујепове! у4Вероловајпод ркекјоргака ш родофај "ОС, РНС 1-2" (вапсмодјеле 
такебе, хадио-чодјепе такеће 1-2) 114 "ОС, РНС 3-4" (валоуодјеле акеће, гај. 
модјепе такеће 3-4) 1 акезузгапји 5810 Код паргед лауедепод гејеа Ја! гапја рај 
аув такеће Р-60 пароп аудопаке птгебе ргеко пауедегаћ колкакава 10-11 
111 12-11 гејеа #25 ргак1јибије зе па патокај кгејеа К51. Кеје Бат 

акејујка 1 зуојзт ко: ак! ата 2-3 огјргеша за окајмбепје геје 
Ез111. 

Матокај гејеа ЕзТ11 параја ве паропоп +27 У ро зегијпат 
кота: 

- рка заћуаки с11ја гакебол Е-60 - ртеко ајоде 02 (рагаје]- 
по папокајџ гејеа БЗ9Р), паповаја тејеа ВеТТ1, "палив"; 

– и влабаји одзожма љађуака са1ја гакебот Р-60 - од ашко- 
тавекод овадчгаба аујопзке ејекетаеле пгефе А25 "ПУСК СС, РС, РНС! 
(Тапв!тапје вапомодјегаћ такека, пемодјепшћ гакења, гад!о-уодјегаћ такефа), 
Реко копљакања 5-6 тејва Р60Т (8603), Копакава 2-1 кејеа БЗ1Л, 1312, ЕЗЛЗ 4 
Е314, копеакафа 3-2 гејеа Рз1, папобаја гејеа Ват, "лав", 

Веће Б51Т1 ве акезућга 1 гавеаућјапјел зуојаћ копбака 
1вК1јивије папокаје ВуТ 1 611 угетепвке гадгвке 1 Ја 
пја Акидаћ какеба и вег1ј1. 

Ма кај пасја, ропоби копбакаћа 2-3 1 5-6 гејеа Кет 1вк]ји- 
бајч ве вегијпа која чкујибепја гејеа Јапз!гапја ВРТ, ВРА од зега. 
аћ која ВР, БРЗ. 

РЕТ ровкау1јапји у!веројоајпод ртекћорпака 7Р ч ротоћај 
"СС, РИС 1-2" (вапоуодјепе гакеке, тадо-уодјеле гакеке 1-2) 314 

~ "СС РИС 3-4" (вапомодјепе гакеке, гадто-уодјепе гакеће (3-4) 1 
чк1јибепот ашеопаевкоп 08199: аућопзке ејекег1еле пгефе А25 
"ПУСК СС, РС, РИС" (Лапвћгапје вапоуодјелзћ гахеће, пеуодјелаћ 
хакеба, кад1о-уодјелзћ гакеће), ргзказапо па (1Р, з11ка 12, ћепа 
4), акезудтаји ве гејез #241 (К251) 4 вуојал Копфакезла 2-1 1 
2-3 (5-4 1 2-3) ртекјјибији вегијпа Која парајапја папокаја гелеа| ~ 
ртекјјмечуапја гакеће Е-60 ва роједлпабпод Јапв!гапја па вег1ј- 
зко. Тако, рха заћуаси са1ја гакебала Е-60 родуебепћ па поваб!- 
ља ме 112, акејузга ве геће ЕЗ1 1 рг1 реаЕавпикот Бојемоп дод- 
леки ркеја2! па вапородтауапје. Ако је ш ргуот рати с11ј гаћу 
Е1о ркуа гакека Е-60, а и 4гидол раги гаћуаб ви овеуаг1је ође га 
Хебе В-60, како бе ве као ргуз раг Јапаутакз гакеће Које ви оз- 
Емахаће заћуаЕ ва рогасаје "3-4". 

веје1 6112 1 8134 вуојат копеакезла 5-6 иргаујјаји вегијпат 
Кодата Тапзагпаћ гејеа Фуејџ гакека Е-60, Које зи овеуаг1је гаћ- 

(обказас УТОРа Ма 106 

аташеа са 



Орћв 1 одгЖауапје 515Еепа запоуодјепаћ гакефа Е-60 
аућопа 1-17 

мађ са1ја, 1 ођезђеајији пјаћоуо Јапвјгапје (511атак). 
веле в112 акезућга ве ро вегијпоп која: апбопавзак! овзачгаг 

аућопвке ејекетаеле птефе А25 "ПИТАН. 1-2 УБ,МБД" (парајапје по- 
зава 1-2, забавњћћ Тапзега, зкирааћ поваба БопЊа), ргакаало па 
81161 12, Веља 2, Копсакез 2-3 хејеа 8201, 8202, Копњакеа 2– 
тејеа ЕАЗ2, папобај гејеа К112, "лалив". Ргеко Ћ копеакака. 
2-3 геје К112 ве валородгћауа. Веје 8134 акезујга ве ро векијпот 
Којо: ацеотакзка овздштаб ејекегаепе пгефе аујопа А25 "ПИТАН. 
ПОДВ.3-4" (парајапје поваба 3-4), ргаказапо па 81421 12, епа 2 
(ЗР), Колкакећ 2-3 гејеа 1203, 8204, Копсакез 5-4 хејеа 492, па- 
побај тећеа КаЗА, "иапив". Ргеко вуојаћ Копсакаба 2-3 геје Р134 
ве запородуфаџа 

Мароп +27 У па папосај гејеа #311 ргаклјибије ве ро зегијлол 
Хоји: амкотазка озљдигаб ејекет1спе пгефе ауопа Аз5 "ПУСК СС, 
РС, РНС" (Лапа1тапје вапоуодјепаћ гакефа, леходјелаћ гакеба, га- 
а1о-уодјепаћ гакеба), рг1казало па (1Р, ваака 12, Вела 4), Коп- 
какка 2-3 тејеа Е241, Копсаке! 5-6 гећеа К112, копњаке! 2-3 гејеа 
ЕЗ01, Копкаке! 5-4 гећеа #322, 8323, 8324, патофај гећеа РЗ11, 
"аалив". 

РЕ! ргћркел! Јапзћгапја 4годод рака гакеба Е-60 вЕгијпа Која 
таде апајодпо 1гпекоп. 

Рк1 ргаЕазКки па Бојеуо аидте аксзујгајц ве кејеј 649, 8491, 
492, 8493 Јапзјгапја гакека. РЕ1 Боле: 

– газњаућјапјет Колкакака 2-1 (8-7) гећеа Е49 1аКк1јибије ве 
патобај гејеа Е6111 иргауЛјапја бепоп утепепвке хадгвке, #1ј1 ве 
Копкаке! 1-2 за ји, ргћртепајџе! ветијло Којо ик1јибепја уте- 
љепзке гадгвке га гад; 

– забмагапјет Копкакака 5-6 гејеа БАЗ1 пароп +27 У ргакуји- 
бије ве па патокаје гејева, Буокатапја % ргектјибћуапја ветијпаћ 
која Лапвакапја 1 зушспод #,драја зћака савроглауапја гакете Е-60 
Као рга роједлаблал Јапазтапјања гикеке #-60; 

— закуатапјет Копсакака 3-2 (6-5) гејеа К492 та угете Тап 
тапја рата такека Е-60 Блоката ве геје #112 (8134); 

закуатапјет Копкакака 2-3 гејеа К49З пароп +27 У ркакајиви- 
је ве па папокаје гејеа ВуТ 1 В811. 

макоп 0,16 в ровје мк1јибепја гејеа ВУТ 1а60 даје "илив" 
за патокај тејеа Р6Т1 Јапаатапја агаде гакеке и вег1ј3. 

ћеје ет ве акејућга 1 пароп +27 У ртеко Копкакаћа 5-6 ге- 
Леа Б611 (Е614), Копеакака 2-3 (5-6) гејеа Бет ркакајибије ве 
ла палофвај гећеа ЕР2 Јапаагапја гакека Е-60 родуећепе па поваби 
Бо 2 (геЛеа КРА гакеке К-60 родуећеле па поваби Но 4). 

ма кај пабћл, в1лаљак гакење Е-60 ва поваба НО 2 џ одпови па 
такека Е-60 родуећело па поваби МО 1 111 гакебџ #-60 па поваби 
Но 4 и одпови па гакеси 5-60 родуећели па поваби МО 3 Бабе ро- 
петеп ро угелепи га 0,16 5. 

Ркћ певајазки једле од гакека Е-60 џ вегаја Згида в11а21 ва 
зпкегуајот гадувке од 0,16 8. 

Блекегабпа Вела оподибауа в1теегаепо родуевауапје гакека 15- 
од Е%ра па ипиегавпје позабе, а сакодје 1 копбалоуале уагајапке: 

а) РЕЗ гади ва сећг! гакеће Н-60 за Јапзагапје и геб ти 
"одиночно" _ (ројеаТпаблој пеорћодпо је рака зло! па Бојемо 4ча- 
те рта ровђојапји зушепод в1дпаја заћуака с31ја, зуебјебед 2195а- 
Ја заћуака, а ућверотовајп! ргекјорпак пога 6163 ш ројобаји "СС 
РНС 1" (валоуодјеле гакеђе, гадјо-уодјепе такебе 1). Вакеће Е-60 
залазе одгедјелл гедовједоп: 



Орав 1 одгфамапје з15Еета затоуодјепаћ гакеке Е-60 01.УТОР.009 
аујопа 1-17 7737.0.043 

Обгазае УТОРЕ Ма 10% 

– рк1 ровЕојапји заћуака са1ја за зујп хађесала. Е-60 као 

Рима вајагћ гакека Е-60 родуебела па поваси 521, за вједебе Јап- 
закапје пеорћодпо је ропоуо ргаЕаалџећ Бојехо Фидпе, када 11421. 
такека Е-60 родуебепа па позаси ме 2 14; 

- рт ровкојапји гаћуака с11ја зато за једлоп гакебот Р-60 

5ајагћ ка , која је овеуагаја гаћуае са1ја, га Јапзгапје в1еде- 

бе такесе Е-60 пеорћодло је ропоуо ргаћалића Бојеуо Аидте. Ако 
лепа гаћуаба са1ја, ћада рка рхае! впибоп Бојеуоп аиџтеки подисе 
је аућоп аоуезећ и ротогај, о Копе бе зе ођегђед1“3 заћуаЕ с11ја 
зледебот гакећол #-60 3 пјепо Јапззтапје. 

Ре! гади и гебали "СЕРИЛ" (зегаја) ућберојовајп ргекјортк 
(ТР) ровкау1ја ве ш ројофај "СС, РНС 1-2" (валоуодјеле гакеће, 
кадло-уодјепе гакеке 1-2). Род ивјомот ровеојапја хаћуака са1ја 
такебот Е-60 4 рк1 рећЕћаки па Бојемо Зиупе, гакебе Е-60 бе зала- 
2161 гедовједот: 

- ркз ровкојапји зађуака са1ја ва вузт гакекала Р-60 рха рг- 
мот ркакЕвки па Бојеуо аидпе з11аге гакеке К-60 родуевеле па по- 
забата МО 1 1 2 ва Тпбегуајоп угепела + = 0,16 5, рга ролоупоп 
ретЕћзКи ла ђојеуо аидле в31аге гакеђе Р-60 родуевеће па поваг!- 
па МО 3 1 4 ва 1пеегуајоп угепела 6 = 0,16 5. Рг4 векајекот Јап- 
аатапји гакека Акидод ара 1лбегуа1 утелепа в11авка гакеба џ ве- 
хаја је 5 = 0,5 8; 

- рт4 ровсојапја гаћуака с!1ја вапо гакебала #-60 родуевелал 
ла повабћта МО 3-4 (114 МО 1-2) валаже вало гакеке В-60 са по- 
заба ме 3-4 (114 ма 1-2); 

— рк1 ровкојалји таћуабка с11ја вројјавајат гакефала Р-60 1 
једпоп гакекол 8-60 па мпоскавпјет поваби рта ргуоп ргафвки па 
Бојемо Аидте в11а2 гакска К-60 родуевепе па повабата МО 314 
ва 1пеегуајот угељела + = 0,16 8, а рха ропоупоп рк1Ећаки ла Бо- 
јеуо аидте з11а21.једпа какеба #60, Ккојот је овеуагеп гаћуа+ с1- 
1ја, родуевепе па пдедби. Ме 1414 2 (ипшегавпја повабт). 

Б - Рк4 Копђалоуапој 1 уагајалез родџевепове!: па ипметавлјат 
по: ће гакеке о , БЕТо "380/), а па вро- 
Тјавпјат поваећта гакеке "320"; 

- гедовјед Јапв1капја одгедјије ве ролофајел ртекјорл!ка ут- 
вђе гакеба "СС - РНС" (вапоуодјепе гакефе - гадо-уодјеле гаке- 
ке), уктеројобајп! ргекторлак пофе зеајак! ш Бајо Коп ројобаји 
Ројебалабпод Јапвћтапја (1, 2, 3, 4) 

- рт1 ровкау1јапји ргекјорпака "СС - РНС" (вапоуодјепе гаке- 
ке – гадјо-модјепе гакеке) ш ројовај "РНС" (гад1о-уодјеле гакеке) 
Ркуо бе 5161 гакеке "320", док оле пе в18ји - пеподибе је Јапзј- 
ак гакеке Е-60 ("ЗаОА", "380"). 

Ровје в!лазка гакеба "320" пеорћодло је ропоуо ргањвлш! па 
Бојеуо аидте 1 род ивтоуопл ровеојапја гаћуака са1ја 8161 Се га- 
кеке Е-60, којдла је овеуагеп гаћуа« с11ја, а зко је таћуаћ ов 
фуател ва ође какебе Р-60, 5161 Се гакебл Е-60 родуећела па пова- 
ва мо 1. вадл Јапејгапја ргеозфаје гакее Е-60 пеорћодло је ропо- 
Уо раде ћалик! Бојемо аиате; 

РЕ1 вег!јакот Јапејгапји уверојовајпа ргекјорпак ровкамаја 
ве ш Бајо Која од ројофаја: "СС, РИС 1-2" (вапоуодјеле гакеће, 
кадо-уодјепе гакеће 1-2) 111 "СС, РНС, 3-4" (вапомодјепе гакеке, 
кад1о-уодјепе гакеке 3-4). РЕ! ргуоп ргаЕћаки па Бојемо Ачате 1– 
Лазе такебе "320" за 1пбегуајол угепепа # = 0,5 5, а рта ропсупот 
ргћЕзакјуапји па Бојемо Фидпе 5161 бе гакеке Е-60 ва ипиегавијаћ 
поваба за 1пкегуаТоп = = 0,16 5, ако 5и ође гакеке В-60 овеуак/је 
заћуаЕ (111 511а21 једпа гакеба Е-60 – која је овеуат1ја таћуаЕ 
сааја). 

ава бгашса ли. 



01.УТОР. 009 Ор15 1 одгфауапје з15Еепа запоуодјепаћ гакека в-60 
7 тла аућопа 1-17 

МАРОМЕМА: Џ влибајџ певјјазка гакеће "320" за Јапајтапје га- 
Кека К-60 ("310А", "380") пеорћодло је рхекоргак 
Зтбога угабе гакеба ртекјјибак! ш ројофај "СС" 
(вапомодјепе такеге). 

с) Ра Колњапоуалој ТТ џаћјале! родуебеловеа: гакеће Б-60 
па упшегабпјат повабћта, а тећеје "3104" 111 "380" па вројјав- 
пјат поваезла гедовјед Јапзагапја одгедјије зе ројофајел у8е- 
ројофајпод ртекјорпака: 

- м ројофаји "СС, РНС 1 (1-2)" (вапоуодјепе гакеће, гадјо- 
-уодјепе гакеке 1 /1-2/) ртуо залаже такеће Е-60, а габшт гаке- 
ке "З0А" 114 "380". рок пе з1аји гакеће Е-60, петоџи ве Јалз1- 
как! гакеке "3104" 114 "380" Без ргекјибепја узверолофајпод рге- 
Кторпћка и ротофај "СС, РНС 3 (3-4)" (вапомодјепе такеће, гадјо- 
-модјепе хакеће 3 /3-4/); 

- и ролофаји "СС, РНС 3-4" (вапоуодјепе гакеке, гадјо-уовје- 
ће гакеће 3-4) ркуо вајате гакее "3104" 113 "380", а забат га- 
Кеке В-60. рок пе 514ји гакеће "3104" 411 "380", пелодисе је Тап- 
ватаћа хакеке Н-60 ђег ртек1јибепја узверојофајпод ргекјорпака 
ч роћофај "СС, РНС 1 (1-2)" (вапоуодјепе гакесе, гадћо-“одјеле 
такеке 1 /1-2/). 

= пе "овас утона ма 106 

аташе са 






