► Tatra 141 (1957 – 1970)
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▼ Ani přeprava
říčních lodí po silnici
nebyla nic neobvyklého

Foto Tatra

Nejtěžší...

D

vanáctiválcová Tatra 111 vznikla
za druhé světové války, výroba
skončila až v šedesátých letech,
kdy ji nahradila modernější osmi
válcová Tatra 138. Proslula na velkých stav
bách poválečného Československa, jen pro
vlečení přívěsů při výstavbě panelových síd
lišť a přepravě těžkých strojů ji zastoupila
ještě silnější Tatra 141, která v šedesátých
letech nahradila trofejní německé tahače
(zejména Hanomagy). Hojně se využívala
při přepravě panelů ve stavebnictví, ale i pře
sunu těžkých strojů či jiných velkých celků
(např. říční lodě). Většinou byla spojena
s podvalníky, vyrobenými národním podni
kem Transporta v Chrudimi. Na předcháze
jící stránce jsou reprodukce prospektů jak na
valník Tatra 111 R, tak na tahač Tatra 141.
Tatra 141 je odvozena z osvědčeného ná
kladního automobilu T 111 R, s nímž sdílí
základní koncepci, tedy podvozek a poháněcí

soustavu, ale rozvor mezi první a druhou
nápravou byl zkrácen ze 4175 na 3500 mm.
Posílená verze unikátní pohonné jednotky
konstrukce Tatra, vzduchem chlazeného
dvanáctiválce, dostala označení T 
111 A5.
Její výkon byl zvýšen o pět koní (3,7 kW)
na 185 k (136 kW) při 2000 min‑1 (o 200 otá
ček více), největší točivý moment 74 kpm
(726 N.m) zůstal zachován (už při 1200 min‑1).
Převodné ústrojí se neměnilo, ale pro nižší
provozní rychlosti do 38 km/h se objevily
koncové redukce v kolech. Převodovka byla
čtyřstupňová s dvoustupňovou redukcí (tedy
8 + 2Z), hnací hřídel zadních náprav rotoval
v centrální nosné rouře, dalším typickém
znaku originální konstrukce Tatra, stejně
jako použití výkyvných polonáprav.
Tatra 141 zachovala shodnou příď s typem
T 111, ale budka byla větší čtyřdveřová až
pro osm mužů včetně řidiče. V kabině bylo
možno vytvořit nouzová lůžka až pro čtyři

Z nejslavnějšího
kopřivnického
nákladního vozu
Tatra 111
byl odvozen
tahač přívěsů,
který základní
model přežil...

osoby. Standardní výbavou byl naviják
s pásovou brzdou, poháněný vlastním klou
bovým hřídelem a šnekovým převodem
přímo od motoru. Kladky ve voze umožňo
valy výstup lana na obou koncích s vychýle
ním na každou stranu o 15° vpředu a o 30°
vzadu. Délka lana byla sto metrů, navíjecí
rychlost 0,546 m/s a největší tažná síla
78,5 kN (8 tun). Malá ložná plocha umož
ňovala užitečnou hmotnost nákladu do
5500 kilogramů, jímž mohla být zátěž pro
zlepšení trakce. Typickým znakem byla dvě
náhradní kola na zadní stěně ložné plochy.
První prototyp ujel 110 000 kilometrů před
zahájením výroby v roce 1957.
Těžký tahač z Tatry je spojen také s indus
trializací Slovenska. V roce 1951 se roz
běhla strojírenská výroba (zřejmě zbrojní)
v Bánovcích nad Bebravou z iniciativy Ško
dy Plzeň, v lednu 1958 se továrna stala
součástí národního podniku Tatra. ►►►
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► Tatra 141 (1957 – 1970)

▲ Klasický podvalník Transporta 20 t
z exportní nabídky společnosti Motokov
▼ Kyvadlové nápravy u první verze T 141
doplnily redukce v kolech

Foto Tatra

Kresba Tatra

Vylepšená Tatra 141 B
se vyráběla až do roku 1970
v Bánovcích nad Bebravou

► Tatra 141 (1957)
MOTOR – vzduchem chlazený vznětový
dvanáctiválec Tatra 111 A5 s válci do V/75°;
přímé vstřikování paliva, OHV 2V;
14 825 cm3 (ø 110 x 130 mm); 16,5:1;
136 kW (185 k)/2000 min‑1
a 726 N.m/1200 min‑1; chlazení se dvěma
ventilátory. Elektrická výzbroj 12/24 V,
dva akumulátory 105 A.h, dva generátory
12 V/200 W; spouštěč 24 V/4,4 kW (6 k).

Tatra 141 byla standardně vybavena navijákem

PŘEVODNÉ ÚSTROJÍ – dvoukotoučová
suchá spojka, čtyřstupňová převodovka (5,29
– 2,78 – 1,62 – 1,00 – Z 5,91) s dvou
stupňovou redukcí (1,82 – 4,51); stálý převod
náprav 3,19, redukce v kolech 2,50:1; pohon
obou zadních náprav a přiřaditelný pohon
předních kol; závěry nápravových diferenciálů.
PODVOZEK – centrální nosná roura;
všechna kola nezávisle zavěšena na kyvných
polonápravách, odpružení vzadu podélnými
svazky listových per, vpředu čtvrteliptickými
pery; řízení šnekem a kladkou Tatra-Ross,
kapalinový posilovač, 5,5 otáčky volantu
na plný rejd; tlakovzdušné bubnové brzdy
ø 440 mm; plocha obložení 3825 cm2;
pneumatiky 11,00 – 20.
ROZMĚRY A HMOTNOSTI – rozvor náprav
3500 + 1220 mm, rozchod kol 2080/1800 mm;
d/š/v 7450/2580/2800 mm;
přední převis 1390 mm; ložná plocha
d/š/v 1890/2350/600 mm; světlá výška
290 mm; nájezdové úhly P/Z 30/30°;
objem palivové nádrže 420 l; pohotovostní/
celková hmotnost 12 400/18 240 kg,
užitečná hmotnost nákladu 5500 kg; hmotnost
vlečeného přívěsu do 100 000 kg.
PROVOZNÍ VLASTNOSTI (údaje výrobce)
– největší rychlost 38 km/h; nejmenší trvalá
rychlost 2,5 km/h; největší stoupavost 9,24 %
s přívěsem 100 t; brodivost 800 mm;
spotřeba paliva 74 až 80 l/100 km.
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Byla tam převedena výroba speciálních typů včetně
tahače T 141, motorů T 108 a dalších komponentů.
Od roku 1960 se tam vyrábělo modernizované pro
vedení T 141 B, více spřízněné se základní T 111 R,
tedy bez redukcí v kolech s maximální rychlostí
61,5 km/h a nižší hmotností vlečeného přívěsu do 50
tun, která se ukázala pro většinu přepravních úkolů
dostatečná (výkon motoru se vrátil ke standardním
180 k/132 kW/1800 min‑1). Úpravy se dotkly rovněž
posilovače řízení; snížila se spotřeba nafty i oleje
(motor dostal dva chladiče oleje).
Zatímco legendární Tatra 111 se vyráběla v Kopřiv
nici až do 28. září 1962 (celkem vzniklo 33 691 vozů),
tak speciální Tatra 141 (B) vyjížděla z továrny v Bá
novcích nad Bebravou až do roku 1970 (celkem
4981 vozů obou verzí). Bánovce se staly první auto
mobilkou na Slovensku (Tatra, později Tatra Sipox);
v devadesátých letech se podnik osamostatnil, ale
nadále s Tatrou spolupracoval, než později vyvinul
nákladní vozy Tanax Aktis na základě kooperace

MAN/Steyr. Ještě dnes však ve znaku Tanax Trucks
používá siluetu legendární Tatry 141.
Mezi přívěsy pro Tatru 141 patřily především výrobky
národního podniku Transporta z Chrudimi. Předsta
vujeme plošinový podvalník Transporta 20 t s ložnou
plochou 5140 x 2880 mm, který má tři nápravy po
čtyřech kolech s dvojmontáží (tedy osm pneumatik
8,25 x 15 v každé řadě) a povolenou rychlost vlečení
40 km/h. S největší délkou 9410 mm včetně oje, roz
vorem náprav 4440 + 1040 mm, šířkou 2880 mm a lož
nou výškou 1010 mm patřil do nabídky exportního
programu společnosti PZO Motokov, stejně jako ta
hače Tatra 141. Kromě toho Transporta vyráběla
i speciální podvalníky pro zvláštní účely. Přes všech
ny peripetie podnik přežil jako Transporta Česká re
publika, a.s. (ZPA Group), a nadále nabízí ocelové
konstrukce pro jeřáby, podvalníky, pásové doprav
níky a drtiče kamene; vesměs díly do 10 t a sestavy
do 40 tun. Přívěsy z Transporty posloužily nejen pro
Tatru 141, ale i pro jejího nástupce Tatra 813. 
■

