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4 TATRA 158 PHOENIX 6x6.2
s přívěsem pro svoz vytěženého
dřeva (hmotnost soupravy 54 t,
motor PACCAR 340 kW,
převodovka ZF 16S
a rozdělovací Tatra 2.30 TRK)

Foto Tatra Trucks

5 Výroba kapotového typu T 163
Jamal na základě T 815-2 byla
ukončena, obchodních úspěchů
slavných předchůdců T 111,
T 138 a T 148 bohužel nedosáhl
6 TATRA 815-7 FORCE 8x8,
těžký vojenský nákladní vůz,
splňující podmínky nasazení
v armádách NATO
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Nová strategie
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FRANTIŠEK TVRDÝ

Foto Tatra Trucks

Kopřivnická automobilka loni vyrobila 1326 automobilů
jako jediný výrobce nákladních vozů v České republice...
3

1 TATRA 815-2
TERRNo1 6x6, pokračování
nejúspěšnějšího automobilu
Tatra v celé stodvacetileté
historii značky

8

2 TATRA T3D-928,
bohužel asi poslední motor
vlastní konstrukce
z Kopřivnice,
vzduchem chlazený
se vyrovnal s předpisy EU5,
ale více už nedokáže!
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ejstarší automobilka na našem území, která
letos slaví 120. výročí od výroby prvního
osobního vozu NW Präsident, zbyla jako
jediná z nedávného (a tradičního) kvarteta

Tatra, Praga, Škoda (LIAZ) a Avia. Nyní je coby Tatra
Trucks, a. s., opět zcela v českých rukou coby součást
holdingu Czechoslovak Group (CSG), jenž loni od in
dických majitelů Ashok Leyland zpětně odkoupil i znač
ku Avia a rád by obnovil výrobu těchto vozů. Akciová
společnost Tatra Trucks už v roce 2013 převzala světo
známou kopřivnickou automobilku Tatra a po změně
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3 TATRA 158
PHOENIX 10x10.2,
sklápěč s užitečnou/
celkovou hmotností
37,5/60,0 t, motorem
PACCAR MX-13/375 kW,
sedmistupňovou
převodovkou Allison 4700
a rozdělovací
dvoustupňovou
převodovkou
Tatra 2.30 TRK

7

7 TATRA 815-7 FORCE 6x6
s hasičskou nástavbou
THZ CAS-30 a vzduchem
chlazeným motorem
Tatra T3D-928 OnAir EU5
(SCR) o výkonu 325 kW (442 k)
8 TATRA 815-2 TERRNo1 8x8
po faceliftu se brzy změní
na obchodní řadu TERRA
po další modernizaci

vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací.
Kromě standardizovaných modelových řad vyrábí spe
ciální nákladní vozidla podle požadavků klientů.
Nová definice typových řad nákladních automobilů Tatra
je obdobou strategie podlahových plošin u výrobců osob
ních vozů. Byla vyhlášena 9. září 2016 a přináší větší
unifikaci podvozků, která sice přispěje ke snížení výrob
ních nákladů i zjednodušení servisních prací v průběhu
životního cyklu, ale rozhodně neznamená zmenšení
obchodní obslužnosti jednotlivých segmentů automobi
lového trhu. Tři typové řady podvozků TŘ-I až III poslouží

čtyřem obchodním řadám nákladních a spe
ciálních vozidel Tatra, přičemž pro klasické
typy konstrukce Tatra jsou určeny TŘ-I
a TŘ‑II. První TŘ-I zahrnuje podvozky s vý
hradně pneumatickým odpružením přední
nápravy nebo náprav, novou generaci jejich
řízení a unifikované provedení různých typů
přídavných (sestupných) převodových skříní
Tatra, vyhovujících zástavbě hlavních převo
dových skříní (Tatra, ZF, Allison).
Druhá TŘ-II zahrnuje podvozky s výhradně

mechanickým odpružením vpředu a pů
vodním řízením, přičemž vnitřní součásti
předních náprav a vnitřních rour jsou unifi
kované s TŘ-I. Stejná míra unifikace je
u zadních náprav a jejich odpružení. Čtyři
varianty jsou vzduchové s vlnovci s nos
ností 10 t na nápravu, mechanické s listo
vými pery s nosností 11,5 t na nápravu
a dvě verze kombinovaného odpružení
King Frame: 1) Lehká se vzduchovými
měchy doplněnými vnitřní vinutou pružinou

a nosností 11,5 t na nápravu, 2) Těžká
s měchy a listovými pery (13,0 až 16,0 t na
nápravu). Obchodní řada civilních auto
mobilů TERRNo1 je pokračováním slavné
Tatry 815-2, téměř výhradně využívá tatro
váckou koncepci podvozku TŘ-II, k dispo
zici jsou i modely se vzduchovým odpruže
ním TŘ-I. Dodávají se vzduchem chlazené
motory až EU5 (Tatra OnAir) a převodovky
konstrukce Tatra, budka vychází z faceliftu
TERRNo1, nabízeného od roku 2010.
V průběhu roku bude uvedena výrazná
modernizace této typové řady, která dosta
ne označení TERRA (T 815-2).
Obchodní řada FORCE jsou speciální těžká
vozidla s originální nízkou kabinou, dříve
známé jako řada T 815-7. Základem je pod
vozek TŘ-I se vzduchem chlazeným osmi
válcem Tatra T3D-928 v emisní specifikaci
EU5 (pro méně náročné trhy verze EU2/3/4)
a s převodovkou Tatra (na přání se systé
mem elektrického řazení Norgren). Motory
Tatra mají výkon 230, 285 nebo 325 kW
(tedy 312, 388 nebo 442 k). Alternativou
jsou kapalinou chlazené motory Cummins
ISL/ISM s převodovkou Tatra nebo samo
činnou Allison s přídavným (sestupným)
převodem Tatra. Automobilka také nabízí
instalaci motorů a převodovek Caterpillar,
samočinných převodovek Twin Disc, anebo
tzv. distribučních přídavných převodovek.
Odpružení je pneumatické, na zadních
nápravách může být i kombinované King
Frame, znak náprav 4x4, 6x6, 8x8 a 10x10
s řízením až čtyř náprav! Kromě vojenských
se dodávají civilní FORCE s řadou ná
staveb pro záchranáře, hasiče, stavební
a těžařský průmysl. Vedle standardní budky
byla nyní výroba rozšířena o pancéřované
provedení v krátké i dlouhé verzi (1+2 nebo
1+4 místa), jež se montuje přímo ve vý
robním závodě a s obvyklou budkou sdílí
prvky interiéru. Vozidlo splňuje požadavky
NATO včetně přepravy letounem Lockheed
C-130 Hercules.
Nová civilní řada PHOENIX (T 158) využívá
výhradně podvozků TŘ-I originální koncepce
Tatra s centrální nosnou rourou a výkyvný
mi polonápravami, ale vzhledem k emisním
limitům EU6 přešla na importované kapa
linou chlazené řadové šestiválce PACCAR
(DAF) MX-11 a MX-13 o výkonu až 375 kW
(510 k). Také kompletní budka je od DAF
Trucks. Montují se mechanické převodovky
ZF 16 EcoSplit (i automatizovaná ZF 16
AStronic) nebo plně samočinné Allison
4500/4700 s kapalinovým měničem mo
mentu (šesti- a sedmistupňové, nabízené
i pro FORCE a TERRA). Znaky náprav pro
novou T 158 jsou rovněž od 4x4 po 10x10.
Z tohoto sortimentu se poněkud vymyká
konvenční nákladní vůz řady TACTIC (dříve
T 
810), vzniklý na základě konstrukce
ROSS coby náhrada za dosluhující legendu
Praga V3S. Vozy 4x4 a 6x6 využívají pod
vozek TŘ-III s klasickým žebřinovým rá
mem a portálovými nápravami Tatra Rigid,
navíc se vznětovým šestiválcem Renault
DXi7 240 a převodovkou ZF EcoLite 6S,
takže s původní tatrováckou koncepcí ne
mají nic společného. Od roku 2010 výrobce
nabízí civilní verzi T 810 jako univerzální
nástavbový nosič. 
■
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