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Malá encyklopedie chlazení 17. díl

 
Tatra nebo VW? Hans Ledwinka nebo Ferdinand Porsche?“.

 

či předválečného Fiat Topolino, kde konstruktéři těchto �rem aplikovali modernější technologie 

Kolem roku 1931 Hans Ledwinka se 
svým konstrukčním týmem vytvořil 
koncept, resp. prototyp lidového 

nápravou vzduchem chlazeným motorem 
-

roby nedostal, ale následoval ho projekt 
 

-
tech 1933-34, kdy Hans Ledwinka konzul-

-

Naopak Porsche zvýšil svoje vývojové akti-

-
zuje projekt výstavby lidového vozu Volks-
Wagen, kde prvky V570 včetně motorizace 

-
-

dejší cena se pohybovala kolem 990,– říš-
ských marek. Nikdy se ho však nedočkali. 

-
benu (současný název města Wolfsburg), 
její moderní výrobní zařízení byla ihned 
počátkem roku 1939 převedena pro účely 

opravy letadel Junkers.
Nicméně český vratislavický rodák Porsche 

-

-

opět připomíná koncept H. Ledwinky. NSU 

-
robu motocyklů byly ziskově, tedy ekono-
micky mnohem výhodnější. Inu kapitál tvoří 
další kapitál.

Porovnejte si koncepci Tatra Hanse  
 

F. Porsche

vozů KDF. Tento vzduchem chlazený 4-vál-
cový boxer opět velice úzce připomíná 
konstrukci Tatry. Těchto vozů bylo vyrobeno 
více jak 50 

Vzduchem chlazené motory VW
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-
wagen – obojživelný automobil, který mohl 

-
lým lodním šroubem. Koncepce motoru 

-
-
-

prospěch.

respektive bojová technika využila patent 
Tatry – páteřový kyvadlový rám pro stavbu 

-
try související se vzduchem chlazenými 
vznětovými motory.

-

tatrovácká.

milionů kusů legendárního brouka. Ačkoliv 

jmenováno, je to bezesporu zásluha Tatry, 

kolem vzduchem chlazených motorů.

-

italští výrobci, dále BMW, NSU či ruský Za-
porožec. Ale takový je život nebo nedosta-

-
válečném období existovala.

-
nikou vzduchem chlazených motorů jak pro 

či autobusovou dopravu, leteckou techniku, 

 
techniku.

Vzduchem chlazené motory přinesly velký 

-

 
normám EVRO 5, 6, kde se řada výrobců  

-
-

-
lutnímu propadu aplikací vzduchem chla-
zených motorů při výrobě osobních auto-

-
lasti motocyklů (zejména nižších kategorií), 

-
niky. Absolutní nárůst je pak výroba letec-
kých motorů. Ačkoliv již dnes můžeme ak-
tivně ovlivňovat emisní hodnoty 

chlazených motorů, nějak neexistuje chuť 
nebo je zde lobby.

-

trendy alternativních pohonů či vývoje 
elektromobilů.

Nicméně vývoj vzduchem chlazených mo-

-

motorů.

Zdroje: Technická knihovna IHR Autodíly,
Encyklopedie automobilů,

Wikipedie


