
 

 

M 151 A1 MUTT 
 

 
 
Historie:  V roce 1950 pozemní Army Command dal požadavek zbrojním službám pro 
nové 1/4 tunové vozidlo.  Výzkum a vývoj začal ten rok v Ordnance Tank - Automotive 
Commandu.  
V březnu 1951 Fordova automobilová společnost byla oslovena vývojovým 
kontraktem pro nové vozidlo a první modely byly dokončené v roce 1952.  Schválený 
pro produkci na podzim 1959. 
Velkovýroba začala od března 1960 ve Fordu , používajíc ocelových karoserií od 
Fruehauf.  Výrobní kontrakt pro Willyse byl zastaven v roce 1962. a tyto  byly převzaté 
od Kaiser Corporation v roce 1963,  a vozidla byla přejmenovaná Kaiser-džíp.  
M151A1 byl vyprodukovaný v r. 1964 a v roce 1965 se k Fordu vrátil kontrakt na  A2 – 
verse  a byl produkovan v r 1970.  AMC dostal kontrakt v roce 1971,  a produkce se  
zastavila v roce 1985. 

 
 
  

M 151A2 MUTT 
Výroba v omezeném množství na vývoz mimo USA dobíhala v r 1988.  Bylo vyrobeno 430.000 ks 
(všechny typy)  vyprodukované  od r. 1960 do r 1988.do více než 100 zemí. 
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Některé údaje. 
Délka:  3.37 m (131 palce). 
Šíře:  1.63 m (64 palce). 
Výše:  1.80 m (71 palce). 
Váha:  1 .610 kg (3.542 libra.).  
 

Motor:  Výzbroj/ 4-válec,  hlava L-142,  2.319 cm3 (141.5 krychlové palce)  
kapalinou chlazený 
karburátorový. 
HP  71 při 3.900 otáčkách. 
Rychlost.skříň  4 rychl. převodovka. 
Rozdělovací převodovka:  Jednorychlostní. 
Elektrická instalace:  24 volt,  záporný zem.vodič 

Brzdy:  Hydraulické. 
Pneumatiky:  7.00 - 16. 
Hloubka brodu:  bez přípravy:  0.53 m (21 palce). 
s přebroděním hluboké vody :  1.52 m (60 palce). 
Druh paliva:  Benzín. 
Obsah palivové nádrže:  65 litr (14 galony). 
dojezd:  250 km (156 míle). 
 Military Utility Tactical Truck Project (MUTT) M151 série U.S. Vojenské vozidlo bylo navržené k 
tomu, aby vyměnilo WWII MB a GPW stejně jako M38 a M38A1s.  Vývojový kontrakt byl zadán 
do Fordovy automobilové společnosti v roce 1951 a po různých variantách byla navržena a 
schválena celoocelový integrální podvozek s nezávislým zavěšením kol, 24- volt impregnovaný 
elektrický systém dva/čtyři pohon kol a čtyřrychlostní jednotlivá rozdělovací převodovka.  Ford 
vyráběl první výrobní jednotku v roce 1960  a s pozdějším kontraktem  s AM Generál 
Corporation.  M151 proslul jako nejvíce spolehlivým vozidlem vhodným pro vícenásobné role a 
aplikace.  
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Původní  M151měl problémy takového druhu, jako je oslabení zadního systému pérování a 
vysokého rizika převrácení vozidla . Pro potřebu přizpůsobení, aby MUTT vezl  dodatečné 
zbraně a těžší náklad-zavěšení zadních kol bylo vylepšené a M151 byl označen na typ M151A1.  
M151A1 byl upravený jako nosič bazooky  a protitankových pušek a z toho důvodu byly 
instalovány M79 puškové úchyty, pro rezervní připevnění  střeliva.  To bylo určené  pro typ 
M151A1C a  byl produkován  v r. 1964 firmou Rock Island Arsenal.  
Problém převrácení vozu byla adresovan v další rekonstrukci systémem pérování ,který se 
vyřešil u typu M151A2. 
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Dodatečné přispívající faktory k převrácení vozidla bylo i to, že vozidlo bylo určené pro OFF 
ROAD použití jako jeho primární misi.  Pneumatiky užívané U.S. a mnoho spojeneckých vojsk,  jsou 
nesměrového krokového (NDT) typu.  V podstatě to znamená, že není žádný specifický profil 
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pneumatiky na silniční jízdu - pneumatika je vyrobená pro  hlubokou půdu či mokré nezpevněné 
povrchy.  Operátoři z M151 poukazovali k aplikaci silničních pneumatik, jakou u civilních vozidel 
Ovšem jejich jízdní návyky v první řadě mimo silniční cesty se nemohou ztotožnit s těmito silničními 
pneumatikami. 

 
 
. V roce 1980 9th.pěší divize byla vybraná jako zkušební jednotka pro M151. Armádní zdravotní 
bezpečnost při hodnocení odhalila celokmitání karoserii a tím významné ohrožení 
zdraví.Členové posádky také trpěli ledvinovými  a zádovými potížemi přičitatelnými trvalému 
chvění během testování.¨ 
  

 
Zdravotní bezpečnostní hodnocení zprávy doporučila překonstruování sedadla k tomu, aby zahrnula 
přidání více vycpávky k tomu, aby redukovala obojí chvění a otřes,  překonstruování vozidlového 
systému pérování k tomu, aby zvýšilo jeho absorbci nárazů a  FAV (rychlá útočná vozidla) armádní 
vojsko,  bude zařazeni do programu testace vylepšení efektu chvění. 
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Džípy jsou postavené pro mimo silniční použití a mohou být vratké ve velké rychlosti.  Zadní 
systém pérování na M151 vozidlech bylo určené pro hrubé užívání terénu akční stabilizací . 
Vojenské pozemní operační vojsko s vozy M151, dostane odborné školení v použití vozidla.  Na 
dlážděných cestách,  kde široká veřejnost normálně používá vozidla,  toto vozidlo podléhá 
převrácení a v důsledku toho nehodám 

 
Administrátor  Národní Dopravní Silniční Bezpečnosti  U.S. Bod  identifikoval M151 
vozidla jako  hazard, při užívání na veřejných hlavních silnicích.. 
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Proto,  pro veřejnou bezpečnost  DOD doporučuje jako ne-provozuschopné 
před prodejem vozy  řezat, či rozdrtit samonosnou karoserii a systém pérování. 
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Vozidla  Délka celková (cm) Výška celková (cm) Šířka celková (cm) 

M151 337.1 180.3 162.6 

M151A1 337.1 180.3 162.6 

M151A2 337.1 180.3 163.3 

M151A1C 364.5 196.1 194.3 

M825 364.5 196.1 194.3 

M718 363.2 193.8 182.9 

M718A1 363.2 193.8 181. 

 

H: 

Dálnice 

CC: Přes 

země 

PREASSURE HODNOCENÍ 

PŘEDNÍ ZADNÍ 

psi psi kPa kPa psi psi kPa kPa 

H CC H CC H CC H CC 

M151 

M151A1 

M151A2 

20 20 138 138 25 20 172 138 

M151A1C 

M825 
25 25 172 172 40 40 276 276 

M718 

M718A1 
20 20 138 138 25 25 172 172 

Písek, sníh a bahno: 

M151 

M151A1 

M151A2 

15 15 103 103 15 15 103 103 

M151A1C 

M825 
20 20 138 138 35 35 241 241 

M718 15 15 103 103 20 20 138 138 

M718A1 20 20 138 138 20 20 138 138 

 

 
        

Tažení přípojného vozidla: 

M151 

M151A1 

M151A2 

35 20 172 138 40 20 276 138 
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Maximální provozní rychlosti: 

 

  
Maximální rychlosti 

Míle za hodinu Kilometrů za hodinu 

Všechny modely:   

Zadní strana 9 14 

První Gear 11 18 

Druhý Gear 21 34 

Třetí Gear 40 64 

M151, M151A1, M151A2, 

M718, M718A1: 
  

Čtvrtý Gear 55 88 

M151A1C, M825:   

Čtvrtý Gear 50 80 

 

 Hmotnost: 

 

Maximální datové části, včetně personálu 

 

Vozidla  Dálnice (kg) 
Přes země 

(kg) 

Dálnice vlečné 

zatížení 

(Pintle) 

Kříž vlečné 

zatížení země 

(Pintle) 

M151 545 363 908 681 

M151A1 545 363 908 681 

M151A2 545 363 908 681 

M151A1C 785 785     

M825 * 785 785 645* 531* 

M718 * 409 409 645* 531* 

M718A1 

* 
409 409 645* 531* 

 

* S M461A1 Trailer  

 Kapacity pro normální provozní podmínky: 

 

Popis Kapacita 
Běžné provozní 

podmínky 

Chladicí systém 8.5 litry ½ Ethylenglykol, ½ vodního 

www.veteranarmy.cz



Motor (pouze pro klikové 

skříně) 
3.7 litry HDO 30 

Motor (klikové skříně se 

nový filtr)  
4.7 litry HDO 30 

Palivové nádrže (bez emisí) 64.3 litry 

Benzín 91 palivové 

minimální výzkumu 

Oktanové. 

Palivové nádrže (emisí) 60.5 litry 

Benzín 91 palivové 

minimální výzkumu 

Oktanové. 

Rozdíly .94 GO 85 / 140 

Přenos 2.6 GO 80 / 90 

 

 
 

 

 

 Motor: 
Ľ tvar 4 x 4 model M151 sériové vozidlo určené pro použití všech typů cest stejně jako 
přespolní terén a ve všech povětrnostních podmínkách. Vozidla mají čtyřkolový pohon, přední 
náhon může být zařazen za jízdy,dle stavu a povahy silnice požadavku terénu. Vozidla jsou 
poháněná  čtyřválcovým přímým kapalinou chlazeným benzinovým motorem. M151 má čtyři 
rychlosti synchronizované , řízení ruční . Rozdělovací převodovka se používaná jen s předním 
náhonem. Kvůli tomu, M151 má dvě rychlostní páky namísto normální tři.  Zleva první menší 
rychlostní páka uvolňuje přední nápravu, druhá větší rychlostní páka je změna převodových 
stupňů uspořádané ( 1-2-3-4 -). M151 Mutt má  hydraulické bubnové  brzdy a  mechanickou 
parkovací brzdu. Všechny vozidla jsou vybavena závěsem v zádi a středovým okem v každé 
hlavě kola ,včetně závěsných ok vepředu a vzadu, pro leteckou dopravu. M151A1C M825 
vozidlo, nemá závěs pro vlečení přívěsu,jen zařízení pro odtažení jiného vozidla –hák. 
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M151 Fast Attack 

 
M151  měl opravdu prokazatelně časový náskok ve své době, v jeho technologických zásadních 
objevech v inženýrství. Ať tak nebo onak kvůli M151dala základní směr US Army demilitarizovat M151 
(a ne jako  jiná vozidla např. Willys- CJ,) a rozřezat ,prodat pro odpad . Co přišlo potom?Nahrazením 
vozů M151  za  jak většina z Vás pravděpodobně nazývá, HMMWV. 
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KONEC  A  LIKVIDACE  MUTTŮ 

 

 

 
 

 

 
 

VYROBENO  PRO MUŤÁKY 2010 

www.veteranarmy.cz




