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63M katonai sátor technikai adatok 
a Magyar Honvédség által kiadott  

“sátorépítési szakutasítás” -ban foglaltak alapján 

 

 

A 63M katonai sátor közvetlen tartozékai: 

Sátorpalást 1 db 

Bejárati ponyva 1 db  

Hátsó ponyva 2 db  

Sátorzsinór rögzítővel 10 db  

Viharzsinór rögzítővel 3 db 

Csuklós főtartó rúd 3 db 

Tetőösszekötő rúd 6 db 

Bejárat oldaltartó rúd 2 db 

Bejárat összekötő rúd 1 db 

Ponyvatű 20 db 

Acél sátorcövek 13 db 

A felállított sátor főbb méretei és súlyadatai: 

Szélesség 500 cm 

Tetőszélesség 400 cm 

Hosszúság (mélység) 334 cm 

Gerincmagasság 268 cm 

Oldalmagasság 172 cm 

Bejárat szélesség 140 cm 

Bejárat magasság 172 cm 

Előtér mélység 80 cm 

Alapterület (előtér nélkül) 16,7 m² 

Ponyva súlya 30,95 kg 

Tartószerkezet, kaloda és tartozékok súlya 55,40 kg 

A katonaisator.hu webhely egy nonprofit felület, 

sem szolgáltatásokat, sem termékeket nem  

értékesít. A webhely célja, hogy a 63M katonai 

sátor iránt érdeklődők segítséghez, minél teljesebb 

információhoz jussanak a témában. 

 

Látogasson el a  

www.katonaisator.hu  
webhelyre és tudjon meg mindent a 

63M katonai sátrakról... 
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Egy valóban viharbiztos sátor mindazoknak, akik biztonságos tetőt 

szeretnének a fejük fölé, amely szükség esetén véd az időjárás 

viszontagságaitól, de nem akarnak vagyonokat költeni erre. 

A 63M jelű katonai sátor eredetileg szállás céljára készült, azonban 
számos egyéb területen kiválóan használható.  
 
A sátor szerkezetét erős, a kritikus pontokon acél elemekkel is 
megerősített alumínium ötvözet váz alkotja. A vastag, impregnált 
sátor ponyva megóvja a sátor lakókat széltől és esőtől.  
 
A jól átgondolt tervezésnek köszönhetően a 63M katonai sátor 
konstrukció az egyszerűség megtartása mellett nagy stabilitással és 
tartóssággal párosul. 
 
Egy sátor készlet (ez a legkisebb, önállóan felépíthető sátor-egység) 
nettó területe 5 m x 3.4 m, azaz kb. 17 m². A sátor készlet 
elsősorban a mélységi méret irányába (további 63M sátor készletek 
sorba fűzésével) tetszőleges számban toldható az eredeti funkciók 
és tulajdonságok 100% -ának megtartása mellett.  
 
Az építés során a 63M katonai sátor falainak szinte bármelyike 
elhagyható (vagy legalábbis felhajtható), esetleg további elválasztó 
ponyvákkal, függönnyel a belső tér tagolható – ahogy az adott 
feladat megkívánja. 
 
Szükség esetén a katonai sátor a szélességi méret felé is – a sorok 
párhuzamosan építésével – kiterjeszthető. (Ez egy kifejezetten 
impozáns konstrukció, azonban számolni kell azzal, hogy az esővíz 
hatékony elvezetése nem megoldott ennél a kiépítésnél.)  
 
Mennyi hely van, mi fér el egy készlet 63M katonai sátor alatt? 
 
Egyetlen sátor készlet alapterülete 17 m². Bár ekkora területre már 
sok minden bezsúfolható, de hacsak nem raktárként építik, a 
legtöbbször kényelmi szempontokat is figyelembe kell venni a belső 
tér kialakítása során. A sátor alatt elhelyezett bútorokat a 
használathoz meg kell tudni közelíteni, valamint a komfort érzéshez 
mindenkinek szüksége van némi élettérre. 
 

• Általánosan: személyenként 1 m² 

• Ültetés sörpad-készleteken: 12 fő (2 db sörpad-garnitúra 

• Fekvőhelyek száma: max. 6 db (tábori, szimpla, vagy 2 szintes 
emeletes ágy / vagy 8 db polifoam-matrac 

 
Minden egyéb esetben a sátor alatt folytatott tevékenység jellege, 
illetve az ehhez alkalmazott bútorok és -eszközök mérete az 
irányadó. 

 
Látogasson el a www.katonaisator.hu webhelyre  

és tudjon meg mindent a 63M katonai sátrakról! 


