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LADA 2108 SAMARA

První  sovětský automobil s přední m pohonem
a zároveň první  s tří dveřovou karoserií  uvádí
zcela novou typovou řadu, vů z, kte4ý svým tva-
rovým řeš ení m itechnickými parametry odpoví -
dá souěasné mu světové mu trendu.

V karoserii se zadní  uýkIopnou stěnou je zcela
nově řeš en interié r vozu, dostateč né  pohodlí
nabizeií  dvě vysoká poloanatomická sedad|a
s opěrkami hIavy. Pří strojová deska je řeš ena
í unkč ně i vysoce esteticky.

Motor moderní  konstrukce je č tyřdobý, kapali-
nou chlazený řadouý č tyřválec s rozvodem
OHC, ktený má blok ze š edé  lltlny, hlavu z hli-
ní kové  slitiny, pětkrát ulož ený klikovrý hří de!
a vač kový hří del poháněný ozubeným řeme-
nem, v jehož  ose je umí stěn rozdělovač  bezdo-
tykové ho zapalování . Toč iv,ý moment je přená-
š en jednokotouč óvor1 spojkou přes převodovku
a stálý převod na přední  kola. Skří ň pětistupňo-
vé  převodovky se vš emi synchronizovanými
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stupni tvoří  jeden celek s rozvodovkou. Motor
s převodovkou a rozvodovkou mají  společ nou
olejovou náplň.

Přední  kola jsou nezávisle zavěš ena na spod-
ní ch pří č ných ramenech a vzpé rách McPher-
son. Na spodní ch ramenech je umí stěn pří č ný
zkrutný stabilizátor. Zadní  kola jsou zavěš ena
na vleč ených klikách, spojených pruž nou pří č -
kou plní cí  funkci stabilizátoru.

Už ivatelé  jistě ocení  podstatné  zrnýš ení  odoI-
nosti karoserie proti korozi, oš etřené  metodou
z|ncrometal. Kromě toho se na karoserii zvy-
š uje podí l č ástí  z plastických hmot.

LADA-SAMARA se mů ž e poch|ubit celou řadou
pokrokouých konstrukč ní ch prvků  zvyš ují cí ch
aktivní  i pasivní  bezpeč nost vozidla. Tí mto
automobilem zač í ná nová etapa rnývoje a výrob-
ce poč í tá do,budoucna s dalš í mi modií ikacemi,
a to jak károserlí , tak i pohonných jednotek,
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TEcHNlcxÉ  ú onue:

diuh vozidla
tovární  znač ka, typ

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

zdvihouý objem válců  (cm3)

palivo

karoserie, druh
poč et mí st

zatiž ení  střechy (kg)

celkové  rozmé ry (mm) - dé lka

- š í řka

- výš ká

osobní  automobil

vAz2108
VAZ, SSSR

47,5/5550

1288
BA 96 - SUPER
samonosná, tří dveřová

5

50

4 006

1 620

1 400

hmotnost (kg) - pohotovostní

- už iteč ná (vč . ob-
sluhy)

- celková
rozměr a druh pneumatik
poč et náprav-z toho poháněných

nejvyš š í  dovolená rychlost (km.h1)

celková okamž itá hmotnost pří poj-

né ho vozidla (kg) - brzděné ho

- nebrzděné ho

spotřeba paliva

(dms.100 kma) - EHK

- město
- 90 km,h-l

- 12O km.h-l

945

425

1 370

165/70 Rx13; 145 Rx13

2 - 1 přední

150

7,9

6,0

8,1

890

500
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