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STEYR 640
Poznámka
.

Notice

Označení dílů

M – fotoleptané kovové díly
D - obtisky
? - volba

Parts labelling

M – photoetched parts
D - decals
? - option

Návod ke stavbě
Při stavbě postupujte podle instruktážních obrázků.

Upozornění:Během opracování může vznikat prach,
který  může dráždit dýchací cesty.Používejte ochranu 
očí při odstřihování kovových dílů.

Instructions
Follow  the instruction drawings the assembly.

Notice:Machining can produce dust witch can be 
irritanting to the respiratory trackt.Metal parts should
 be cut off using protection eyesight.

Plus Model s.r.o.
Jižní  56, 370 10 České Budějovice

Czech Republic
http://www.plusmodel.cz

e-mail: plusmodel@plusmodel.cz

Fotografie ze stavby modelu najdete na
www.plusmodel.cz v sekci gallery

Photos of model buiding you can find
on www.plusmodel.cz in Gallery section

Historie
Steyr  640 byl 1½ tunový nákladní automobil s pohonem  6x4. Byl vyráběn v letech 1937 - 1941  pro 
Německou armádu a nahradil ve výrobě typ 440.  Charakteristickým znakem byla ochraná mříž chladiče 
a rezervy sloužící jako podpůná kola při jízdě v terénu.
Celkem bylo vyrobeno 3780 ks vozů ve variantách lehká nákladní, štábní/velitelský a sanitní.  . 

Technická data
Motor - zážehový, kapalinou chlazený šestiválec  Steyer M640
             zdvihový objem 2260 ccm
             maximální výkon 40,5 kW (55 hp)
Převodovka - 4 stupně vpřed, 1 stupeň vzad
Hmotnost - 2400 kg

History
Steyr 640 was a 1½ Ton lorry with 6 x 4 drive. It  was developed from 1937 to 1941 for German  army 
and it substituted type 440 in production. Fender of radiator andspare wheels instrumental as subsidiary
wheels for off-raod drive were typical  for this vehicle. Was produced in all 3780 vehicles in light lorry, 
staff and ambulance variants.

Technical data
Engine: 6 cyl. spark ignition liquid-cooled engine Steyr M640 
             2260 ccm 
             max. 40,5 kW (55 HP) 
4-speed gearbox plus reverse gear 
Weight - 2400 kg

http://www.plusmodel.cz/
http://www.plusmodel.cz/
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III.
Celé vozidlo je v německé tankové šedé barvě.
Obtisky na označených místech.

All vehicle is in German Panzer grey .
Decals are on marked locations. 



3II.
Celé vozidlo je v německé tankové šedé barvě s bílými, ručně 
nanesenými skvrnami.
Obtisky na vyznačených místech.

All vehicle is inGerman Panzer Grey with white spots apply by 
hand.
Decals are on marked locations.
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4 Camouflage

I.
Celé vozidlo je v německé tankové šedé barvě.
Obtisky na označených místech.

All vehicle is in German Panzer grey .
Decals are on marked locations. 
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II.

COLOR
Instrument panel – grey
Seat  – brown leatherine
Steering wheel – black
Top of levers – black
Interior of cabin – grey

ZBARVENÍ
Palubní deska – šedá
Sedačka – hnědá koženka
Volant – černá
Rukojeti pák – černá
Vnitřek kabiny - šedá
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