AMERIKAI HADSEREG
KÖZEPES TANK SZAKASZ (ALAP)
Amely a következő választások egyikéből állhat:
• 1-4 M4, 0-1 M4-76 (1944-1945)
• 1-3 M4, 0-2 M4-76 (1945)
Kiképzés: 3+
M4 Sherman (Közepes Tank)
Pont: 750/darab (PH:1)
Fő fegyver (torony): M3 75mm-es közepes löveg koaxiális M1919A4 .30 cal. közepes géppuskával. Másodlagos
fegyver (alsó törzs): Állványra szerelt M1919A4 .30 cal. közepes géppuska.
Személyzet: 4 ember és 1 őrmester (parancsnok), mindenki M3A1 Grease Gun géppisztollyal felszerelve.
Feladatok: Parancsnok, géppuskás/rádiós, tüzér, segéd, sofőr
Tulajdonságok: Koaxiális fegyver, rádiós, állványra szerelt fegyver, ronson, könnyen beragad.
M4-76 Sherman 76(W) (Közepes Tank)
Pont: 840/darab (PH:1)
Fő fegyver (torony): M3 76mm-es közepes löveg koaxiális M1919A4 .30 cal. Közepes géppuskával. Másodlagos
fegyver (lower hull): Állványra szerelt M1919A4 .30 cal. közepes géppuska.
Személyzet: 4 ember és 1 őrmester (parancsnok), mindenki M3A1 Grease Gun géppisztollyal felszerelve
Feladatok: Parancsnok, géppuskás/rádiós, tüzér, segéd, sofőr
Tulajdonságok: Koaxiális fegyver, hosszú ágyúcső (fő fegyver), gyro -stabilizátor, rádió, állványra szerelt
fegyver, könnyen beragad.
Változatok:
• Homokzsákok rakhatók a járműre +30 pontért.
• Wet rendszer rakható a járműre + 10 pontért.
• Álcaháló rakható a járműre +30 pontért.
• HVSS felfüggesztés rakható a járműre +10 pontért. (1944-től)
• Szakaszonként 1 tankra rakható bulldózer +50 pontért. (opcionális szabály)
• Szakaszonként 1 tank lehet Parancsnoki egység, mely nagy hatótávolságú rádióval van felszerelve, és az
őrmestert lecseréli egy hadnagyra +30 ponttért.
• Gyro-stabilizátor rakható a járműre +30 pontért.
• Szakaszonként 1 Sherman (de nem a Parancsnoki egység) nehéz tank lehet és továbbá ez a változat
megkapja a nehéz páncél, HVSS felfüggsztés, wet rendszer és a gyro-stabilizátor tulajdonságokat is,
összesen +460 pontért. (Jumbo verzió)
• A Jumbo tank lecserélheti az M3 75mm-es közepes lövegét, egy hosszú ágyúcsövű 76mm-es közepes
lövegre +50 pontért.
• Közepes páncélzat rakható a járművekre (a Jumbo-ra nem) +100 pontért.
• Egy légelhárító, állványra szerelt M1 91 9A4 közepes géppuska adható a járműhez +60 pontért.
Másodlagos fegyver (felső búvónyílás). További feladat a parancsnoknak: légelhárító géppuskás
(kilátszik).
• Egy légelhárító, állványra szerelt M2HMG nehéz géppuska adható a járműhez +80 pontért. Másodlagos
fegyver (felső búvónyílás). További feladat a parancsnoknak: légelhárító géppuskás (kilátszik).
• Füstfüggöny vető rakható a járművekre +60 pontért. (opcionális szabály)
• Rakhatsz 1-3 űrméret alatti lőszert a M4-76 tankokra +50 pont / darabért.
Opciók a közepes tank szakaszhoz
Egy teljes szakaszért (1 Parancsnoki tank + 4 tank) 10 opciót vehetsz. Minden egyes tankért 2 opciót vehetsz.
Minden opciót, csak a jelzett maximum darabszámig vehetsz meg. Az opciók pontértékeit lásd a leírásuknál.

NEHÉZ TANK SZAKASZ (ALAP)
Tartalmaz:
• 1-5 M26-ost (1945-től, csak 1 egység seregenként)
Kiképzés: 3+
1-5 M26 General Pershing (Nehéz Tank)
Pont: 1,470 each (PH:1)
Fő fegyver (torony): M3 90mm-es nehéz löveg koaxiális M1919A4 .30 cal. közepes géppuskával.. Másodlagos
fegyver (alsó törzs): állványra szerelt M1919A4 .30 cal. közepes géppuska
Személyzet: 4 ember és 1 őrmester (parancsnok), mindenki M3A1 Grease Gun géppisztollyal felszerelve
Feladatok: Parancsnok, géppuskás/rádiós, tüzér, segéd, sofőr
Tulajdonságok: Koaxiális fegyver, hosszú ágyúcső (fő fegyver), nehéz páncél, rádió, állványra szerelt fegyver.
Változatok:
• Homokzsákok rakhatók a járműre +30 pontért.
• Álcaháló rakható a járműre +30 pontért.
• Szakaszonként 1 tank lehet Parancsnoki egység, mely nagy hatótávolságú rádióval van felszerelve, és az
őrmestert lecseréli egy hadnagyra +30 ponttért.
• Füstfüggöny vető rakható a járművekre +60 pontért. (opcionális szabály)
• Egy légelhárító, állványra szerelt M1 91 9A4 közepes géppuska adható a járműhez +60 pontért.
Másodlagos fegyver (felső búvónyílás). További feladat a parancsnoknak: légelhárító géppuskás
(kilátszik).
• Egy légelhárító, állványra szerelt M2HMG nehéz géppuska adható a járműhez +80 pontért. Másodlagos
fegyver (felső búvónyílás). További feladat a parancsnoknak: légelhárító géppuskás (kilátszik).
• Vehetsz 1-3 űrméret alatti lőszert +50 pont / darabért.
Opciók a nehéz tank szakaszhoz
Minden teljes tank szakaszért (1 Parancsnoki tank + 4 tank) 15 opciót vehetsz. Minden tankért amit veszel kapsz
3 opciót.. Minden opciót, csak a jelzett maximum darabszámig vehetsz meg. Az opciók pontértékeit lásd a
leírásuknál.
Opciók a közepes és a nehéz tank szakaszokhoz
• Gyalogsági Szakasz.
• Könnyű Tank Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).
• Közepes Tank Szakasz ( 2 opciónak számít).
• Gépesített Légvédelmi Részleg (max 1).
• Gépesített Tüzérségi Üteg (max 1, és 2 opciónak számít).
• Gépesített Rohamlöveg Szakasz (max 1).
• Gépesített Műszaki Részleg (max 1)..
• Gépesített Aknavetős Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).
• Ejtőernyős Szakasz
• Ranger Szakasz.
• Páncélautós Szakasz (max 1).
• Tank Század Parancsnokság (max 1, és 3 opciónak számít).
• Vadászpáncélos Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).

GYALOGSÁGI SZAKASZ (ALAP)
Amely a következőkből áll:
• 0-1 Gyalogsági Szakasztörzs, 2-3 Gyalogsági Raj (1944-1945).
Kiképzés: 4+
0-1 Gyalogsági Szakasztörzs (Parancsnokság)
Pont: 120 (PH:3)
1 hadnagy (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal és Colt 1911A1 pisztollyal.
1 alhadnagy (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal
1 őrmester (parancsnok), Garand M1 félautomata puskával
2 ember, Garand M1 félautomata puskával (futárok).
Mindenkinél van MK II gránát.
2-3 Gyalogsági Raj
Pont: 260/raj (PH:3)
1 őrmester (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal.
1 tizedes(parancsnok), M1 félautomata karabéllyal.
1 ember, Colt 1911A1 pisztollyal és BAR M1918A2 automata puskával.
9 ember Garand M1 félautomata puskákkal.
Mindenkinél van MK II gránát.
Változatok:
• 1 ember szakaszonként lecserélheti Garand M1 félautomata puskáját egy Colt 1911A1 pisztolyra és M9A1
Bazooka rakétavetőre +50 pontért. Ebben az esetben ez az ember és még egy ember az rajából
létrehozhat egy független egységet (PH: 1).
• 1 ember szakaszonként lecserélheti Garand M1 félautomata puskáját egy Springfield M1903 puskára
távcsővel +50 pontért..
• Független egység lesz (PH: 1) a következő Tulajdonságokkal: mesterlövész, távcső, lövész, pontos lövés,
beszivárgó
• 1 futárból lehet rádós + 10 pontért.
• Az M1 félautomata karabélyok lecserélhetők Thompson M1 géppisztolyokra extra költség nélkül.
• A parancsnokok lecserélhetik M1 félautomata karabélyaikat M3A1 Grease Gun géppisztolyokra -10
pontért.
• Két Gyalogsági raj vehet magának 21/2 tonnás teherautót, darabonként +30 pontért.
• A 21/2 tonnás teherautókra vehetsz egy M2HMG .50 cal. nehéz gépuskát +80 pontért.. Fő fegyver
(emelvény). További feladat: géppuskás (kilátszik). Tulajdonságok: állványra szerelt. Játék közben nem
szerelheted le.
• Bármelyik raj (még a szakasztörzs is) lehet tankvadász, rajonként +30 pontért.
Opciók a Gyalogsági szakaszhoz
Minden teljes Gyalogsági szakasz (1 szakasztörzs + 3 gyalogsági raj ) után vehetsz maximum 4opciót. Ha csak
a HQ-t és 2 osztagot vettél, 2 opciót kapsz. Minden opciót, csak a jelzett maximum darabszámig vehetsz meg.
Az opciók pontértékeit lásd a leírásuknál.
Opciók
• Páncéltörő Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).
• Tüzérségi Üteg (max 1, és 2 opciónak számít).
• Gyalogsági Szakasz.
• Könnyű Tank Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).
• Géppuskás Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).
• Közepes Tank Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).
• Aknavetős Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).
• Gépesített Légvédelmi Részleg (max 1, és 2 opciónak számít).
• Páncélautós Szakasz (max 1).
• Vadászpáncélos Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).

GÉPESÍTETT GYALOGSÁGI SZAKASZ (ALAP)
Amely a következőkből áll:
• 0-1 Gépesített Szakasztörzs, 2 Gépesített Gyalogsági Raj, 0-1 Gépesített Aknavetős Raj, 0-1
Gépesített Géppuskás raj (1944-1945)
Kiképzés: 4+
0-1 Gépesített Gyalogsági Szakasztörzs (Parancsnokság)
Pont: 410 (PH:3)
1 hadnagy (parancsnok), Thompson M1 géppisztollyal és Colt 1911A1 pisztollyal.
1 alhadnagy (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal.
1 őrmester (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal.
7 ember, Garand M1 félautomata puskákkal.
1 ember, Colt 1911A1 pisztollyal és M9A1 Bazooka rakétavetővel.
1 ember, M3A1 Grease Gun géppisztollyal (sofőr).
Mindenkinél van MK II gránát.
Megjegyzés: az egység egy *M3A1 lövészpáncélosban van (a költség beleszámítva).
2 Gépesített Gyalogsági Raj
Pont: 380/raj (PH:3)
1 őrmester (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal.
1 tizedes (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal.
8 ember, Garand M1 félautomata puskákkal.
1 ember, Colt 1911A1 pisztollyal és M9A1 Bazooka rakétavetővel.
1 ember, M3A1 Grease Gun géppisztollyal (sofőr).
Mindenkinél van MK II gránát.
Megjegyzés: az egység egy **M3A1 lövészpáncélosban van (a költség beleszámítva).
0-1 Gépesített Aknavetős Raj
Pont: 250 (PH:2)
1 őrmester (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal.
1 ember, Colt 1911A1 pisztollyal és 60mm könnyű aknavetővel.
3 ember, Garand M1 félautomata puskákkal.
1 ember, M3A1 Grease Gun géppisztollyal (sofőr).
Mindenkinél van MK II gránát.
Tulajdonságok: aknavetővel csak közvetett tüzelés (minimum lőtávolság 20cm)
Megjegyzés: az egység egy **M3A1 lövészpáncélosban van (a költség beleszámítva).
0-1 Gépesített Géppuskás raj
Pont: 470 (PH:3)
1 őrmester (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal.
1 tizedes (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal.
1 ember, Colt 1911A1 pisztollyal és állványra szerelt M1919A4 .30 cal. közepes géppuskával. 6 ember, Garand
M1 félautomata puskákkal.
1 ember, M3A1 Grease Gun géppisztollyal (sofőr).
Mindenkinél van MK II gránát.
Megjegyzés: az egység egy ***M3A1 lövészpáncélosban van (a költség beleszámítva).
Változatok
• 1 ember az M9A1 Bazooka rakétavetővel és még egy ember az rajából létrehozhat egy független egységet
(PH:1).
• Az M1 félautomata karabélyok lecserélhetők Thompson M1 géppisztolyokra extra költség nélkül.
• A parancsnokok lecserélhetik M1 félautomata karabélyaikat M3A1 Grease Gun géppisztolyokra -10
pontért.
• Az *M3A1 járművek lecserélhetők *21/2 tonnás teherautókra -100 pontért.
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Az **M3A1 járművek lecserélhetők * 21/2 tonnás teherautókra -80 pontért.
Az **M3A1 járművek lecserélhetők *M3A1-re +20 pontért.
Az ***M3A1 járművek lecserélhetők * 21/2 tonnás teherautókra -160 pontért..
Ha a Gépesített Gyalogsági Rajok lecserélik az **M3A1 vagy *M3A1 lövészpáncélosaikat és *21/2 tonnás
teherautókat használnak, a 21/2 tonnás teherautókra vehetsz egy M2HMG .50 cal. nehéz gépuskát +80
pontért.. Fő fegyver (emelvény). További feladat: géppuskás (kilátszik). Tulajdonságok: állványra szerelt.
Játék közben nem szerelheted le.
1 ember Gépesített Gyalogsági Rajonként lecserélheti Garand M1 félautomata puskáját egy BAR M1918A2
automata puskára +20 pontért.
A Gépesített Géppuskás Raj lecserélheti a ***M3A1 lövészpáncélosát egy *M3A1-ra. Ez esetben az
egységben egy Garand-al felszerelt ember lecseréli fegyverét egy Colt 1911A1 pisztolyra és egy
állványra szerelt M 191 9A4 .30 .cal közepes géppuskára extra költség nékül.
1 ember szakaszonként lecserélheti Garand M1 félautomata puskáját egy Springfield M1903 puskára
távcsővel +80 pontért. Független egység lesz (PH: 1) a következő Tulajdonságokkal: mesterlövész, távcső,
lövész, pontos lövés, beszivárgó
A Gépesített Aknavetős Rajnak vehetsz füst lőszert +50 pontért. (opcionális szabály)
A Gyalogsági raj (meg a szakasztörzs is) lehet tankvadász, rajonként +30 pontért.

Minden teljes Gépesített gyalogsági szakasz (1 szakasztörzs + 2 gyalogsági + 1 aknavetős + 1 Géppuskás raj )
után vehetsz maximum 5 opciót. Ha csak a szakasztörzset + 2 gyalogsági rajt veszel 2 opciót kapsz. Minden
opciót, csak a jelzett maximum darabszámig vehetsz meg. Az opciók pontértékeit lásd a leírásuknál.
Opciók a Gépesített gyalogsági szakaszhoz
• Páncéltörő Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).
• Tüzérségi Üteg (max 1, és 2 opciónak számít).
• Könnyű Tank Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).
• Közepes Tank Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).
• Gépesített Légvédelmi Részleg ((max 1, és 2 opciónak számít).
• Gépesített Tüzérségi Üteg (max 1, és 2 opciónak számít).
• Gépesített Rohamlöveg Szakasz (max 1).
• Gépesített Műszaki Részleg (max 1).
• Gépesített Gyalogsági Szakasz. .
• Gépesített Aknavetős Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).
• Vadászpáncélos Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).
• Páncélautós Szakasz (max 1).

EJTŐERNYŐS SZAKASZ (ALAP)
Amely a következőkből áll:
• 0-1 Ejtőernyős Szakasztörzs, 2-3 Ejtőernyős Raj, 0-1 Aknavetős Raj (1944- 1945).
Kiképzés: 3+
0-1 Ejtőernyős Szakasztörzs (Parancsnokság) Pont: 210
(PH:3)
1 hadnagy (parancsnok), Colt 1911A1 pisztollyal és M1 félautomata karabéllyal.
1 alhadnagy (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal.
1 őrmester (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal.
1 tizedes (parancsnok), Garand M1 félautomata puskával
2 ejtőernyős, Garand M1 félautomata puskákkal (futárok).
2 ejtőernyős, Garand M1 félautomata puskákkal. Mindenkinél van szurony és MK II gránát.
Tulajdonságok: Szuronnyal képzett.
2-3 Ejtőernyős Raj
Pont: 350/raj (PH:3)
1 őrmester (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal.
1 tizedes (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal.
1 ejtőernyős, M1 félautomata karabéllyal és állványra szerelt M1919A4 .30 cal. közepes géppuskával.
9 ejtőernyős Garand M1 félautomata puskákkal.
Mindenkinél van szurony és MK II gránát.
Tulajdonságok: Szuronnyal képzett.
0-1 Aknavetős Raj
Pont: 180 (PH:2)
1 őrmester (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal.
1 ejtőernyős, Colt 1911A1 pisztollyal és 60mm könnyű aknavetővel..
4 ejtőernyős, Garand M1 félautomata puskákkal.
Mindenkinél van szurony és MK II gránát.
Tulajdonságok: Szuronnyal képzett., aknavetővel csak közvetett tüzelés (minimum lőtávolság 20cm)
Változatok
• 1 ejtőernyős szakaszonként lecserélheti Garand M1 félautomata puskáját egy M1 félautomata
karabélyra és M9A1 Bazooka rakétavetőre +50 pontért. . Ebben az esetben ez az ember és még egy
ember az rajából létrehozhat egy független egységet (PH: 1).
• 1 ejtőernyős szakaszonként lecserélheti Garand M1 félautomata puskáját egy Springfield M1903 puskára
távcsővel +80 pontért. Független egység lesz (PH: 1) a következő Tulajdonságokkal: mesterlövész, távcső,
lövész, pontos lövés, beszivárgó
• 1 futárból lehet rádós + 10 pontért.
• Az M1 félautomata karabélyok lecserélhetők Thompson M1 géppisztolyokra extra költség nélkül.
• A parancsnokok lecserélhetik M1 félautomata karabélyaikat M3A1 Grease Gun géppisztolyokra -10
pontért.
• 1 ejtőernyős szakaszonként lecserélheti Garand M1 félautomata puskáját egy M1 félautomata karabélyra
és egy állványra szerelt M1919A4 .30 .cal közepes géppuskára +70 pontért..
• 1 ejtőernyős rajonként vehet robbanótöltetet +50 pontért. (opcionális szabály)
• Az aknavetős raj alkothat egy összevont csapatot egy ejtőernyős rajjal vagy a szakasztörzzsel extra költség
nélkül.
• Rajonként legfeljebb 2 ember kaphat N°82 Gammon gránátot, emberenként +30 pontért.
• 1 ejtőernyős rajonként lecserélheti M1919A4 .30 cal. közepes géppuskáját egy BAR M1918A2
automata puskára -60 pontért (csak ha siklórepülővel érkeznek ).
• 1 ejtőernyős rajonként lecserélheti az állványra szerelt M1 91 9A4 közepes géppuskát egy M1919A46
golyószóróra -50 pontért.
• 1 ember ejtőernyős rajonként lecserélheti Garand M1 félautomata puskáját egy BAR M1918A2 automata
puskára +20 pontért. (csak ha siklórepülővel érkeznek)
• 2 ejtőernyős raj vehet *21/2 tonnás teherautót +30 pontért. (csak ha már földet értek).
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A 21/2 tonnás teherautókra vehetsz egy M2HMG .50 cal. nehéz gépuskát +80 pontért.. Fő fegyver
(emelvény). További feladat: géppuskás (kilátszik). Tulajdonságok: állványra szerelt. Játék közben nem
szerelheted le.
Az aknavetős raj kaphat füst lőszert +50 pontért. (opcionális szabály)
Szakaszonként 1 ejtőernyős lecserélheti Garand M1 félautomata puskáját egy M2-es könnyűlángszóróra
+50 pontért.
Bármelyik raj (még a szakasztörzs is) lehet tankvadász, rajonként +30 pontért.

Opciók az Ejtőernyős és Siklórepülős Szakaszokhoz
Minden teljes ejtőernyős szakasz (1 szakasztörzs + 3 ejtőernyős raj + 1 aknavetős raj) után vehetsz 5 opciót. Ha
csak a szakasztörzset és 2 ejtőernyős rajt veszel akkor 2 opciót kapsz. Minden opciót, csak a jelzett maximum
darabszámig vehetsz meg. Az opciók pontértékeit lásd a leírásuknál.
Opciók
• Siklórepülős és Ejtőernyős Üteg (max 1, és 2 opciónak számít).
• Páncéltörő Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).
• Könnyű Tank Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).
• Géppuskás Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).
• Közepes Tank Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).
• Aknavetős Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).
• Gépesített Légvédelmi Részleg (max 1, és 2 opciónak számít).
• Ejtőernyős Szakasz.
• Ejtőernyős Utász Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).
• Ejtőernyős Jelző Szakasz (max 1).
• Páncélautós Szakasz (max 1, csak ha már földet értek)
• Vadászpáncélos Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).

RANGER SZAKASZ (ALAP)
Amely a következőkből áll:
• 0-1 Ranger Szakasztörzs, 2 Ranger Raj, 0-1 Aknavetős Raj (1944-1945).
Kiképzés: 3+
0-1 Ranger Szakasztörzs (Parancsnokság)
Pont: 170 (PH:3)
1 hadnagy (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal és Colt 1911A1 pisztollyal.
1 őrmester (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal.
2 ranger, Garand M1 félautomata puskákkal (futárok).
Mindenkinél van szurony és MK II gránát.
Tulajdonságok: Szuronnyal képzett, beszivárgók.
2 Ranger Raj
Pont: 310/raj (PH:3)
1 őrmester (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal.
1 tizedes (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal.
1 ranger, Colt 1911A1 pisztollyal és BAR M1918A2 automata puskával.
8 ranger, Garand M1 félautomata puskákkal.
Mindenkinél van szurony és MK II gránát.
Tulajdonságok: Szuronnyal képzett, beszivárgók
0-1 Aknavetős Raj
Pont: 220 (PH:2)
1 őrmester (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal.
1 ranger, Colt 1911A1 pisztollyal és 60mm-es könnyű aknavetővel.
4 ranger, Garand M1 félautomata puskákkal.
Mindenkinél van szurony és MK II gránát.
Tulajdonságok: Szuronnyal képzett, beszivárgók, aknavetővel csak közvetett tüzelés (minimum lőtávolság 20cm)
Változatok
• 1 ranger rajonként lecserélheti Garand M1 félautomata puskáját egy Colt 1911A1 pisztolyra és M9A1
Bazooka rakétavetőre +50 pontért. . Ebben az esetben ez az ember és még egy ember az rajából létrehozhat
egy független egységet (PH: 1).
• 1 ranger szakaszonként lecserélheti Garand M1 félautomata puskáját egy Springfield M1903 puskára
távcsővel +40 pontért..
• Független egység lesz (PH: 1) a következő Tulajdonságokkal: mesterlövész, távcső, lövész, pontos
lövés
• 1 futárból lehet rádós + 10 pontért.
• Az M1 félautomata karabélyok lecserélhetők Thompson M1 géppisztolyokra extra költség nélkül.
• 1 ranger rajonként lecserélheti a BAR M1918A2 automata puskáját egy állványra szerelt M1919A4 .30 cal.
közepes géppuskára +50 pontért.
• Az aknavetős raj alkothat egy összevont csapatot egy ranger rajjal vagy a szakasztörzzsel extra költség
nélkül.
• 2 Ranger raj vehet 21/2 tonnás teherautót +30 pont/darab áron.
• A 21/2 tonnás teherautókra vehetsz egy M2HMG .50 cal. nehéz gépuskát +80 pontért.. Fő fegyver
(emelvény). További feladat: géppuskás (kilátszik). Tulajdonságok: állványra szerelt. Játék közben nem
szerelheted le.
• Az aknavetős raj kaphat füst lőszert +50 pontért. (opcionális szabály)
• Bármelyik raj (még a szakasztörzs is) lehet tankvadász, rajonként +30 pontért.
Opciók a Ranger Szakaszhoz
Minden teljes ranger szakasz (1 szakasztörzs + 2 Ranger raj + 1 aknavetős raj) után vehetsz maximum 4 opciót.
Ha csak a szakasztörzset veszed meg és 2 rajt akkor 2 opciót kapsz. Minden opciót, csak a jelzett maximum
darabszámig vehetsz meg. Az opciók pontértékeit lásd a leírásuknál.

Opciók
• Páncéltörő Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).
• Tüzérségi Üteg (max 1, és 2 opciónak számít).
• Könnyű Tank Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).
• Közepes Tank Szakasz ((max 1, és 2 opciónak számít).
• Aknavetős Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).
• Ranger Szakasz.
• Páncélautós Szakasz (max 1).
• Vadászpáncélos Szakasz (max 1, és 2 opciónak számít).

Siklórepülős és Ejtőernyős Üteg
Amely a következőkből áll:
• 0-1 Jeep Figyelőpont, 1-3 75mm Tábori ágyú (1944-1945).
• 0-1 Jeep Figyelőpont, 1-6 105mm Tábori ágyú (1944-1945).
Kiképzés: 3+
0-1 Jeep Figyelőpont (autó)
Pont: 130 (PH:1)
Fő fegyver: Nincs
Személyzet: 2 ember (futárok) és 1 őrmester (parancsnok), M3A1 Grease Gun géppisztollyal. Mindenkinél
van szurony és MK II gránát.
Feladatok: sofőr, rádiós.
Tulajdonságok: Szuronnyal képzett, alacsony szerkezet, nagy hatósugarú rádió, nyitott tetejű jármű.
Megjegyzés: Parancsnokságnak számít közvetett tüzelés szempontjából, de csak a saját ütegének.
1-6 105mm Tábori ágyú(Tüzérség)
Pont: 300 (PH:2)
1 őrmester (parancsnok) Colt 1911A1 pisztollyal.
1 ejtőernyős Colt 1911A1 pisztollyal és M3 105mm nehéz löveggel (tarack).
2 ejtőernyős Colt 1911A1 pisztollyal.
2 ejtőernyős M1 félautomata karabéllyal.
Mindenkinél van szurony és MK II gránát.
Tulajdonságok: közvetett tüzelés (minimum lőtávolság 100cm), tarack, lövegkezelő, Megjegyzés: Csak ha
már földet értek
Változatok:
• Egy *21/2 tonnás teherautó, vontató és szállító jármű adható minden ágyúhoz, darabonként +30
pontért. (Csak ha már földet értek)
• 1 ejtőernyős ütegenként rádiós lehet + 10 pontért.
1-3 M1 75mm Tábori ágyú (Tüzérség)
Pont: 130/darab (PH:2)
1 őrmester (parancsnok), Colt 1911A1 pisztollyal.
1 ejtőernyős, Colt 1911A1 pisztollyal és M1 75mm-es közepes löveggel (tarack).
2 ejtőernyős, Colt 1911A1 pisztollyal.
Mindenkinél van szurony és MK II gránát.
Tulajdonságok: közvetett tüzelés (minimum lőtávolság 100cm), tarack, lövegkezelő,
Változatok:
• Egy Jeep, vontató és szállító jármű adható minden ágyúhoz, darabonként +40 pontért. (csak ha
siklórepülővel érkezik vagy már leszállt).
• 1 ejtőernyős ütegenként rádiós lehet + 10 pontért.

PÁNCÉLTÖRŐ SZAKASZ
Amely a következő választásból állhat:
• 0-1 Jeep, 1-3 Páncéltörő ágyú (1944-1945)
Kiképzés: 4+
0-1 Jeep (Autó)
Pont: 100 (PH:1)
Fő fegyver: Nincs
Személyzet: 2 ember (futárok) és 1 őrmester (parancsnok), M3A1 Grease Gun géppisztollyal. Mindenkinél
van MK II gránát.
Feladatok: sofőr, rádiós.
Tulajdonságok: alacsony szerkezet, nagy hatósugarú rádió, nyitott tetejű jármű
Megjegyzés: Parancsnokságnak számít közvetett tüzelés szempontjából, de csak a saját ütegének.
Változatok:
• A jeep-re vehetsz egy légelhárító M2HMG .50 cal. nehéz gépuskát +80 pontért.. Fő fegyver
(emelvény). További feladat: légelhárító géppuskás (kilátszik). Tulajdonságok: állványra szerelt.
• Álcaháló rakható a járműre +30 pontért.
• Az M3A1 Grease Gun géppisztolyok lecserélhetők M1 félautomata karabélyokra +10
points/darab áron.
• Ejtőernyősökhöz vagy Rangerekhez csatlakozó jeep-eknek, akkor meg kell venni nekik a szuronyt, a
3+-os Kiképzést és a szuronnyal képzett tulajdonságot +30 pontért.
1-3 Páncéltörő ágyú (Tüzérség)
Pont: 280/darab (PH:2)
1 őrmester (parancsnok) armed with a Colt 1911A1 pistol.
1 ember, Colt 1911A1 pisztollyal és a 57mm-es közepes ágyúval. 3 ember Colt 1911A1 pisztollyal..
Mindenkinél van MK II gránát.
Tulajdonságok: hosszú ágyúcső, pajzs, lövegkezelő,
Változatok:
• Egy ember ágyúnként vehet egy M9A1 Bazooka rakétavetőt +50 pontért..
• 1 ember szakaszonként lehet rádiós + 10 pontért.
• Egy *WC5 1 Teherautó vontató és szállító jármű adható minden ágyúhoz, darabonként +50
pontért (1944).
• Páncéltörő Szakasz mely Gépesített Gyalogsághoz csatlakozik vehet egy *M3A1 fél-lánctalpast
minden ágyúhoz mint vontató és szállító jármű +130 pontért. (1944-1945).
• Lecserélheted az 57mm közepes löveget egy hosszú ágyúcsövű 76mm lövegre +50 pontért
darabját. Az egész szakasznak azonos típusú ágyúja kell hogy legyen.

Tüzérségi Üteg
Amely a következőkből áll:
• 0-2 M20 Figyelőpont, 0-1 Jeep Figyelőpont, 1-6 Tábori tüzérség (1944- 1945).
Kiképzés: 4+
0-2 M20 Figyelőpont (Páncélautó)
Pont: 270/darab (PH:1)
Fő fegyver (emelvény):állványra szerelt, légelhárító M2HMG .50 cal. nehéz géppuska Személyzet: 3
ember és 1 hadnagy(parancsnok), mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly. Feladatok: Parancsnok,
géppuskás (kilátszik), rádiós, sofőr.
Tulajdonságok: légelhárító, golyóálló kerekek, rádiós, állványra szerelt fegyver, nyitott tetejű jármű.
Megjegyzés: Parancsnokságnak számít közvetett tüzelés szempontjából, de csak a saját ütegének.
Változatok:
• Álcaháló rakható a járműre +30 pontért.
• Az M3A1 Grease Gun géppisztolyok lecserélhetők M1 félautomata karabélyokra egyenként
+10 pontért
• Ütegenként egy M20-asra vehetsz nagyhatótávolságú rádiót + 10 pontért.
• Füstfüggöny vető rakható a járművekre +50 pontért.
0-1 Jeep Figyelőpont (Autó)
Pont: 100 (PH:1)
Fő fegyver: Nincs
Személyzet: 2 ember (futárok) és 1 őrmester (parancsnok), mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly.
Mindenkinél van MK II gránát.
Feladatok: sofőr, rádiós
Tulajdonságok: alacsony szerkezet, rádiós, nagyhatótávolságú rádió, nyitott tetejű jármű.
Megjegyzés: Parancsnokságnak számít közvetett tüzelés szempontjából, de csak a saját ütegének.
Változatok:
• Álcaháló rakható a járműre +30 pontért.
• Az M3A1 Grease Gun géppisztolyok lecserélhetők M1 félautomata karabélyokra egyenként
+10 pontért
1-6 Tábori Ágyú (Tüzérség)
Pont: 290/darab (PH:2)
1 őrmester (parancsnok), Colt 1911A1 pisztollyal.
1 ember, Colt 1911A1 pisztollyal és an M1 1 05mm-es nehéz löveggel (tarack).
2 ember, Colt 1911A1 pisztollyal.
2 ember, M1 félautomata karabéllyal.
Mindenkinél van MK II gránát.
Tulajdonságok: közvetett tüzelés (minimum lőtávolság 100cm), tarack, lövegkezelő.
Változatok:
• Egy *21/2 tonnás teherautó mint vontató és szállító jármű adható minden ágyúhoz, darabonként
+30 pontért.
• Egy ember ütegenként lehet rádiós +10 pontért.
• 1 ember lecserélheti Garand M1 félautomata puskáját egy Colt 1911A1 pisztolyra és M9A1 Bazooka
rakétavetőre +50 pontért.

Könnyű Tank Szakasz
Amely a következő választások egyikéből állhat:
• 1-5 M5A1 Stuart (1944-1945)
• 1-5 M24 Chafee (1944-1945, csak egy egység seregenként)
Kiképzés: 4+
1-5 M5A1 Stuart (Könnyű Tank)
Pont: 690/darab (PH:1)
Fő fegyver (torony): M6 37mm-es könnyű löveg koaxiális M1919A4 .30 cal. közepes géppuskával.
Másodlagos fegyver (alsó törzs): állványra szerelt M1919A4 .30 cal. közepes géppuska..
Személyzet: 3 ember és 1 őrmester (parancsnok), mindenki M3A1 Grease Gun géppisztollyal felszerelve.
Feladatok: Parancsnok/segéd, géppuskás/rádiós, tüzér, sofőr
Tulajdonságok: Koaxiális fegyver, extra-hosszú ágyúcső (fő fegyver), közepes páncélzat, rádió, állványra
szerelt fegyver
Változatok:
• Álcaháló rakható a járműre +30 pontért.
• Gyrostabilizátor rakható a járműre +30 pontért.
• Egy légelhárító, állványra szerelt M1919A4 közepes géppuska adható a járműhez +60 pontért.
Másodlagos fegyver (felső búvónyílás). További feladat a parancsnoknak: légelhárító géppuskás
(kilátszik).
• Egy légelhárító, állványra szerelt M2HMG nehéz géppuska adható a járműhez +80 pontért.
Másodlagos fegyver (felső búvónyílás). További feladat a parancsnoknak: légelhárító géppuskás
(kilátszik).
• Füstfüggöny vető rakható a járművekre +80 pontért. (opcionális szabály)
• Szakaszonként 1 tankra rakható buldózer +50 pontért. (opcionális szabály)
• Szakaszonként 1 tank lehet Parancsnoki egység, mely nagy hatótávolságú rádióval van felszerelve, és
az őrmestert lecseréli egy hadnagyra +30 pontért.
1-5 M24 Chaffee (Könnyű tank)
Pont: 660/darab (PH:1)
Fő fegyver (torony): 75mm-es közepes löveg koaxiális M1919A4 .30 cal. közepes géppuskával. Másodlagos
fegyver (alsó törzs): állványra szerelt M1919A4 .30 cal. közepes géppuska.
Személyzet: 4 ember és 1 őrmester (parancsnok), mindenki M3A1 Grease Gun géppisztollyal felszerelve.
Feladatok: Parancsnok, segéd, géppuskás/rádiós, tüzér, sofőr
Tulajdonságok: Koaxiális fegyver, rádió, állványra szerelt fegyver, gyors jármű..
Változatok:
• Álcaháló rakható a járműre +30 pontért.
• Egy légelhárító, állványra szerelt M1919A4 közepes géppuska adható a járműhez +60 pontért.
Másodlagos fegyver (felső búvónyílás). További feladat a parancsnoknak: légelhárító géppuskás
(kilátszik).
• Egy légelhárító, állványra szerelt M2HMG nehéz géppuska adható a járműhez +80 pontért.
Másodlagos fegyver (felső búvónyílás). További feladat a parancsnoknak: légelhárító géppuskás
(kilátszik)..
• Gyrostabilizátor rakható a járműre +30 pontért.• Füstfüggöny vető rakható a járművekre +60
pontért. (opcionális szabály)
• Szakaszonként 1 tank lehet Parancsnoki egység, mely nagy hatótávolságú rádióval van felszerelve,
és az őrmestert lecseréli egy hadnagyra +30 ponttért.

GÉPPUSKÁS SZAKASZ
Amely a következőkből áll:
• 0-1 Géppuskás Szakasztörzs, 1-4 Géppuskás Raj (1944-1945)
Kiképzés: 4+
0-1 Géppuskás Szakasztörzs (Parancsnokság)
Pont: 170 (PH:2)
1 hadnagy (parancsnok), Thompson M1 géppisztollyal és Colt 1911A1 pisztollyal.
1 őrmester (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal.
2 tizedes (parancsnok), Garand M1 félautomata puskákkal.
2 ember, M1 félautomata karabéllyal (futárok).
Mindenkinél van MK II gránát.
Megjegyzés: az raj egy *WC51 Teherautóban van (ár beleszámítva, részletek lejjebb).
Változatok:
• 1 ember lecserélheti M1 félautomata karabélyát egy Colt 1911A1 pisztolyra és M9A1 Bazooka
rakétavetőre +50 pontért.
1-4 Géppuskás Raj
Pont: 200/darab (PH:2)
1 tizedes (parancsnok), M1 félautomata karabéllyal.
1 man Colt 1911A1 pisztollyal és állványra szerelt M1917A1 közepes géppuskával.
2 ember M1 félautomata karabéllyal.
2 ember Colt 1911A1 pisztollyal.
Mindenkinél van MK II gránát.
Tulajdonságok: háromlábú állvány.
Változatok:
• Lecserélheted az M1 91 7A1 közepes géppuskát egy M1919A4-re -10 pontért.
• Ejtőernyősökhöz tartozó géppuskás rajoknak meg kell venni a szuronyt, a 3+-os Kiképzést és a
szuronnyal képzett tulajdonságot +30 pontért.
• Egy *21/2 tonnás teherautó szállító jármű adható minden géppuskás rajhoz, darabonként +50
pontért
• 2 géppuskás raj alkothat egy összevont csapatot extra költség nélkül.

AKNAVETŐS SZAKASZ
Amely a következőkből áll:
• 0-1 Aknavetős Szakasztörzs, 1-6 Aknavetős Raj (1943-1945)
Kiképzés: 4+
0-1 Aknavetős szakasztörzs (Parancsnokság)
Pont: 190 (PH:2)
1 hadnagy (parancsnok) Thompson M1 géppisztolyal és Colt 1911A1 pisztollyal.
1 őrmester (parancsnok) M1 félautomata karabéllyal.
2 tizedes (parancsnok) Garand M1 félautomata puskákkal.
1 ember M1 félautomata karabéllyal.
1 ember M1 félautomata karabéllyal (rádiós).
Mindenkinél van MK II gránát.
Tulajdonságok: rádiós.
Megjegyzés: az raj egy *WC5 1 Teherautóban van (ár beleszámítva, részletek lejj ebb)..
Változatok:
Egy ember lecserlheti az M1 félautomata karabélyát egy Colt 1911A1 pisztolyra és egy M9A1 Bazooka
rakétavetőre +50 pontért.
1-6 Aknavetős Raj
Pont: 180/raj (PH:2)
1 tizedes (parancsnok) M1 félautomata karabéllyal.
1 ember Colt 1911A1 pistol és 81mm-es közepes aknavetővel.
2 ember M1 félautomata karabéllyal.
2 ember Colt 1911A1 pisztollyal.
Mindenkinél van MK II gránát.
Tulajdonságok: közvetett tüzelés (minimum lőtávolság 30cm)
Változatok:
• Egy ember 2 Aknavetős rajként rádiós lehet +10 pontért.
• Ejtőernyősökhöz tartozó aknavetős rajoknak meg kell venni a szuronyt, a 3+-os Kiképzést és a
szuronnyal képzett tulajdonságot +30 pontért.
• Rangerek-hez tartozó aknavetős rajoknak meg kell venni a szuronyt, a 3+-os Kiképzést és a
szuronnyal képzett, beszivárgók tulajdonságot +70 pontért.
• Egy *WC5 1 teherautó vehető mint vontató és szállító jármű adható minden Aknavetős rajnak
+50 pontért. Ezt az opciót nem vehetik meg Rangerek.
• Lecserélheted a 81mm-es aknavetőt egy 60mm-esre (közvetett tüzelés (minimum lőtávolság 30cm)
-50 pontért darabját. Az egész szakasznak egyforma aknavetője kell hogy legyen..
• 2 aknavetős raj alkothat egy összevont csapatot extra költség nélkül.

GÉPESÍTETT LÉGVÉDELMI RÉSZLEG
Amely tartalmaz:
• 1-4 MGMC M14 Féllánctalpas (1944-1945)
Kiképzés: 4+
1-4 MGMC M14 légelhárító féllánctalpas (Lövészpáncélos)
Pont: 250/darab (PH:1)
Fő fegyver: Iker M2HMG .50 cal. nehéz géppuska.
Személyzet: 3 ember és 1 őrmester (parancsnok) mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly. Feladatok:
sofőr, géppuskás (kilátszik), rádiós,
Tulajdonságok: Gyenge burkolat, rádiós, légelhárító állványra szerelt fegyver, nyitott tetejű jármű.
Változatok:
• Az iker M2HMG .50 cal. nehéz géppuskát lecserélheted egy négycsövűre (M 16) + 160 pontért.
• Álcaháló rakható a járműre +30 pontért.

GÉPESÍTETT TÜZÉRSÉGI ÜTEG
Amely a következő választások egyikéből áll:
• 0-1 M4 Figyelőpont, 0-1 Jeep Figyelőpont, 1-6 M7 HMC (1944-1945)
• 0-1 M4 Figyelőpont, 1-3 M4 Calliope (Megjegyzés: max. 1 egység lehet a seregben, 1944-1945)
Kiképzés: 4+
0-1 M4 Figyelőpont (Medium Tank)
Pont: 490 (PH:1)
Fő fegyver (torony):állvnyra szerelt M1919A4 .30 cal. közepes géppuska (dummy gun). Másodlagos fegyver
(lower hull): M1919A4 .30 cal. medium machine gun with support.
Személyzet: 4 ember és 1 lieutenant (parancsnok), all armed with M3A1 Grease Gun sub-machine guns.
Feladatok: Comméser, machine-gunner (turret), machine-gunner, driver, radio operator.
Tulajdonságok: rádiós, long-range radio, ronson, állványra szerelt fegyver, bogs down easily.
Megjegyzés: Parancsnokságnak számít közvetett tüzelés szempontjából, de csak a saját ütegének.
0-1 Jeep Figyelőpont (Autó)
Pont: 100 (PH:1) Fő fegyver: nincs.
Személyzet: 2 ember (futárok) és 1 őrmester (parancsnok) mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly.
Mindenkinél van MK II gránát.
Feladatok: Sofőr, rádiós.
Tulajdonságok: alacsony szerkezet, rádiós, nagyhatótávolságú rádió, nyitott tetejű jármű.
Megjegyzés: Parancsnokságnak számít közvetett tüzelés szempontjából, de csak a saját ütegének.
1-6 M7 Priest HMC (Közepes Tank)
Pont: 520/darab (PH:1)
Fő fegyver (felső törzs): 105mm-es nehét löveg (tarack).
Másodlagos fegyver (emelvény): légelhárító, állváyra szerelt M2HMG .50 cal. nehéz géppuska. Személyzet:
6 ember és 1 őrmester (parancsnok) mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly. Feladatok:
Parncsnok/géppuskás (kilátszik), rádiós, tüzér, 3 segéd, sofőr.
Tulajdonságok: Törzsre szerelt fegyverzet (Fő fegyver), légelhárító, közvetett tüzelés (minimum lőtáv
100cm), semmibe veszi a fedezéket (KÖNNYÜ), védtelen lőszer, tarack, állványra szerelt fegyver,
könnyen beragad, nyitott tetejű jármű, könnyű páncél
.
Változatok:
• Álcaháló rakható a járműre +30 pontért.
• Homokzsák rakható a járműre +30 pontért.
• A löveghez vehetsz füst lőszert +50 pontért (opcionális szabály).
1-3 M4 Calliope (Közepes Tank)
Pont: 3,250/darab (PH:1)
Fő fegyver (torony): M3 75mm-es közepes löveg koaxiális M1919A4 .30 cal. közepes géppuskával.
Másodlagos fegyver (alsó törzs): állványra szerelt M1919A4 .30 cal.közepes géppuska.
Másodlagos fegyver (torony): 115mm-es nehéz állványos rakétavető.
Személyzet: 4 ember és 1 őrmester (parancsnok) mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly. Feladatok:
Parancsnok, géppuskás/rádiós, tüzér/rakéta-indító, segéd, sofőr.
Tulajdonságok: Koaxiális fegyver, rádiós, ronson, állványra szerelt fegyver, könnyen beragad,
rakátavetővel csak közvetett tüzelés (minimum lőtáv 100cm), rakátavető semmibe veszi a fedezéket
(KÖNNYÜ), állványos rakétavető (24 lövés), lassú torony, lassú jármű.
Megjegyzés: Ha a jármű lő a rakétavetővel nem lőhet a fő löveggel. 4 sorozatban 6 sablont lő ki,
egyszerre vagy több körön át. Ha több mint egy sorozatot lősz ugyanabban a körben mindet ugyanarra a
célpontra kell, hogy lődd.

Változatok:
• Az M4 Calliope-ből csinálhatsz M4E 1 -et, amelynek csak egyszer lő, 6 sablonnal -1,800
pontért.

GÉPESÍTETT ROHAMLÖVEG SZAKASZ
Amely a következő választások egyikéből állhat::
• 0-1 Jeep Figyelőpont, 0-1 Gépesített Szakasztörzs, 1-3 M8 HMC (1944-1945)
• 0-1 Jeep Figyelőpont, 0-1 Gépesített Szakasztörzs, 1-3 M4A3 (1944-1945)
Kiképzés: 4+
0-1 Jeep Figyelőpont (Autó)
Pont: 100 (PH:1) Fő fegyver: nincs.
Személyzet: 2 ember (futárok) és 1 őrmester (parancsnok) mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly.
Mindenkinél van MK II gránát.
Feladatok: Sofőr, rádiós .
Tulajdonságok: alacsony szerkezet, rádiós, nagy hatótávolságú rádió, nyitott tetejű jármű.
Megjegyzés: Parancsnokságnak számít közvetett tüzelés szempontjából, de csak a saját ütegének.
0-1 Gépesített Szakasztörzs (Parancsnokság)
Pont: 330 (PH:3)
1 hadnagy (parancsnok) Thompson M1 géppisztollyal és Colt 1911A1 pisztollyal. 1 őrmester
(parancsnok) M1 félautomata karabéllyal.
7 ember Garand M1 félautomata puskákkal.
1 ember M3A1 Grease Gun géppisztollyal (sofőr).
Mindenkinél van MK II gránát.
Megjegyzés: az egység egy *M3A1 lövészpáncélosban van (ára már beleszámítva).
1-3 M8 Scott HMC (Könnyű Tank)
Pont: 420/darab (PH:1)
Fő fegyver (torony): 75mm-es közepes löveg (tarack).
Másodlagos fegyver (emelvény): légelhárító, állványra szerelt M2HMG .50 cal.nehéz géppuska. Személyzet:
3 ember és 1 őrmester (parancsnok) mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly. Feladatok:
Parancsnok/géppuskás (kilátszik), segéd/rádiós, tüzér, sofőr.
Tulajdonságok: közvetett tüzelés (minimum lőtávolság 100cm), védtelen lőszer, tarack, rádiós, nyitott
tetejű jármű.
Változatok:
• Álcaháló rakható a járműre +30 pontért.
• Füstfüggöny vető rakható a járműre +80 pontért.
1-3 M4A3 Sherman 105 (Közepes Tank)
Pont: 860/darab (PH:1)
Fő fegyver (torony): 105mm-es nehéz löveg (tarack) koaxiális M1919A4 .30 cal. közepes géppuskával.
Másodlagos fegyver (alsó törzs): állványra szerelt M1919A4 .30 cal. közepes géppuska.
Személyzet: 4 ember és 1 őrmester (parancsnok) mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly. Feladatok:
Parancsnok, géppuskás/rádiós, tüzér, segéd, sofőr.
Tulajdonságok: Koaxiális fegyver, közepes páncél, közvetett tüzelés (minimum lőtáv 100cm), semmibe veszi a
fedezéket (K), tarack, rádiós, ronson, állványra szerelt fegyver, könnyen beragad.
Változatok:
• Álcaháló rakható a járműre +30 pontért.
• Wet rendszer rakható a járműre +20 pontért.
• Homokzsákok rakhatók a járműre +30 pontért
• A tarackhoz vehetsz füst lőszert +50 pontért (optionális szabály).

GÉPESÍTETT MŰSZAKI RÉSZLEG
Amely áll a következőkből:
• 0-1 M4 Rák, 0-1 M4 Krokodil, 0-3 Gépesített Műszaki Szakasz (1944-1945)
Kiképzés: 3+
0-1 M4 Rák (Közepes Tank)
Pont: 950 (PH:1)
Fő fegyver (torony): M3 75mm-es közepes löveg koaxiális M1919A4 .30 cal. közepes géppuskával.
Másodlagos fegyver: nincs.
Személyzet: 4 ember és 1 őrmester (parancsnok) mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly. Feladatok:
Parancsnok, segéd, sofőr, tüzér, rádiós.
Tulajdonságok: Aknamentes ítő, koaxiális fegyver, közepes péncél, rádiós, ronson.
Megjegyzés: Csak lassan mozoghat.
Változatok:
• Wet rendszer rakható a járműre + 10 pontért.
• Gyro-stabilizátor rakható a járműre +30 pontért.
• Egy légelhárító, állványra szerelt M1 91 9A4 közepes géppuska adható a járműhez +60 pontért.
Másodlagos fegyver (felső búvónyílás). További feladat a parancsnoknak: légelhárító géppuskás
(kilátszik).
• Egy légelhárító, állványra szerelt M2HMG nehéz géppuska adható a járműhez +80 pontért.
Másodlagos fegyver (felső búvónyílás). További feladat a parancsnoknak: légelhárító géppuskás
(kilátszik).
• Füstfüggöny vető rakható a járművekre +60 pontért. (opcionális szabály)
0-1 M4 Krokodil (Közepes Tank)
Pont: 890 (PH:1)
Fő fegyver (torony): M3 75mm-es közepes löveg koaxiális M1919A4 .30 cal. közepes géppuska. Másodlagos
fegyver (alsó törzs): nehéz lángszóró.
Személyzet: 4 ember és 1 őrmester (parancsnok) mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly. Feladatok:
Parancsnok, segéd, sofőr, tüzér, lángszórós/rádiós.Tulajdonságok: koaxiális fegyver, semmibe veszi a
fedezéket KKN (nehéz lángszóró), benzin, rádiós, állványra szerelt fegyver, ronson, könnyen beragad
Megjegyzés: a lángszórónak 45°-os tűzíve van (22.5° jobbra, 22.5° balra). Csak lassan mozoghat.
Változatok:
• Wet rendszer rakható a járműre + 10 pontért.
• Gyro-stabilizátor rakható a járműre +30 pontért.
• Füstfüggöny vető rakható a járművekre +60 pontért. (opcionális szabály)
0-3 Gépesített Műszaki Raj
Pont: 390/raj (PH:3)
1 őrmester (parancsnok) M1 félautomata karabéllyal.
1 tizedes (parancsnok) M1 félautomata karabéllyal.
5 ember Garand M1 félautomata puskákkal.
1 ember Colt 1911A1 pisztollyal és M9A1 Bazooka rakétavetővel.
1 ember M3A1 Grease Gun géppisztollyal (sofőr).
Mindenkinél van MK II gránát.
Megjegyzés: Az egység egy *M3A1 White páncélautóban van (ára beleszámítva, részletek lásd
lentebb).

Változatok:
• Maximum 3 ember adhat robbanótöltetet a felszereléséhez +50 pontért.
• Maximum 2 ember adhat a felszereléséhez M2 könnyű lángszórót +50 pontért.
• Az M1 félautomata karabélyokat lecserélheted Thompson M1 géppisztolyokra extra költség
nélkül.
• A parancsnokok lecserélhetik M1 félautomata karabélyaikat M3A1 Grease Gun géppisztolyokra
egyenként -10 pontért.
• 1 vagy több raj beleszámítva a szakasztörzset lehet tankvadász rajonként +30 pontért.
• Kicserélheted a *White M3A1 páncélkocsit egy *WC5 1 teherautóra -110 pont/darab áron.

GÉPESÍTETT AKNAVETŐ SZAKASZ
Amely az alábbiakat tartalmazza:
• 0-1 Aknavetős Szakasztörzs, 1-3 M21 MMC vagy M4A1 (1944-1945)
Kiképzés: 4+
0-1 Aknavetős Szakasztörzs (Parancsnokság, Lövészpáncélos)
Pont: 330 (PH:3)
1 Alhadnagy (parancsnok) M1 félautomata karabéllyal.
1 őrmester (parancsnok) M1 félautomata karabéllyal.
7 ember Garand M1 félautomata puskákkal.
1 ember M3A1 Grease Gun géppisztollyal (sofőr).
Mindenkinél van MK II gránát.
Megjegyzés: az egység egy *M3A1 lövészpáncélosban van (az ára beleszámítva). Parancsnokságnak
számít közvetett tüzelés szempontjából, de csak a saját szakaszának.
Változatok:
• Vehetsz nagyhatótávolságú rádiót + 10 pontért.
1-3 M21 MMC or M4A1 (Lövészpáncélos)
Pont: 270/darab (PH:1)
Fő fegyver: 81mm-es aknavető (lőhet kiszállás nélkül).
Másodlagos fegyver (emelvény):légelhárító, állványra szerelt M2HMG .50 cal. nehéz géppuska.
Személyzet: 3 ember és 1 őrmester (parancsnok) mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly. Feladatok:
Parancsnok/géppuskás (kilátszik), aknavetős, sofőr, rádiós.
Tulajdonságok: Gyenge burkolat, légelhárító, közvetett tüzelés (minimum lőtávolság 30cm), rádiós,
állványra szerelt fegyver, nyitott tetejű jármű.
Változatok:
• Álcaháló rakható a járműre +30 pontért.
• Az M1 félautomata karabélyokat lecserélheted Thompson M1 géppisztolyokra extra költség
nélkül.
• A parancsnokok lecserélhetik M1 félautomata karabélyaikat M3A1 Grease Gun géppisztolyokra
-10 pontért.
• Az aknavetőnek vehetsz füst lőszert +50 pontért.

EJTŐERNYŐS MŰSZAKI SZAKASZ
Amely áll a következőkből:
• 0-1 Műszaki Szakasztörzs, 1-3 Műszaki raj (1944-1945)
Kiképzés: 3+
0-1 Műszaki Szakasztörzs (Parancsnokság)
Pont: 140 (PH:3)
1 hadnagy (parancsnok) Thompson M1 géppisztollyal és Colt 1911A1 pisztollyal.
1 alhadnagy (parancsnok) M1 félautomata karabéllyal.
1 őrmester (parancsnok) M1 félautomata karabéllyal.
2 ejtőernyős Garand M1 félautomata puskákkal (futárok).
Mindenkinél van szurony és MK II gránát.
Tulajdonságok: szuronnyal képzett
1-3 Műszaki raj
Pont: 260/raj (PH:3)
1 őrmester (parancsnok) Thompson M1 géppisztollyal és Colt 1911A1 pisztollyal.
1 tizedes (parancsnok) M1 félautomata karabéllyal.
10 ejtőernyős Garand M1 félautomata puskákkal.
Mindenkinél van szurony és MK II gránát.
Tulajdonságok: szuronnyal képzett
Változatok:
• Maximum 3 ejtőernyős rajonként adhat robbanótöltetet a felszereléséhez.+50 pontért.
• 1 ejtőernyős szakaszonként lecserélheti Garand M1 félautomata puskáját egy M1 félautomata
karabélyra és M9A1 Bazooka rakétavetőre +50 pontért.
• Maximum 2 ejtőernyős rajonként adhat N°82 Gammon Gránátot a felszereléséhez +30
pontért.
• 1 ejtőernyős rajonként lecserélheti M1 félautomata karabélyát egy M2 könnyű lángszóróra +50
pontért.
• Minden ejtőernyős raj vehet *21/2 tonnás teherautót +30 pontért. (csak ha már földet értek).
• Egy vagy több raj, a Szakasztörzset beleszámítva lehet tankvadász +30 pontért.

EJTŐERNYŐS BESZIVÁRGÓ SZEKCIÓ
Amely áll a következőkből:
• 2-3 Beszivárgó raj (1944-1945)
Kiképzés: 3+
2-3 Beszivárgó Raj (Parancsnokság)
Pont: 220/raj (PH:3)
1 hadnagy (parancsnok), M3A1 Grease Gun géppisztollyal és Colt 1911A1 pisztollyal.
1 őrmester (parancsnok), M3A1 Grease Gun géppisztollyal és Colt 1911A1 pisztollyal.
6 ejtőernyős, Garand M1 félautomata puskákkal.
2 ejtőernyős, M1 félautomata karabéllyal és Colt 1911A1 pisztollyal (futárok). Mindenkinél van szurony és
Mk II gránát.
Tulajdonságok: szuronnyal képzett, beszivárgók.
Változatok:
• 1 ejtőernyős rajonként lehet rádiós +10 pontért.
• A Garand M1 félautomata puskákat lecserélheted Thompson M1 géppisztolyokra ingyen.

PÁNCÉLAUTÓS SZAKASZ
Amely a következő választások egyikéből állhat:
• 0-3 M8, 1-3 Jeep (1944-1945)
• 1-4 M8, 0-4 Jeep, 0-1 M8 HMC (1944-1945)
Kiképzés: 4+
M8 Greyhound (Páncélautó)
Pont: 440 /darab (PH:1)
Fő fegyver (torony): M6 37mm-es könnyü löveg koaxiális M19 19A4 .30 cal. közepes géppuskával.
Személyzet: 3 ember és 1 őrmester (parancsnok), mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly.
Feladatok: Parancsnok, segéd, tüzér, sofőr/rádiós.
Tulajdonságok: Koaxiális fegyver, extra-hosszú ágyúcső (Fő fegyver), golyóálló kerekek, védtelen lőszer,
rádiós állványra szerelt fegyver, nyitott tetejű jármű.
Változatok:
• Álcaháló rakható a járműre +30 pontért.
• Az M3A1 Grease Gun géppisztolyok lecserélhetők M1 félautomata karabélyokra egyenként
+10 pontért.
• Egy légelhárító, állványra szerelt M2HMG .50 cal. Nehéz géppuskát vehetsz rá +80 pontért.
Másodlagos fegyver (emelvény). További feladat a parancsnoknak: géppuskás (kilátszik).
• 1 páncélautó szakaszonként parancsnoki lehet ha veszel neki nagy hatótávolságú rádiót és lecseréled
az őrmestert egy hadnagyra +30 pontért.
• Hátsó füstfüggöny vető rakható a járműre +50 pontért.
Jeep (Autó)
Pont: 70/darab (PH:1)
Fő fegyver: Nincs.
Személyzet: 2 ember és 1 őrmester, mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly. Mindenkinél van MK II
gránát.
Feladatok: sofőr, rádiós
Tulajdonságok: alacsony szerkezet, rádiós, nyitott tetejű jármű.
Változatok:
• Egy légelhárító, állványra szerelt M1919A4 .30 cal. közepes géppuska rakható minden jeep-re +60
pontért..
• Fő fegyver/másodlagos (fix pozíció). További feladatok: géppuskás (kilátszik).
• Egy légelhárító, állványra szerelt M2HMG .50 cal. nehéz géppuska rakható minden jeep-re +80
pontért.. Fő fegyver/másodlagos (fix pozíció). További feladatok: géppuskás (kilátszik).
• Álcaháló rakható a járműre +30 pontért.
• Az M3A1 Grease Gun géppisztolyok lecserélhetők M1 félautomata karabélyokra egyenként
+10 pontért.
• 1 jeep szakaszonként parancsnoki lehet ha veszel neki nagy-hatótávolságú rádiót és lecseréled az
őrmestert egy hadnagyra +30 pontért.
• 1 ember a seregből lecserélheti a fegyverét egy Colt 1911A1 pisztolyra és egy M9A1 Bazooka
rakétavetőre +50 pontért.
• 1 ember szakaszonként lecserélheti a fegyverét egy Colt 1911A1 pisztolyra és egy 60mm-es könnyű
aknavetőre + 100 pontért.

0-1 M8 Scott HMC (Könnyű Tank)
Pont: 420 (PH:1)
Fő fegyver (torony): 75mm-es közepes löveg (tarack).
Másodlagos fegyver (emelvény): légelhárító, állványra szerelt M2HMG .50 cal. heavy machine gun.
Személyzet: 3 ember és 1 őrmester (parancsnok), mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly.
Feladatok: Parancsnok/géppuskás (kilátszik), segéd, tüzér, sofőr/rádiós.
Tulajdonságok: közvetett tüzelés (minimum lőtávolság 100cm), védtelen lőszer, tarack, rádiós, nyitott tetejű
jármű.
Változatok:
• Álcaháló rakható a járműre +30 pontért.
• Füstfüggöny vető rakható a járműre +80 pontért.

TANK SZÁZAD PARANCSNOKSÁG
Ámely a következőkből áll:
• 0-1 Jeep, 1-2 M4, 0-1 M4A3 (1944-1945)
Kiképzés: 3+
0-1 Jeep (Parancsnokság, Autó)
Pont: 120 (PH:1)
Fő fegyver: Nincs Személyzet:
2 ember és 1 captain (parancsnok), mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly.
Mindenkinél van MK II gránát.
Feladatok: sofőr, rádiós.
Tulajdonságok: alacsony szerkezet, rádiós, nagy hatótávolságú rádió, nyitott tetejű jármű
1-2 M4 Sherman (Parancsnokság, Közepes Tank)
Pont: 770/darab (PH:1)
Fő fegyver (torony): M3 75mm-es közepes löveg koaxiális M1919A4 .30 cal. közepes géppuskával.
Másodlagos fegyver (alsó törzs): Állványra szerelt M1919A4 .30 cal. közepes géppuska.
Személyzet: 4 ember és 1 hadnagy (parancsnok), mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly.
Feladatok: Parancsnok, géppuskás/rádiós, tüzér, segéd, sofőr.
Tulajdonságok: Koaxiális fegyver, rádiós, ronson, állványra szerelt fegyver, könnyen beragad.
0-1 M4A3 Sherman 105 (Medium Tank)
Pont: 880 (PH:1)
Fő fegyver (torony): 105mm-es nehéz löveg (tarack) koaxiális M1919A4 .30 cal. közepes géppuskával.
Másodlagos fegyver (alsó törzs): Állványra szerelt M1919A4 .30 cal. közepes géppuska..
Személyzet: 4 ember és 1 őrmester (parancsnok), mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly. Feladatok:
Parancsnok, géppuskás/rádiós, tüzér, segéd, sofőr.
Tulajdonságok: Koaxiális fegyver, közepes páncél, közvetett tüzelés (minimum lőtávolság 100cm),
semmibe veszi a fedezéket (K), tarack, rádiós, ronson, állványra szerelt fegyver, könnyen beragad.
Változatok:
• Álcaháló rakható a járműre +30 pontért.
• Wet rendszer rakható a járműre +20 pontért.
• Homokzsákok rakhatók a járműre +30 pontért.
•

Füstfüggöny vető rakható a járművekre +50 pontért.

VADÁSZPÁNCÉLOS SZAKASZ
Amely a következő választások egyikéből állhat:
• 1-4 M6 GMC (1943-1944, csak max. 1 egység a seregben)
• 0-2 M20, 1-4 M10 (1943-1945)
• 0-2 M20, 1-4 M18 (1944-1945)
• 0-2 M20, 1-4 M36 (1944-1945)
Kiképzés: 3+
1-4 M6 GMC (Teherautó)
Pont: 360/darab (PH:1)
Fő fegyver (fix pozíció): 37mm-es könnyü löveg
Személyzet: 2 ember és 1 őrmester (parancsnok), mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly.
Feladatok: Parancsnok/segéd, sofőr/rádiós, tüzér.
Tulajdonságok: Extra-hosszú ágyúcső (Fő fegyver), golyóálló kerekek, rádiós, pajzs, nyitott tetejű
Megjegyzés: Csak akkor lőhet ha lassan mozog.
0-2 M20 (Páncélautó, Parancsnoki)
Pont: 290/darab (PH:1)
Fő fegyver (emelvény): légelhárító állványra szerelt M2HMG .50 cal. nehéz géppuska.
Személyzet: 3 ember és 1 hadnagy (parancsnok), mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly és gránátok.
Feladatok: Parancsnok, géppuskás (kilátszik), rádiós, sofőr.
Tulajdonságok: légelhárító, golyóálló kerekek, rádiós, állványra szerelt fegyver, nyitott tetejű jármű.
Változatok:
• Álcaháló rakható a járműre +30 pontért.
• Az M3A1 Grease Gun géppisztolyok lecserélhetők M1 félautomata karabélyokra egyenként
+10 pontért.
• Egy M3A1 Grease Gun géppisztoly lecserélhető egy Colt 1911A1 pisztolyra és egy M9A1 Bazooka
rakétavetőre +50 pontért.
• 1 jármű szakaszonként vehet nagy hatótávolságú rádiót +10 pontért.
• Hátsó füstfüggöny vető rakható a járműre +50 pontért.
1-4 M10 Wolverine (Közepes Tank)
Pont: 650/darab (PH:1)
Fő fegyver (torony): M1A1 76mm-es közepes löveg.
Másodlagos fegyver (torony): légelhárító állványra szerelt M2HMG .50 cal. nehéz géppuska. Személyzet: 4
ember és 1 őrmester (parancsnok), mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly. Feladatok:
Parancsnok/géppuskás (kilátszik), segéd, sofőr, tüzér, rádiós.
Tulajdonságok: hosszú ágyúcső (Fő fegyver), légelhárító, rádiós, állványra szerelt fegyver, könnyen
beragad, nyitott tetejű jármű, könnyű páncél.
Változatok:
• Álcaháló rakható a járműre +30 pontért.
• Homokzsákok rakhatók a járműre +30 pontért.
• Vehetsz 1-3 űrméret alatti lőszert +50 pont / darabért.

1-4 M18 Hellcat (Könnyű Tank)
Pont: 620/darab (PH:1)
Fő fegyver (torony): M1A1 76mm-es közepes löveg
Másodlagos fegyver (turret): légelhárító, állványra szerelt M2HMG .50 cal. nehéz géppuska. Személyzet: 4
ember és 1 őrmester (parancsnok), mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly. Feladatok:
Parancsnok/géppukás (kilátszik), 2 segéd, sofőr/rádiós, tüzér.
Tulajdonságok: hosszú ágyúcső (fő fegyver), légelhárító, könnyű páncél, rádiós, állványra szerelt fegyver,
nyitott tetejű jármű, gyors jármű.
Változatok:
• Álcaháló rakható a járműre +30 pontért.
• Homokzsákok rakhatók a járműre +30 pontért.
• Vehetsz 1-3 űrméret alatti lőszert +50 pont / darabért.
1-4 M36 Jackson (Közepes Tank)
Pont: 870/darab (PH:1)
Fő fegyver (torony): M3 90mm-es nehéz löveg
Másodlagos fegyver (emelvény): légelhárító, állványra szerelt M2HMG .50 cal. nehéz géppuska.
Személyzet: 4 ember és 1 őrmester (parancsnok), mindenkinél M3A1 Grease Gun géppisztoly. Feladatok:
Parancsnok/géppuskás (kilátszik), segéd, sofőr, tüzér, rádiós
Tulajdonságok: gyenge burkolat, hosszú ágyúcső (fő fegyver), légelhárító, rádiós, állványra szerelt fegyver,
könnyen beragad, nyitott tetejű jármű.
Változatok:
• Álcaháló rakható a járműre +30 pontért.
• Homokzsákok rakhatók a járműre +30 pontért.
• Vehetsz 1-3 űrméret alatti lőszert +50 pont / darabért.
• Az M36-ból csinálhatsz M36 B 1 -et hozzáadva egy állványra szerelt M1919A4 .30 cal. Közepes
géppuskát mint Másodlagos fegyver (törzs). További feladat a rádiósnak: géppuskás. A jármű
elveszti az alábbi tulajdonságot: gyenge burkolat. Ez a változtatás +90 pontba kerül.

VONTATÓ ÉS SZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK
21/2 tonnás Teherautó (teherautó – 6 kerekű)
Fő fegyver: nincs
Személyzet: a szállított egység.
Feladatok: sofőr.
Tulajdonságok: csapatszállító (13), nyitott tetejű jármű.
Jeep (Autó)
Fő fegyver: nincs
Személyzet: a szállított egység.
Feladatok: sofőr, rádiós.
Tulajdonságok: csapatszállító (4), rádiós, nyitott tetejű jármű, alacsony szerkezet.
*M3A1 (lövészpáncélos)
Fő fegyver (emelvény): állványra szerelt M2HMG .50 .cal nehéz géppuska.
Személyzet: a szállított egység.
Feladatok: géppuskás (kilátszik), sofőr/rádiós.
Tulajdonságok: csapatszállító (13), nyitott tetejű jármű, rádiós, légvédelmi, állványra szerelt fegyver,
gyenge burkolat.
**M3A1 (lövészpáncélos)
Fő fegyver (emelvény): állványra szerelt M1919A4 .30 cal. közepes géppuska.
Személyzet: a szállított egység.
Feladatok: géppuskás (kilátszik), sofőr/rádiós.
Tulajdonságok: csapatszállító (13), nyitott tetejű jármű, rádiós, légvédelmi, állványra szerelt fegyver,
gyenge burkolat.
***M3A1 (lövészpáncélos)
Fő fegyver (emelvény): állványra szerelt M2HMG .50 .cal nehéz géppuska.
Másodlagos fegyver (oldalsó fix pozíció): állványra szerelt M1919A4 .30 cal. Közepes géppuska.
Személyzet: a szállított egység.
Feladatok: 2 géppuskás (kilátszik), sofőr/rádiós.
Tulajdonságok: csapatszállító (13), nyitott tetejű jármű, rádiós, légvédelmi, állványra szerelt fegyver,
gyenge burkolat.
*WC 51 (Teherautó)
Fő fegyver: nincs
Személyzet: a szállított egység.
Feladatok: sofőr
Tulajdonságok: golyóálló kerekek, csapatszállító (9), nyitott tetejű jármű.
M3A1 White (Páncélautó)
Fő fegyver (emelvény): állványra szerelt M2HMG .50cal. nehéz géppuska.
Személyzet: a szállított egység.
Feladatok: sofőr/rádiós, géppuskás (kilátszik).
Tulajdonságok: csapatszállító (9), nyitott tetejű jármű, légvédelmi, állványra szerelt fegyver, könnyű
páncélzat.

VITORLÁZÓREPÜLŐK
Horsa
Pont:0
Megjegyzés: könnyű fedezéket nyújt.
Szállítási kapacitás: 2 pilóta + egy a következőkből:
• 29-32 ember
• Jeep + M1 75mm-es közepes löveg + 3 ember
• Jeep + 57mm-es Páncéltörő löveg + 3 ember -Jeep + 16 ember
Waco
Pont:0
Megjegyzés: könnyű fedezéket nyújt.
Szállítási kapacitás: 2 pilóta + egy a következőkből:
• 13 ember
• Jeep + 6 ember

