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Malá encyklopedie chlazení 16. díl

železniční dopravní technice. Protože tímto dílem ukončíme historii Tatrovky, slušelo by dát 

Z -
vala česká armáda přednost vodou 
chlazeným motorům, ukončením 

modi�kací, se otevřel prostor pro širokou 
zástavbu vzduchem chlazených motorů. Tuto 

války, kdy Tatra musela vyrábět tyto vozy pro 
-
-

cházejících kapitolách, avšak její odkaz vý-

1945 trvá dodnes. Proč?

Armáda posuzovala:
•  -

-
kách, stejně tak robustní konstrukci pod-
vozku
•  možnost zavedení uni�kace náhradních 

dílů

•  vytvoření armádních opravárenských  
závodů, později značených jako VOP

Koncepce T 111 se tak dočkala řady modi�-
-

vyprošťovák, autojeřáb, pontonový zakladač, 
autocisterna, hasičské vozy nebo následně 

138, Tatra 141, Tatra 148, Tatra 813, Tatra 815.

17.640 ccm. Velkou výhodou tatrováckých 
vzduchem chlazených motorů byla možnost 

-

Tatra 500 HB. Tento autobus byl konstruován 

111, přičemž využíval kyvadlovou zadní ná-

rychlou evakuaci.

malé pojezdové rychlosti nasávaly dosta-
tečné množství vzduchu pro chlazení. Motor 
byl pak osazen dvěma zvětšenými ventilá-

-
-

rového podniku Karosa. Vzhledem 

závadový, přesto se vyrobilo více jak 500 ks.

– KFZ 251 – polopásového vozidla. Zde Tatra 
získala zkušenosti se stavbou obrněných 

-
ního typu transportéru OT 64, který byl poz-

však vykazovala řadu závad. Zde byl využit 
vzduchem chlazený motor Tatra 928.

Dle dochovaných zdrojů bylo vyrobeno ko-
lem 4.500 ks (tehdy přiznaných Varšavskou 

výroba kolem 10 

protichemická obrana, velitelské stanoviště, 

Dalším ceněným exemplářem je samohybná 
houfnice SHK vzor 77, která je dodnes pou-

je opět vzduchem chlazený motor T 4-920.

-

Vzduchem chlazené motory TATRA ve zbrojní technice
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strukce T 815 byl uzpůsoben pro pohyb 
-
-
-

nice.

-
kladní výbavy naší armády.

-
řídit se uni�kaci pro oprav dopravní tech-
niky“.

nedokáží prosadit pro Českou TATRU aplikaci 
vzduchem chlazených motorů naší výroby 

nová řada T 815 může disponovat pouze vodou 
chlazenými motory Caterpillar, Cummins 

-

Přátelé, POZOR, ještě ne de�nitivní konec. 

-

unikátní projekt – motorových saní se vzdu-

-
machtem pro potřeby rychlého pohybu 

staral opět vzduchem chlazený osmiválec 

Motorové sáně byly vybaveny dvojím říze-
ním. První stupeň řízení ovládal lyžiny, druhý 
stupeň ovládal zadní válec rolby. Sáně se tak 

nevýhodou byla nemožnost couvání. Vzhle-

-
 

dunách znamenala „Dakar“. Proto další udá-
 km/hodinu byly 

hodně natřesená.

Kdyby se toho dožil Jára Cimerman, měl by 

Technické podklady - knihovna IHR Autodíly
Obrazová dokumentace - Wikipedia
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Denně aktuální 
informace 
zdarma.


