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Sovětské  osobní  automobily LADA
jsou u nás ob!í bené  od chví !_e, kdy se
k nám zaé aly dováž et. V prů běhu let
doš lo k rozš í ření  nabí dky typů  a jejich
postupné  inovaci. Mode|ová paleta
obsahuje vš echny mož né  typy osob-
ní ch automobilů , kombi i speciální ch
automobilů  pro jí zdu v teré nu i na si!-
nici.

vtoaurnne
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LADA 2,105 představuje první  modernizač ní  stu-
peň inovované  řady osobní ch automobilů  VAZ.Tě-
ž iš tě ú prav bylo soustředěno na karosé rii, změny
vš ak zaznamenal i podvozek vč etně hnací ho ú strojí .
Hlavní m cí lem inovace bylo zvýš ení aktivní  i pasivní
bezpeč nosti, dosaž ení  hospodárnějš í ho provozu
a dalš í  rozš í Yení  výbavy vozidla.

Lada 2105 s pozměněnými blatní ky a ví ky motoru
a zavazadlové ho prostoru zů stává klasickým před-
stavitelem vozů  se stupňovitou zádí . Velkoploš né
zadní  skupinové  sví tilny a přední  obdé lní kové  svět-
lomety s halogenovými ž árovkami H4, tvoří cí mi je-
den celek se směrovými světly, přispí vají k bezpeč -
nějš í jí zdě.

Novinkou je i ovládání  polohy vnějš í ho zpětné ho
zrcálka zevnitř vozidla. zdokonalené  větrání  a r,ýá-
pění zlepš ilo tepelnou pohodu a přispělo ke zvl,š ení
pasivní bezpeč nosti. Ve vnitřní m prostoru upoutá na
první  pohled nově řeš ená pří strojová deska s v,el-
koploš nými kontrolkami a pří stroji pod vrydu§m
sklem, které  zabraňuje zrcadlení . Vzduch k ofukov,a-
ní  č elní ho skla se přivádí dvěma š těrbinami, v obou
rozí ch pří strojové  desky jsou obdé lní kové  výdechy
zamezují cí  pocení  boč ní ch oken. Nový volant ma

bohatě č alouněnou hlavu, jako výrazný bezpeč nost-
ní  prvek, chrání cí tělo řidič e pii nárazu v pří padě ne-
hody.

Sedač ky jsou lé pe tvarovány a opěradla přední ch
sedadel mají  standardně vestavěny hlavové  opěrky.
Dalš í  změny na podvozku ulehč ují  ovládání vozidla
a zvyš ují  aktivní  bezpeč nost provozu. Patří  sem po-
už ití  podtlakové ho posilovač e brzd, stejně jako re-
konstruované  ulož ení  í í zení  s kulič kovými lož isky
a vyhří vané  zadní  sklo.

Jako poháněcí jednotka je použ it osvědč ený mo-
tor obsahu 1300 cm3, u které ho byly provedeny
drobné  ú pravy - použ ití m nové ho karburátoru byla
sní ž ena spotřeba, sní ž eny exhalace, k pohonu vač -
kové ho hří dele byl použ it ozubený řemen, ventí látor
chlazení  je poháněn elektromotorem ovládaným ter-
mostatem, rozdělovač  je doplněn podtlakovou a od-
středivou regulací , u převodovky bylo změněno od-
stupňování  převodových stupňů  mezi 3 a 4. Dí ky
té mto ú pravám bylo dosaž eno sní ž ení hladiny hluku
3 7týš ení  komfortu cestují cí ch.

LADA 2105 je ideální  rodinný automobil pro svoji
,,,"v,sokoL,l už itnou hodnotu a pohodlí  i pro nároč né
a dlouhe cestování ,

§

A n

_:{ v-řp

q

É 3ait,lt_
E

j;-€

!

-i-..=%r,, "ry



i5.|FlHkilH5!

l
,l

í .fliď

I



i:iii;.:nl]':

SR 13,

1 zadní

motor ; plný výkon (kW přiot .

zdvihový objem válců {dffi

celkové  rozměry (mm) - dé lka

hmotnost (kg) - pohotovostní

poč et náprav - z toho poháněných

celková okamž itá hmotnost pří pojné ho

vozidla (kg) - brzděné ho

spotřeba paliva (dm' , 10o km-') EHK

město

nejvyš š ídovolená rychlost (km . h-1)

zatí ž ení  střechy (kg)

už iteč ná (vč . obsluhy)

celková

rozměr a druh pneumatik

nebrzděné ho

LADA 2105 -
druh vozidla - osobní  automobil

tovární  znač ka,typ - v 
^z 

2105

- vAz, SSSR

,l294

- BA 96 - SUPER

- samonosná č tyřdvé řová

5

-50
_ 4128

- 1620

_ 1446

- 995
_ 400

_ 1395

_ 145

_ 780

_ 510

_ 9,5

90 km . h-1 _ 7,5

120 km , h-1 - 9,8
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LADA 21053 je kombinací  modernizované  karo-
sé rie a osvědč ené ho motoru zdvihové ho objemu
1 452 cm3, kteqý nah rad i l pů vod n í  tři náctistovku, Kro-
mě změn pod kapotou nabí zí  vš ak tento model i ně-
kolik novinek v interié ru. Z hlediska bezpeč nosti je
nejdů lež itějš í  použ ití  samonaví jecí ch pásů  na před-
ní ch sedadlech a statických pásů  ňa zadní ch kraj-
ní ch sedadlech. Drobnou, ale pří jemnou změnou je
ú prava povrchu volantu, ktený má sice stejný prů mé r
jako u typu 2105, ale není  vš ak již  hladký a lesklý
a lé pe se drž í .

Vš echna sedad|a jsou potaž ena prodyš nou tkani-
nou, rovněž  tak i hlavové  opěrky, což  ocení  motoris-
té  hlavně při delš í m cestování v letní m období ,

LADA 21053 je vybavena přesně padnoucí mi vy-
jí matelnými kryty podlahy před přední mi i zadní mi
sedadly, což  umož ňuje lepš í  ú drž bu a č iš tění vnitřní
č ásti karosé rie.

LADA 21053 představuje souhrnem svých vlast-
ností  rodinný automobil, dobře vybavený na cesto-
vání  i na větš í  vzdálenosti a dí ky výkonu motoru
vhodný také  pro taž ,ení  obytné ho pří věsu. Zmí něné
vlastnosti lze s výhodou použ í vat v Óeloroč ní m pro-
vozu, zejmé na vš ak v zimní ch měsí cí ch ocení me vý-
konnou vytápěcí  soustavu a vyhří vání  zadní ho skla.
Yýrazným prvkem aktivní  bezpeč nosti je výkonová
rezerva motoru, což  ocení me zejmé na při předjí ž dě-
ní , kdy na krátké  vzdálenosti dokáž e vozidlo zrychlit
v potřebné  mí ře. Výkon motoru, pohodlný a přiiemný
interié r a ní zká hladina hluku i při vyš š í ch rychlos-
tech - to vš e jsou vlastnosti, které  ocení me zejmé -
na přijí zdě po dálnici, a to i při plně obsazené m vo-
ze s poměrně znač ným množ ství m zavazadel pro-
storné ho zav azadlové ho prostoru,

Od roku 1990 budou montovány pětistupňové
převodovky,
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Řadu inovovaných typů  sedanů  doplňuje praktic-
ká varianta typu kombi nesoucí  označ ení  LADA
2104, Koncepč ně navazuje na známý typ LADA
2105, z něhož  si ponechává celou přední  partii karo-
sé rie, pohonnou jednotku a podvozek. Zcela nově
je řeš ena zadní  č ást karosé rie a tomuto řeš ení  je
přizpů soben i interié r, Zadní  dveře jsou jednodí lné ,
zdvihají  se vzhů ru a jsou podpí rány dvěma plynový-
mi vzpěrami. Nové  robustní  nárazní ky a velkoploš né
koncové  sví tilny přispí vají  k bezpeč nosti vozidla. Vy-
hří vané  zadní  sklo s ostřikovač em a stěrač em
a přední  kompaktní  hranaté  světlomety se směrov-
kami, ostřikovač i a stěrač i jsou dalš í  bezpeč nostní
prvky inovované ho kombi. Zavazadlový prostor má
výš ku 85 cm, š í řku 128 cm, dé lku lze sklopení m za-
dní ch sedadel prodlouž itze 100 na 151 cm. Vnějš í
zpětná zrcálkajsou seřizovatelná zevnitř vozu, stej-
ně jako u typu 2105, Na přední ch sedadlech jsou
samonaví jecí  pásy, na krajní ch zadní ch sedadlech
statické .

LADA 2104 je svým velkým zavazadlovým pro-
storem a komfortní m interié rem ideální  automobil
pro nejš irš í  použ ití .
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druh vozidla

tovární znač ka, typ

výrobce

motor - plný výkon (kW při ot . min-1)

zdvihový objem válců  (cm')

palivo

karoserie, druh

poč et mí st

zatí ž ení  střechy

kové  rozm

š í řka

a druh

osobní autom

- v 
^z2104

- vAz, SSSR

1294

* BA 96 - SUPER

- uzavřená, kombi

LADA 2104 - TEcHNlcKÉ  Úon;r:

4Bl5600

_5
_50

- 4115

- 1740

- výš ka _ 1443

hmotnost (kg) - pohotovostní _ ,1020

už iteč ná (vč , obsluhy) - 455

celková , 1475

* 165/80 R 13

poč et náprav - z toho poháněných -2-1zadní
nejvyš š í dovolená rychlost (km . h-1) .- 130

celková okamž itá hmotnost pří pojné ho

vozidla (kg) - brzděné ho - 78,a

nebrzděné ho 490

spotřeba paliva (dm' . 100 km-') EHK

město - 10,2

90 km . h-1 _ 7,5

120 km . h-1 _1
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LADA 2107 je nejluxusnějš í  provedení  souč asné
typové  řady osobní ch automobi|ů  zn. LADA, urč ený
pro nároč né  spotřebitele.

Na první poh|ed upoutá nová chromovaná maska
chladič e, která zvyš uje dojem reprezentač ní ho auto-
mobilu, nárazní ky z plastu, které  zasahují  až  do bo-
ku.

Halogenové  světlomety jsou standardně vybave-
ny stí rač i s vertikálně se pbhybují cí mi ramé nky
a e|ektrickým ostřikovač em. Stí rač e a ostřikovač e
pracují  souč asně s ostřikovač em č elní ho skla, jsou-li
souč asně zapnuIá dálková č i tlumená světla.

Také  zadní  skupinové  sví tilny mají  větš í  plochu,
což  jistě ocení  řidič i ostatní ch vozidel.

Sedadla jsou nově tvarovaná s potahem z pro-
dyš né ho umělé ho veluru, vpředu s integrální mi
opěrkami hlavy. Přední  sedadla jsou vybavena sa-
monaví jecí mi, zadní  krajní  pevnými, pří padně samo-
naví jecí mi bezpeč nostní mi pásy.

Pří strojová deska je řeš ena nejen funkč ně, ale
i vysoce esteticky. Kruhové  pří stroje a velkoploš né

kontrolky jsou umí stěny pod prohnutým plexisklem,
kieré  zabraňuje zrcadlení . Ve střední  č ásti palubní
desky je umí stěno ovládání  vytápění  a větrání . Tak
jako vš echny souč asně vyráběné  automobily má
i LADA 2107 hydrokorektor, který umož ňuje z mí sta
řidič e nastavit správný sklon světlometů  v závislosti
na zalí ž ení  vozidla. Běž né  uspořádání  ovládací ch
páč ek pod volantem zů stalo zachováno,

Automobil LADA 2107 je vybaven známým
a osvědč e ným motore m z patnáctist ovky V AZ 21 03,
upraveným pro sní ž ení  spotřeby paliva a sní ž ení ex-
halací , Jedná se zejmé na o použ ití  karburátoru
s podtlakovou regulací  předstihu, montáž  zaří zení
zamezují ciho pří vodu paliva v rež imu jí zdy brzdění
motorem a elektrické ho ventilátoru chladič e motoru.

K pří jemné mu pocitu z jí zdy, který tento automobil
poskytuje nejen svým vybavení m; ale idynamickými
vlastnostmi, přispí vá i ní zká hladina vnitřní ho hluku.
vš emi těmito vlastnostmi se tento vů z stává auto-
mobilem pro nejnároč nějš í  spotřebitele. Od roku
1990 budou montovány pětistupňové  převodovky.
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První  sovětský automobi| s přední m pohonem
a zároveň první  s tří dvé řovou karosé rií  uvádí  zcela
novou typovou Yadu,vů z, který svým tvarovým řeš e-
ní m i technickými parametry odpoví dá souč asné mu
světové mu trendu,

V karosé rii se zadní výklopnou stěnou je zcela no-
vě řeš en interié r vozu, dostateč né  pohodlí  nabí zejí
dvě vysoká poloanatomická sedadla s opěrkami
hlavy. Pří strojová deska je řeš ena funkč ně i vysoce
esteticky.

Motor moderní  konstrukce je č tyřdobý, kapalinou
chlazený řadový č tyřválec s rozvodem OHC, který
má blok ze š edé  litiny, hlavu z hliní kové  slitiny, pět-
krát ulož ený klikový hří del a vač kový hří del poháně-
ný ozubeným řemenem, v jehož  ose je umí stěn roz-
dělovač  bezdotykové ho zapalování . Toč ivý moment
je přenáš en jednokotouč ovou spojkou přes převo-
dovku a stálý převod na přední  kola, Skří ň pětistup-
ňové  převodovky se vš emi synchronizovanými stup-

ni tvoří jeden celek s rozvodovkou. lVotor s převo-
dovkou a rozvodovkou mají  společ nou olejovou ná-
plň,

Přední  kola jsou nezávisle zavěš ena na spodní ch
pří č ných ramenech a vzpěrách lMcPherson, Na
spodní ch ramenech je umí stěn pří č ný zkruIný stabi-
lizátor, Zadní  kola jsou zavěš ena na vleč ených kli-
kách, spojených pruž nou pří č kou plní cí funkci stabi-
lizátoru.

Už ivatelé  jistě ocení  podstatné  zvýš ení  odolnosti
karosé rie proti korozi, oš etřené  metodou zincrome-
tal. Kromě toho se na karosé rii zvyš uje podí l č ástí
z plastických hmot.

LADA-SAMARA se mů ž e pochlubit celou řadou
pokrokových ko nstru kč ní ch prvků  zvyš uj í cí ch aktivn í
i pasivní  bezpeč nost vozidla. Tí mto automobilem za-
č í ná nová etapa vývoje a výrobce poč í tá do budouc-
na s dalš í mi modifikacemi, a to jak karosé rií , tak
i pohonných jednotek.

I
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Komfortní  automobil do teré nu i na silnici, tak by
se dala nazval LADA-NlVA. Vysoká prů chodnost
teré nem, kterou zaruč uje náhon na vš echna kola
spolu s vysokou světlostí podvozku, ale i rychlost na
silnici až  130 km/hod., to jsou hlavní  přednosti toho-
to automobilu. lnterié r vozu si zachovává vš echny
prvky pohodlnosti a bezpeč nosti osobní ho automo-
bilu. Dvouokruhový brzdový systé m s posilovač em
a regulátorem tlaku proti zablokování  kol, tří vrstvé
netří š tivé  přední  sklo, vyztuž ená karosé rie, to jsou
hlavní  bezpeč nostní  pr:vky. K tomu dokonalé  vytápě-
ní  a větrání , pohodlná sedadla, která se mohou sklá-
pět až  do lů ž kové  ú pravy, přehlednost pří strojů  na
palubní  desce vytvářejí  pohodu při ří zení .
Č tyřsedadlový vů z má už itnou hmotnost 400 kg,

Rozměrné  zadní  dveře zavazadlové ho prostoru,

v němž  při sklopených zadní ch sedadlech lze dopra-
vovat v teré nu pohodlně i objemný náklad.

Převodovka je č tyřstupňová se synchronizací
vš ech stupňů  pro jí zdu vpřed. Rozdělovací  převo-
dovka je dvoustupňová, se třemi hří deli, s mezináp-
ravovým diferenciálem, opatřeným ovládaným zá-
věrem. Páky pro ovládání  obou převodovek a uzá-
věru diferenciálu jsou na tunelu podlahy karosé rie.
Redukč ní  převodovka přední  nápravy s mezikolo-
vým diferenciálem je spojena s motorem. Redukč ní
převodovka zadní  nápravy je spojena s převodov-
kou kloubovým hří delem.

Spojení  ú č elné ho teré nní ho s pohodlí m osobní ho
vozu splňuje vš echny nároč né  pož adavky na uni-
verzální  automobil, jakým LADA-NlVA skuteč ně je.
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LADA 2121 - TEcHNlcKÉ  ú on.lr:

druh vozidla

tovární  znač ka,

zdvihový

palivo

střechy (kg)

celkové

- v Az2121 N|VA

SSSRvýrobce

motor * plný

válců  (cm')

karoserie, druh

poč et mí st

zatí ž ení

; š í řka

výš ka

hmotnost (kg) -
už iteč ná (vč . obsluhy)

celková

rozměr a druh pneumatik

poč et náprav - z toho poháněných

nejvyš š ídovolená rychlost (km , h-1)

celková okamž itá hmotnost

vozidla (kg) - brzděné ho

nebrzděné ho

spotřeba paliva (dm' . 1oo km-1; EHK

město

90 km , h-1

- osobní  teré nní  automobil

55,815400

157o
* BA 96 _ SUPER

- celokovová,

*4
_50

- 3720

- 1680

_ 1640

- 300

_ 13,7

_ 10,4

!j!:ilJiÁ|'::)!,ill.|,|l::tj:l;l,!.|ii":|i i|ii,|li!i,|n

;:i:r

|r

,, ,i.í ,150

- 400

_ 600

- 6,95-16
_2-2

- 
,1550

- 130

,l20 km . h-1 - 13,1
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