
TATRA 
i öststatsskick 

Framtlll finns bagarenim, bensintank, batteri och vtrl<tYt· 

En fulsnygg aerodynamisk kaross 
med anor frdn 30-talet präglar Tatroplan. 
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Motorn bak, en luftkyld 4-cyl boxer med toppve;;tlle;, "olym I 950 cc. 

TEXT., BILD HASSE CARLSSON 

man ser den här gamla 
'ltplanbilen så tror man 

den rullat i öststat
där gamla bilar 
r vara så här härligt 

a. Men det här är 
• kt en svensk bil 

de den på Mancorp Park i somras, 
· maHyrynkangasfrånMjölbyåkte 

med den. 
· plan ansågs vara en modern bil då 
_m efter krigec, med 4-cylindrig luft-

smotor och aerodynamisk ka
atra var tidigt ute med strömlinje
m det hette på den tiden. Redan i 

· av 30-calet byggde man liknande 
t då med en V8 i aktern. 
här Tatraplan-modellen såldes en 

Sverige. År 1951 registrerades 106 
· , mycket kanske beroende på den all

bilbristen från andra länder. 
herr Olof Olofsson i Motala köpte 

· ma bil för det ganska höga priset av 
kronor. Pengar till köpet fick han 

na uppfinningar med bl a transistor-

· fick som sagt en modern bil för sin 
cd 12 volc elsystem, 4-växlad växel
".lektriska vindrutetorkare och 4-
rig boxermotor. Bilen har till dags 
' t c:a 50 ooo mil! 
torn har dock endast varit med i 

'. mil, den fick bytas. Toppfarten 
vara hela 160 km/timmen, men den 
nog svårt acc komma upp cill idag i 

ma fick cips om bilen och köpte 
3. Den var avställd vid köper men 
es, och det enda som krävdes va.r 

· hjullager och lagning av lire rost 
tt bakvagnsupphängningen var lös. 

Instrument och ratt. i ett härllft slitet brulasl<icl<. 

BAKGRUND TILL MÄRKET 

Tatraverken i Koprivnice bildades 1923 som 
en fortsättning på märket Nesseldorf. 
Konstruktör till den första T atrabilen var 
Hans Ledwinka som återvände från Steyr 
i Österrike. Bilen blev en av bilhistoriens 
verkliga klassiker, med en lufkyld 2-
cylindrig boxermotor på r 056 cc och 12 
hästar, centralrörsram och pendelaxlar. 

Nästa viktiga utveckling var Tacra 

modell 57 som kom 1932. Den hade också 
centralrörsram, pendelaxlar och luftkyld 

4-cylind.rig motor. 
Ledwinka och Tacra skulle göra bithis

toria igen med modell 77 från 1934. Dess 
täckta kaross var byggd efter strikt aero
dynamiska principer. En cemralrarn delades, 
hade samma tekniska lösning men motorn 
var mindre, endast på 2 960 cc. Samma år 
kom T acra modell 97 med samma kaross 
men med 4-cylindrig motor. Fram till 
1941 byggdes endast en modell pga den 
ryska okupationen av Tjeckoslovakien. 
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År 1945 övertogs Tatrafabriken av staten 
och man tillverkade den froncmocorför
sedda 57B samt 87 med svansmotor. De 
ersattes 1948 av en enda modell: Tatra
plan, med svansmotor som den på bilder
na. Den tillverkades till 1954. Därefter kom 
en treårsperiod utan någon personsbils
tillverkning. År 1957 visades den helt nya 
Tatra 603, som åter hade en luftkyld V8, 
nu på 2 472 cc. 

En Tatraplan kan "evas igdng om det skulle 
vara nödvändlft. 


