
Škoda Skopak — Pákistán — Karáči 

Po Novém Zélandu -Pákistán: 

Nový užitkový vúz 

SKOPBAK 
ve výrobč i v prodeji 
  

Pákistánská firma Haroon Industries Ltd., 

která se zabývá importem vozú Škoda do 

Pákistánu, se rozhodla v roce 1968 vyrábet 

vozy Škopak s použitím stropnich orgánú 

a šasi v provedení Octavia Combi. Na 

stejný podvozek, avšak ve zkráceném pro- 

vedení, staví importérská firma vozú Škoda 

na Novém Zélandé, firma Motor Industries 

Ltd., vozy Trekka již od roku 1966. Vozy 

Trekka se s úspôchem prodávají na domá- 

cím trhu a jsou též exportovány na nej- 

bližší ostrovy Nového Zélandu, do Austrálie, 

na ostrov Fiji a ostrov Samoa. Myšlenka 

generálního Ťeditele firmy Motor Industries 

Ltd. pana Turnňérá, který Trekku koncipoval, 

byla veľmi úspešná. Tento malý užitkový 

automobil zabezpečuje již po dobu 5 let 

levnou dapravu základních potravin ze 

vzdálených farem do mést a vesnic, a ob- 

  

chodníkúm pri rozvozu potravin a jiného 

zboží ke spotľebiteli. 

Generální feditel firmy Haroon Inrustries 

Ltd., pan Rahman, byl veden stejňou myš- 

lenkou, obohatit pákistánskou autemobilo- 

vou dopravu ekonomickým užitkovým auto- 

maobilem, pčevážné pákistánské výroby. 

Päkistán je velká zemé: rozkládá se na 

ploše 944 824 kmž, Počet obyvatel se účedné 

uvádí 115 miliónú. Železniční siť je zatím 

mála rozvštvena, a proto je automobilová



doprava velmi urychlené rozšifována. Rychlá 

industrializace státu a zvetšováni zemédeél- 

ské výroby si to vyžaduji. 

Nákladní autádopravu zabezpečuji ná. 

kladní automobily prevážné britské výroby. 

Jsou to vozy typú BMC, Leyland, Bedľord 

a Fórd. V terénu jsou používány nizkato- 

nážni automobily Land Raower, GAZ a 

Wyllis. Pro lehči terén a pro silnični do- 

pravu budou používány automobily Skopak 

v rúzném provedení podle pľedstav gene- 

rálniho feditele pana Rahmana a jeho 

technického Ťeditele pana Firzady. Sériová 

výroba vozú Ťady 5kopak byla pečlivé pňi- 

pravována v prúbéhu reku 1969 a částečné 

v roce 1970. Prototyp Skopaku byl postaven 

na jače 1969 a byl dôkladné zkoušen v te- 

rénnich i silničnich jízdách, a to jak s plným 

nákladem, tak i bez nákladu. První vúz ze 

sériové výroby byl dohotovén v kvétnu 1970, 

čímž byla zahájena sériová výroba, která 

je postupné zvyšována zapracovávánim do- 

mácich výrobních i montážnich délnikú. 

Firma Haroánň lnd. Ltd, uvolnila pro výrobu 

vozu Škopak celý továrni objekt, který dľíve 

sloužil jiným účelúm. Byla také postavena 

nová hala pro výrobu sklolaminátových pa- 

nelú na karosérie. 

Fodvozek a strojni orgány. Podvozek je 

normálniho provedení Škoda Octavia Com- 

bi, rámové konstrukce, s centrálním trubko- 

vým nosnikém a s pčíčkami pro pľipevnéní 

karosérie. Toto provedení šasi je velmi 

vhodné pro stavbu užitkových vozú vzhle- 

dem k dokonalé tuhosti. Motor je fady 

Škoda 1200 s obsahem válcú 1221 cm?. Ne- 

závislé pérováni všech čtyľ kol je zvlášté 

vhodné pro jizdy v terénu a po polních 

cestách, což je veľmi časté, zejména v pro- 

vozu na farmách a odlehlých vesnicích. 

Motor má dostačujíci tažnou silu i pro ta- 

žení prívesného voziku do max. hmotnosti 

750 kg pľi max. rychlosti 50 km/h. 

Hlavní rozméry Skopaku jsou uvedený 

v obrázkové části tohoto článku. Podvoz- 

kové orgány automobilu Š5kopak jsou dodá- 

vány z Československa do Pákistánu v bed- 

nách, v rozloženém stavu. 

  
Karosérie Skopaku. Karosérie je celá pá- 

kistánské výroby a je smíšené konstrukce. 

Skládá se z ocelového svaťavaného ske.- 

letu, a jeho dily jsou z ohýbaných pro- 
filú U a trubek, Veškeré vnejší panely ka- 
rosérie a podlahy ložného prostoru jsou 

vyrobeny ze skelných laminátú, které jsou 

na ocelový skelet prišroubovány. Každý pa- 

nel je samazfejmé demontovatelný. FPane- 

lová konstrukce karosérie je výhodná pro 

linkovou montáž a zvlášté pro snadnou 

opravu pri havárii vázu vyménitelným zpú- 

sobem. 
Výroba panelú karosérie ze skelných la- 
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minátú má nékolik výhod, a to jak pra vý- 

robce, tak i pro zákazníka: 

Nízké náklady na zafízení výroby: neni 

tťeba drahých lisú a lisovacího zaťi- 

zení — ráznic. 

Zkrácení nábéhavých terminú, od pľe- 

dání výrobních výkresú a ostatní tech- 

nické dokumentace da výrobních dilen. 

3. 

    

Príprava sériové produkce se zvládne 

max. za 6 môsicú., 

Laminátová karosérie je výhodná pro 

dlouhou životnost, zejména v pňímoľ- 

ských krajinách odpadá starost s rezi- 

véním a starost o ochranu proti rezivéní. 

Laminátová karasérie je zvlášť výhodná 

pro malosériovou výrobu do max. 50 ku-  



 



  

sú denní produkce z ekonomického hle- 

diska. 

Z výše uvedených dúvodú se rozhodl ge- 

nerální Ťeditel p. Rahman pro výrobu 

sklolaminátových panelú karosérie, aby po- 

sloužil majitelúm Skopaku trvanlivým auto- 

mobilem a firmé Haroon Industrie Ltd. za- 

bezpečil ekonomickou výrobu. Tak se stává 

  

  
    

karosérií v celém Pákistánu. V nákterých 

státech se laminátové karosérie již delši 

dobu s úspechem vyrábéji, napriklad ve 

Velké Británii, na Ceylonu, v Turecku, na 

ostrové Jáva atp. Karosérie Skopaku je vy- 

konstruována tak, aby z prvního základního 

provedení (viz obr. 1) bylo možno vyrábet 

unifikovanou Ťadu aplikovaných provedení 

nástavbovým zpúsobem (viz další obrázky 

a niže uvedený popis). Tim ziskala prodejní 

organizace firmy široký sortiment a bude 

moci vyhovét pčánim zákaznikú, což bude 

mit dobrý vliv na prodejnosť vozidla. 

Aplikace a rozméry 

1. Vúz je otevňený, bez bočních dveľí, se 

sklápáci čelní sténou. Toto provedení je 

vhodné pro tropické krajiny. 

2. Vúz s dveľmi, s pevnou čelní sténou a 

s posuvnými dveľními okny. 

3. Tatéž — s kabinou nad predními sedadly 

a otevňenou ložňou plochou. 

4. Totéž — s pláténou stťechou nad ložnou 

plochou. 

5. Totéž — s pláténau stťechou nad pred- 

ními sedadly. 

á. Totéž — s celopláténou stfechou nad 

predními sedadly a s ložnou plochou 

vcelku, 

SKOPAK 

   



 
 

    
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

    
    

  
  

  
  

 
   

  
 



  

  

  

          
  

  

  

5 KOPAK 
7. Tatéž — s celou karosérií pľikrytou, se 

sklolaminátovou kabimou. 

8. Da všech provedení 1 až 7 Ize montovat 

da ložného prostoru podélná sedadla a 

tažný hák pro prívesný vazík. 

Kromé tohoto výrabního programu (body 

1 až 8) má firma Haroon Industries Ltd. 
pňiproven další program výroby. Jsou to 

vesmôs typy osobních a sportovních vozú 

v rúzných aplikacích. Tato další auta budou 

    

stavéna též na podvozky Škoda Octavia 

Combi jednotného provedení jako u užitko- 

vého vozu Skopak. Nekteré typy budou též 

stavény ze strojních prvkú Škoda 100, 

"Škoda 110 L a Škoda Kallye. 

Firma Haroan lndustries Ltd. byla dosud 

importérem a prodejcem automobilú rúz- 

ných svštových značek, byla také montáž- 

nim závodem rozložených automobilú (rov- 

néž rúzných značek). Zavedením vozú Ťady 

Skopak do sériové výroby se tato firma 

stává finálním výrabcem automobilú, což je 

veľmi prospešné pro pôkistánské státni hos- 

podáťstvi. Myšlenky generálního Ťfeditele 

firmy, pana Rahmana, se staly skutkem. 

Vúz Skopak není první ze škodovácké 

rady vozú vyvážených do Pákistánu. Jsou 

zde vidšt i pľedcházejíci typy vozú pová- 

lečné produkce továrny Škoda v Mladé Ba- 

leslavi. Jsou to následujicí typy vozú: 

Škoda 1001, Škoda 1102, Škoda 1200, Ško- 

da Octavia, Škoda Octavia Combi, Škoda 

1000 MB a Škoda 1100 MB. Vozy Octavia 

a Škoda 1000 MB jsou bohaté zastoupeny 

i v mestských outotaxi službách. Jenom ve 

mésté Karáči jezdi asi 100 vozú Škoda jako 

taxi. 

Josef Velebný 

Karáči 

  

 


