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Technické údaje:
Výrobce: Praga
Automobilové závody Klementa Gotvalda n.p.
Praha
Československo
Karoserie: Budka pro řidiče je celokovová, dvousedadlová s možností odklopení dopředu pro lepší
údržbu. Vyráběla se v provedení valník (možno s plachtou), skříň a se sklápěcí karoserií.
Motor: vícepalivový (má možnost i dlouhodobého provozu na benzin, případně směs nafta-benzin),
řadový čtyřdobý vznětový 6-ti válec OHV s dvěma vačkovými hřídeli, s přímým vstřikem paliva
(odvozený od dvanáctiválce T111).
Typ
Vrtání
Zdvih
Objem motoru
Kompresní
poměr
Max. výkon
Chlazení

Vzduchový
filtr

T-912
110 mm
130 mm
7412 cm3
16,4 : 1
72 kW (97 k) při 2100 ot./min
vzduchem, pomocí ventilátoru,
poháněným dvěma klínovými
řemeny od klikového hřídele.
odstředivý s olejovou náplní

Elektrická instalace: 12 V, dynamo, startér na 24 V. Ukostření plus pól.
Převodovky: čtyřrychlostní bez synchronizace. Přídavná převodovka dvourychlostní, bez
synchronizace
Spojka: suchá jednokotoučová s mechanickým ovládáním
Podvozek: nýtovaný tuhý obdélníkový rám
Nápravy: tři tuhé s kolovými redukcemi.
Pohon: stálý pohon zadních náprav, připínatelný pohon přední nápravy. Uzávěrky obou diferenciálů
zadních náprav jednou pákou pomocí lanka.
Řízení: šnekové s kladkou
Brzdy: bubnové, vzduchové (tlak 0,59MPa), jednookruhové. Parkovací mechanická převodová.
Pneumatiky: 8,25 x 20
Disky: 5,00S-20 třídílné ploché
Pérování: podélnými půleliptickými listovými pery, vpředu navíc s pákovými hydraulickými
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tlumiči.
Hmotnosti:

Obložnost
Rozměry:

pohotovostní: 5 470 kg, bez navijáku 5 350kg
5 000 kg, v terénu 3 000 kg
užitečná:
přípojná:
5 500 kg, v terénu 3 100 kg
24 osob;
délka:
výška:
šířka:
světlá výška:

6 910 mm
2 920 mm
2 310 mm
400 mm

Schopnost překonávání překážek: Stoupavost:

bez přívěsu
s přívěsem
Příčná stabilita: 40%
Nájezdový
vpředu:
úhel:
vzadu:
Poloměr
10,5m
zatáčení:
Brodivost:
800mm
Tažná síla
34 335N
navijáku

60%
40%
72°
32°

Naviják: na přání, ocelové 13mm silné 55metrů dlouhé lano.
Max. rychlost: 60 km/h
Spotřeba léto/zima: 32/37 l /100 km
Objem palivové nádrže: 120 l
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