
KOVOVÝ MODEL V MIERKE 1 : 8
 Ü Všetky dvere i kapoty otváracie

 Ü Funkčné svetlá

 Ü Osvetlenie interiéru a palubnej dosky

 Ü Luxusné dvojfarebné stvárnenie karosérie

 Ü  Osvetlenie batožinového a motorového priestoru

 Ü  Precízne vypracované detaily interiéru i exteriéru

 Ü  Funkčné a realistické zavesenie a odpruženie  
kolies

ZOSTAVTE SI MODEL KULTOVEJ LIMUZÍNY!



VÝNIMOČNÁ KOLEKCIA, S KTOROU SI ZOSTAVÍTE LUXUSNÝ MODEL LEGENDÁRNEJ ŠESŤSTOTROJKY!

Postavte si s nami model jedného z najkrajších a najelegantnejších 
vozidiel, aké kedy v dobách Československa vznikli! Predstavujeme vám 
kópiu legendárnej šesťstotrojky v mierke 1 : 8, ktorá je prepracovaná do 
najmenších detailov.

Táto limuzína s troma prednými reflektormi bola majstrovským kúskom 
našich popredných dizajnérov. Nebolo to vozidlo pre každého, preto 
si ho teraz s našou kolekciou môžete dožičiť i vy, hoci v zmenšenej 
verzii. Ponúka sa vám neopakovateľná príležitosť prežiť dobrodružstvo 
s touto kráskou, ktoré určite nenechá chladným žiadneho milovníka 
československej motorizácie.



VÝNIMOČNÁ KOLEKCIA, S KTOROU SI ZOSTAVÍTE LUXUSNÝ MODEL LEGENDÁRNEJ ŠESŤSTOTROJKY!

TECHNICKÉ ÚDAJE
TATRA 603-1 ROK VÝROBY 1959

Motor typ 603 G, štvortakt, osemvalcový, chladený vzduchom,  
v tvare V, otvorený v uhle 90°, s rozvodom OHV, 
umiestnený pozdĺžne za zadnou nápravou, poháňajúci 
zadné kolesá

Objem valcov 2472 cm3

Výkon 95 k (69,87 kW pri 5000 ot./min)
Vŕtanie 75 mm
Zdvih 70 mm
Stupeň kompresie 6,5 : 1
Maximálny točivý moment 15,8 kpm (158 Nm)
Karburátor 2 × dvojitý spádový Jikov 30 SSOP
Spotreba paliva 13 l/100 km
Maximálna rýchlosť 162 km/h
Spojka suchá, jednokotúčová
Prevodovka manuálna, štvorstupňová so spiatočkou
Prevod v rozvodovke 4,1 : 1
Brzdy hydraulické, dvojokruhové, predné i zadné bubnové
Dĺžka 5065 mm
Šírka 1910 mm
Výška 1530 mm
Rázvor 2750 mm
Rozchod kolies 1430 mm (predné), 1400 mm (zadné)
Svetlá výška 210 mm
Objem predného batožinového 
priestoru

361 l

Objem batožinového priestoru  
za zadným operadlom

142 l

Objem palivovej nádrže 50 l
Pohotovostná hmotnosť 1470 kg
Celková prípustná hmotnosť 1960 kg
Zaťaženie prednej nápravy 880 kg (45 %)
Zaťaženie zadnej nápravy 1080 kg (55 %)



Náš kovový model tejto luxusnej limuzíny  
vznikol skenovaním originálneho zachovaného  
vozidla tými najmodernejšími metódami. Je do detailu  
verný a mimoriadne kvalitný. Farebné riešenie odzrkadľuje  
jeden z najodvážnejších dizajnových projektov svojej doby.  
Poďte si s nami zrealizovať svoj sen a skladajte s nami 
šesťstotrojku priamo u vás doma!

Postavte si s námi model jedné z ikon  
naší motorizace, automobilu, který se pojí s minulou  
érou. Představujemevám věrnou kopii Škody 100  
v měřítku 1 : 8, propracovanou do nejdrobnějších detailů.  
Dá se říct, že tentovůz, který jako první zrušil pořadníky  
v Mototechně,zmotorizoval celé Československo. Tatra 603 byla vyráběna 
v několika verzích více neždvacet let a byla prvním skutečně dostup-
ným autem pro většinu našich občanů. A jako taková se navždy vepsala 
dodějin motorizace naší země.

SPLŇTE SI SEN ZLOŽENÍM DETAILNE PREPRACOVANÉHO A VERNÉHO MODELU TATRY 603!

PÔVODNÉ EMBLÉMY 
A SYMBOLY

CHARAKTERISTICKÉ 
OZDOBNÉ PRVKY

FUNKČNÉ SVETLÁ



SPLŇTE SI SEN ZLOŽENÍM DETAILNE PREPRACOVANÉHO A VERNÉHO MODELU TATRY 603!

OTVÁRACIE PRVKY

PREPRACOVANÉ DETAILY 
ZAVESENIA KOLIES, 

MOTORU A PREVODOVKY

VERNÁ PALUBNÁ DOSKA 
S OSVETLENÍM

VÝNIMOČNÉ SPRACOVANIE



ZLOŽENIE MODELU BUDE HRAČKA S NAŠÍM NÁVODOM KROK PO KROKU!

Každé číslo našej kolekcie obsahuje časopis a súčiastky na poskladanie  
modelu. V časopise sa dočítate o dejinách značky Tatra, dozviete sa  
podrobnosti o jednotlivých modeloch a prototypoch, ktoré pod logom  
Tatra vznikali – či už na papieri alebo v montážnych dielňach. Časopis  
obohatený o dobové fotografie a ilustrácie zaujímavo doplní vaše  
vedomosti o tatrovkách a československej motorizácii ako takej.

Jeho súčasťou je aj prehľadný návod na montáž krok po kroku,  
ktorý vám uľahčí poskladanie modelu.

Vďaka našej kolekcii si tak môžete v pohodlí domova postaviť model auta, ktoré 
patrilo medzi tie najväčšie skvosty československého motoristického sveta.



DOBOVÉ I SÚČASNÉ 
FOTOGRAFIE

DEJINY ZNAČKY 
TATRA

ZAUJÍMAVOSTI  
A KURIOZITY

NÁZORNÝ NÁVOD 
KROK PO KROKU

FOTOGRAFIE 
KROKOV MONTÁŽE

ZLOŽENIE MODELU BUDE HRAČKA S NAŠÍM NÁVODOM KROK PO KROKU!

ZROZUMITEĽNÝ 
OPIS PRÁC



ĎALŠIE DIELY PRE MONTÁŽ:
PREDNÁ SKUPINA SVETLOMETOV

ĎALŠIE DIELY PRE MONTÁŽ:
KYVNÉ RAMENÁ PREDNÉHO 
ZAVESENIA KOLIES

V NASLEDUJÚCICH ČÍSLACH:


