
43.M Steyr 1500A
Historien bag

De eneste oplysninger om ungarernes brug af Steyr 1500A er i Kilde 1 og 2. Heraf fremgår det, at
ungarerne anskaffede i alt 400 stk. Ud fra modelbetegnelsen antages det, at man har taget køretøjet i brug
i 1943. Men nærmere oplysninger selve anskaffelsen eller hvilke enheder, der brugte køretøjet og til
hvilke formål, foreligger ikke oplyst p.t.

I den tyske hær betegnedes køretøjstypen som Schwere geländegängige Einheitspersonenkraftwagen
(forkortet s. gl. E. Pkw.). Flere automobilfabrikker byggede køretøjer af denne firhjulstrukne type -
eksempelvis Auto Union/Horch og Mercedes-Benz - samt naturligvis Steyr.

Bemaling

1. Grundfarven er Humbrol 75 (Bronze Green).
2. Sæderne er malet brune (en blandingsfarve) og skal illudere de lædersæder, jeg antager vognen er
udrustet med.
3. Kalechen og presenningen under vindspejlet er malet i Humbrol 111 (Field Grey).
4. Dækkene er malet i Humbrol 33 (Matt Black).
5. Sædvanlig drybrush teknik er anvendt - Humbrol 53 (Gun Metal) og 26 (Khaki).
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Læs mere om og se billeder af Steyr 1500A her

http://www.panzermuseum.com/halle3/tour__steyr1500a.htm (Panzermuseum Munsters eksemplar,
ledsaget af data.)

http://www.autogallery.org.ru/st1500a.htm (En russisk hjemmeside med masser af billeder - desværre
ingen ungarske.)

Efterfølgende adresse er en anmeldelse af en meget detaljeret bog om køretøjet - udgivet af Wings &
Wheels Publications, som nummer 9 i Special Museum Line serien. Svarer denne bog i detaljeringsgrad
til en øvrige bøger i serien, så vil der ikke være tvivl om mange forhold med hensyn til chassis, motor,
styretøj og indretning i øvrigt, efter at have studeret denne bog. 
Nyboder Boghandel handler med serien, men om de lige har den foreliggende, vides ikke.

http://www.missing-lynx.com/reviews/german/wwp9.htm
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