
AUTO-INDUSTRIE TATRA

Moravischemakelij

Wagenmaker Ignác Sustala
legde in 1850 in de Moravi-
sche plaats Nesselsdorf (nu
Koprivnice) de basis voor wat
later Tatra zou gaan heten. Het
bedrijf werd in 1946 genatio-
naliseerd. Tatra beëindigde de
productie van auto’s in 1999,
waarna het bedrijf zich op die
van trucks toelegde.

Deze voorloper van de Volkswagen is nooit in productie
genomen.

1933 Prototype V570
Pantservoertuig gebaseerd op een Duits model uit de
TweedeWereldoorlog.

1958 OT-810

Oudsteautofabrikant van
Oost-Europahooptop
impuls viaDAF-verkopers

MauritsKuypers
Koprivnice

Treinen, vliegtuigen, auto’s, trucks: lief-
hebbers vanoldtimers kunnenhunhart
ophalen inhetmuseumvanhet Tsjechi-
scheTatra, de oudste autofabrikant van
Oost-Europa. Legendarischemodellen
produceerdehet concernuitKoprivnice
inhet noordoosten vanTsjechië .DeT11
bijvoorbeeld, uit 1923: eenontwerp van
Tatra-godfatherHansLedwinka.Of de
V570uit begin jarendertig, die jaren
latermodel zou staan voor deVolkswa-
genKever.

Het bedrijf bouwdeniet alleen auto’s
maar ook treinwagons, bijvoorbeeld
voor deOriënt Express. Enoorlogstuig
voor denazi’s.NadeTweedeWereld-
oorlog specialiseerdehet bedrijf zich
volledig in vrachtwagens en limousines
voor communistischepartijbonzen
zoals FidelCastro, Jozef Stalin enErich
Honecker.

Tatrawas gedurendede jaren vanhet
communismeeenbegrip inOost-Euro-
pa, verteltmarketingmanager Jiri Kas-
parek tijdens een rondleidingover het
omvangrijke fabrieksterrein. Zo’n25 jaar
geledenwerktenhier 15.000mensen
die gemiddeld evenzoveel voertuigen
produceerden.Nu staan veel gebouwen
leegofworden verhuurd. Jaarlijkswor-
den ernogmaarnegenhonderdwagens
gemaakdoor ongeveer evenveelwerkne-

Een Tatra-truck racet
door het Noord-Chi-
leense landschap tijdens
de Zuid-Amerikaanse
versie van de Dakar-
rally.
FOTO: REUTERS

Tsjechische vrachtwagenproducent Tatra
ging bijna ten onder, maar mikt nu op
verdriedubbeling productie in vijf jaar

mers. ‘Sindshet einde vanhet commu-
nisme ishet snel bergaf gegaan’, stelt
Kaspareknuchter vast. Terwijl het ande-
re groteTsjechischemerk Skodawerd
opgeslokt doordeVolkswagenGroup,
kwijndeTatra langzaamweg.

Erwarenwel eenpaar kleine succes-
sen te vermelden, zoals zeswinsten in
debekendeDakar-rally. In 2011werd er
ook een veelbelovend samenwerkings-
verdragmetDAFgesloten.DAFnam
eenoptie op eenbelang van19% in ruil
voormotorentechnologie. Tatra oogstte
met zijn vrachtwagenmodel Phoenix
internationaal veel lof,maar konniet
voorkomendat hetmet deomzet toch
elk jaar eenbeetje slechter ging.Ook
eenhele rits Amerikaanse investeerders
kondaarniets aan veranderen. Sterker,
volgensKasparekwaren zij een vande
voornaamste oorzaken voorhet verval.

In 2012-2013, toen eengroot corrup-
tieschandaal bij een vandeAmerikaanse
oud-aandeelhouders aanhet licht kwam,
leekhet doekdefinitief te vallen.Maar
‘godzijdank’, zo zegtKasparek, besloten
toen tweeTsjechischeondernemers in
debres te springen enhet bedrijf vande
ondergang te redden. Jaroslav Strnad en
RenéMatera kochtenhet bedrijf bij een
veiling voor €6,2mln ennamenookde
schulden vanongeveer €30mlnover. Ze
stakenbovendien voor €7mlnaan vers
kapitaal indeonderneming, een investe-
ringdie zichna een reorganisatie direct
uitbetaaldemet eenkleinewinst in 2014
opeenomzet van€137mln.

‘Toch isTatra ernog langniet’, zegt
RonBonsen, die tot voor kort inde raad
vanbestuur vanDAFzat ennuals com-
missaris voorTatrawerkt. Bonsen is
ervanovertuigddat er veel potentieel in
Tatra steekt. ‘Dat ze goedeoffroad-
vrachtwagensbouwen, dat is algemeen

bekend.Maardaarmeeben je ernog
niet.’

Tatrahad volgensBonsenniet alleen
te kampenmet corruptie, er is ook een
cultuurprobleem.Dedienstverlening is
slecht ontwikkeld enhet bedrijf leunt
te veel opoudenetwerken indedefen-
sie-industrie. ‘Maarhet zijnuiteindelijk
civiele verkopendiedoorslaggevend zijn
voorhet overleven.’

Dedefensie-industrie is nunog verre-
wegdebelangrijkste afnemermet grote
opdrachtenuit ondermeer India, Sa-
oedi-Arabië enEgypte. Bonsen: ‘De ver-
houdingbij de opdrachten is ongeveer
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De jaaromzet steeg in 2014
met 24% ten opzichte van 2013

Met 8% gestegen ten opzichte
van 2013. Tatra verkocht 850
voertuigen (+18%)

De zwakke Tsjechische kroon
draagt volgens Tatra bij aan de
positieve resultaten van 2014

Het uiterlijk van deze luxeautowas een ontwerp van het
Italiaanse Vignale.

1974 T613
In 2011 ontwikkelde Tatramet de Nederlandse partner
DAF een vrachtwagen die internationaal veel lof oogstte.

2011 Phoenix T158

60%defensie-industrie en40%civiel.Om
Tatraweerhelemaal gezond temaken
moetdie verhoudingover eenpaar jaar
precies andersomzijn.’

Omdit te realiseren, ende verkopen
aanbijvoorbeeldbosbouw-,mijnbouw-
enagrarischebedrijvenop te voeren,
moet er volgensBonsenkeihard gewerkt
wordenaaneenbetere service. ‘Consu-
mentenmoeten eropkunnen rekenen
dat ze snel geholpenwordenals er iets
mis is. Tatramoet zijnproductenboven-
dien veel agressiever indemarkt zetten,
want van verkoophebben zehier nog
weinig verstand.’

Ten slottemoet ermeer ambitie
komen.Bonsen: ‘Ikhadonlangs een
gesprekmetdeproductiemanagerdie
verteldedat er evengeennieuweorders
werdengenomenomdathij dacht dat ze
hetmisschienniet aan zoudenkunnen.
Ikhebhemtoen voor gek verklaard. Als

iemandmij dat bijDAF verteldhad toen
ikdaar inhet bestuur zat,washijmet
eengrotebooguit het raamgevlogen.’

Heelwathardenoten te krakendus,
maarBonsen zegt te geloven inTatra.
Hij heeft bij het bedrijf vooral eenbege-
leidende rol. ‘Ik fungeer als spiegel voor
het huidigemanagement. Als zij ideeën
hebben, vragen zemijnoordeel enna-
tuurlijk geef ik ze ook zelf tips over hoe ze
dingenbeter kunnendoen.’

Eenheel belangrijke stap voorTatra
is het opnieuwaanhalen vandebanden
methet dealernetwerk vanDAF. ‘Daar is
helaaswelwat overtuigingskracht voor

nodig, omdatdedealers inhet verleden
geengoede ervaringenhebbengehad
metTatra.Maar op zich is hetwel een
droomhuwelijk. Tatra verkooptname-
lijk alleenoffroadtrucks, vaakmet een
DAF-motor, terwijl het specialisme van
DAF juist uitstekendewagens voor opde
weg is.’

Bonsendenkt dat hetmogelijkmoet
zijn voorTatradeproductie binnen vijf
jaar krap te verdriedubbelen tot 2500
vrachtwagensper jaar. Als dat lukt, hoort
Tatra er indeniche vande zware trucks
weer echt bij enkanhet zijn roemruchte
verledenweer eer aandoen.

VerkoopkanaalDAF ‘perfectmatch’

De Tsjechische vrachtwa-
genproducent Tatra gaat
nauwere banden aan met
het Europese netwerk van
DAF-verkopers.
Bij twaalf verkoop- en on-
derhoudsbedrijven in Tsje-
chië, Slowakije, Polen, Bel-
gië, Nederland en Oostenrijk
worden al Tatra’s verkocht.
Het is de bedoeling dat dit
aantal later dit jaar oploopt
naar ongeveer dertig dea-
lers. De jaren erna kan dit
aantal verder oplopen.
Dat zegt Ron Bonsen

tegenover deze krant. Bon-
sen zat acht jaar in de raad
van bestuur van DAF en is
nu commissaris bij Tatra. De
samenwerking tussen DAF
en het relatief kleine Tatra
is volgens hem een ‘match
made in heaven’ omdat
de producten van de twee
bedrijven elkaar perfect

aanvullen. Tatra maakt na-
melijk alleen gespecialiseer-
de offroadtrucks, terwijl de
grote kracht van DAF juist
meer zit in het vervoer over
de weg. Tatra maakt boven-
dien in een groot deel van
zijn vrachtwagens gebruik
van DAF-motoren.
DAF werkt al langer sa-

menmet Tatra, het oudste
automerk van Oost-Europa.
In 2013 kwam er echter een
kink in de kabel door een
corruptieschandaal in In-
dia, wat het bedrijf aan de
rand van de afgrond bracht.
Na een redding door twee
Tsjechische investeerders
lijkt de weg omhoog weer
opgepakt. Tatra is een van
de weinige onafhankelijke
vrachtwagenbouwers die
in Oost-Europa zijn over-
gebleven na de val van het
communisme.

Het bedrijf bouwde
ook treinwagons
voor de Oriënt
Express en oorlogs-
tuig voor de nazi’s
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