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, Steyr 1500 A "Kfz.7 0

Navržený známým německým inženýrem Ferdinandem Porsche v roce 1940 a
produkovaný stejně známou rakouskou firmou Steyr .
Steyr 1500 A či "Kfz.7 0" se stal důležitou částí autoparku Wehrmachtu na všech frontách.
Motor vzduchem chlazený 3.5 litr V8 s 85 hp a vybavený robustním 4x4 podvozkem, bylo
vozidlo schopné překonávat horké libyjské pouště, stejně jako blátivé či zamrzlé ruské
roviny.
Získávalo tak popularitu mezi německými řidiči.
Poprvé vyráběno v září 1941 s vnitřními sparewheel (tzv.špéry) jako "A/01", pozdější A/02
vyráběná v.r 1942 jako finální "A/02" verze. Menší úpravy v.r. 1943 změnily výztuhu
zadního pérování a vynechávání zadních blatníků.
V březnu 1944, těžká spojenecká dělostřelecká palba práce ve Steyru zastavila,ale
produkce pokračovala v omezeném množství asi 1500 ks A/02 .
Celkem se vyrobilo 12,450 ks.
V srpnu 1944, po rekonstrukci továrny, se rozběhla nová produkce a montážní linku do
února 1945 opustilo 6.400 vozů.
Tak Steyr celkem doručil nejméně 18,450ks spolehlivých dopravních vozidel a produkce
dokonce pokračovala mnoho let po válce.
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Data vozidla

Weight / Gross
2485kg / 4160kg
váha
Posádka

2 men (light truck)-náklaďák
8 men (A/01 infantry carrier) –polní přeprava
6 men (A/02 Kommandeurwagen Kfz.21)-štábní vozidlo

motor:

Steyr 3517cc naftový engine OHV vzduchem chlazený / 8-cylinder / 85hp at
3000rpm

převody:

4 forward and 1 rear-dopředu a vzad

Drivetrain:

Suchá spojka . 4F1R uložená ložiska.2-speed transfer box with front axle
disconnected. Rear diff lock-uzávěrka difer-zadní.

Axle Gear
Ratio:

3.98 náprava převodový poměr

Brakes:

Hydraulic brzdy

Speed:

Road: 90km/h
Gross-Country: 45km/h

Range:

Road: 400km
Gross-Country: 280km dosah nádrže benzinu

Fuel Capacity: 100 litres obsah nádrže
Lenght:

5.08m délka

Width:

2.03m

Height:

2.32m výška

Wheelbase:

3.25m rozvor

Grund
Clearance:

275mm světlost

Tires:

190-20 or 7.50-20 pneumatiky
270-16 for desert use-pouštní

Suspension:

Independent front suspensionwith torsion bars. Rigid rear axle with semielleptic leaf springs.-přední torzní tyče,zadní tuhá náprava-list.pružiny

Battery (V
A/h):

12 / 90

šířka

nepancéřován

