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O
pět vedla Itálie, která měla s výro-

bou malých malolitrážních auto-

mobilů a tříkolek dlouholeté zku-

šenosti. Proto firma BMW odkoupila 

koncepci licence na výrobu malého auto-

mobilu s možností použití tradičních vzdu-

chem chlazených motorů BMW, kterou firma 

dotáhla do výrobní fáze s použitím pro tu 

dobu velmi moderních technologií stavby 

automobilu. Bylo tak vyrobeno několik de-

sítek tisíc kusů v Evropě ale i v zahraničí. 

Základem byl nejprve vzduchem chlazený 

motor 350 ccm s poháněným větrákem 

motoru o výkonu kolem 7 HP. Nebylo to 

moc, ale lehké vozítko pro 2 cestující s ná-

kladovým prostorem 60 x 30 x 60 cm se 

spotřebou 5 l 75 oktanového benzínu na 

100 km, bylo solidní spotřebou při dosažení 

rychlosti až 90 km za hodinu. 

Dalším krokem firmy BMW bylo využití od-

zkoušeného vzduchem chlazeného motoru 

o objemu 599 ccm s tehdy udávaným vý-

konem 15 HP. Vznikl tak již plnohodnotný 

automobil pro 4 osoby (teoreticky 5 osob) 

opět se speciální konstrukcí vstupu přes 

přední dveře. 

Ani 2. světová válka nezastavila vývoj auto-

mobilů ve Francii s přísně utajovaným pro-

jektem – Citroen 2 CV s pozdější přezdívkou 

kachna (nejprve ošklivé káčátko). Koncepce 

automobilu vznikla již v roce 1938 a byla 

nejprve vybavena motorem s vodním chla-

zením, což prodražovalo koncovou cenu 

automobilu. Proto došlo ke změně kon-

cepce  a montáži vzduchem chlazeného 

motoru boxer o objemu 375 ccm, který po-

skytoval výkon kolem 9 HP. Aby se uvedená 

koncepce automobilu nedostala do rukou 

nacistického Německa, došlo před obsaze-

ním Francie k likvidaci „nulté série“, kde se 

dochovaly 4 exempláře původního auto-

mobilu. 

Po roce 1950 se představoval Citroen 2CV 

v mnohem elegantnějším kabátu, I když 

část karosérie byla z vlnitého plechu. 

Objem vzduchem chlazeného motoru po-

stupně stoupal z 375 ccm na 421 ccm kolem 

roku 1955 a později kolem roku 1960 na 

597 ccm. Motor typu boxer zůstal základem 

Malá encyklopedie   
chlazení motorů  (7. díl)
Další poválečný vývoj stavby jednoduchých automobilů se vzduchem chlazenými motory  v Evropě 

vedl automobilky  k vytvoření plnohodnotného automobilu na 4 kolech, minimálně pro 2 – 4 osoby 

s možností úložného prostoru pro zavazadla. Z pohledu současného motoristy se jedná o sparťantská 

vozidla, která však zajišťovala na tu dobu dostatečnou mobilitu a určitý komfort pro cestující. 

BMW 350 Isetta

BMW 600 řešilo chlazení dvěma bočními kanály 

a velkým mřížkováním kapoty motoru. 

V pozdějších verzích pro dodávky do teplých 

krajin byl motor vybaven ventilátorem.

BMW 600 Koncepce čelního vstupu do vozidla 

byla zachována

Původní koncept vodou chlazeného motoru 

Citroen 2CV

Citroen

Vstup do BMW 350 Isetta včetně pohledu na 

zavazadlový prostor 
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motorizace tohoto modelu. Kromě zvýšení 

obsahu válců motoru došlo ke zvýšení účin-

nosti chlazení přímého ventilátoru s přímým 

rozvodem vzduchu na hlavy válců. 

V dalším průběhu výroby postupně došlo 

ke zvětšení obsahu motoru až na 900 ccm 

s výkonem motoru kolem 25 HP.  Celkově 

bylo vyrobeno v Evropě i zámoří více jak 

pět milionů kusů, takže tento automobil se 

vzduchem chlazeným motorem se stal jed-

nou z legend ve vývoji poválečné motori-

zace v Evropě.

Jednoduchá stavba karosérie a motoru sou-

časně umožnila velmi rychlé a účinné opravy 

přímo na silnici, což bylo i jedním z prodej-

ních argumentů automobilky Citroen. 

Citroen lze skutečně opravit se srpem a kla-

divem přímo na silnici. Konečně existují 

i mezinárodní Hec-soutěže fandů Citroen 

2CV v rychlosti rozebrání a zpětného složení 

vozidla. 

Další výhodou byla možnost postavení au-

tomobilu typu Pick-up. Citroen tak jako 

první v poválečné historii přispěl k rychlému 

rozvoji malého podnikatelského sektoru. 

Zatímco ostatní výrobci automobilů až na 

výjimky odcházejí od koncepce vzduchem 

chlazeným motorů, můžeme konstatovat, 

že se firmě Citroen podařilo zkonstruovat 

velmi pružný, levný vzduchem chlazený 

motor, který našel své uplatnění i u dalších 

motorizací.  

Válce motoru byly schovány do vzducho-

vých tunelů, které přiváděli čerstvý vzduch 

od čelního ventilátoru. Teplotní režim mo-

toru byl regulován pomocí škrtících klapek, 

které byly ovládány termostatem. 

Tento typ motoru byl použit ještě v 70.tých 

letech minulého století pro konstrukce au-

tomobilu Oltcit. To jsme však již v nedávné 

historii.

V dalším dílu se vrátíme zpět do pováleč-

ného Německa ke značce Volkswagen. 

Zpracoval: Ing. Karel Horejš, fota technická 

knihovna IHR Autodíly a Příručka pro řidiče 

a opraváře automobilů

Ventilátor vzduchu pro chlazení motorů 

Citroen 2 CV

Řez automobilem Citroen 2CV včetně motoru 

a jeho chlazení

Rozebrání užitkového automobilu Citroen 2CV 

na silnici

Nákres motoru Citroen AMI
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Váš evropský partner 
pro lakování

POZVEDNEME  VÁS  NA  VYŠŠÍ  ÚROVEŇ

Herkules-lift mobile
Nosnost 2,8 t

Pracovní výška ~ 1100 mm

Herkules-lift RS

49 900 Kč 59 900 KčNosnost 2,5 t

Pracovní výška ~ 500 mm

Doporučuje AUDI, BMW, FORD, Opel, 

Volkswagen, Mercedes Benz, Porsche.

Ceny neobsahují DPH a dopravu

Zvedáky Herkules mají patentovaný bezolejový systém vzduchových vaků (airbag). Jsou proto vhodné i do lakoven.

inzerce




