
UNA FABRICA D´AUTOBUSOS A 
BARCELONA?

Com la tecnologia espanyola en aquest
sector estava antiquada, 
Wifredo P. Ricart decideix treure un 
projecte que obligui a una posada 
al dia de totes les tècniques, creant
així l'automòbil PEGASO Z-102. 

En l'Espanya de la postguerra i el 
Biscuter, Pegaso, va intentar reverdir
els llorers de la moribunda Hispano 
Suiza. 
I ho va aconseguir, amb un esportiu
que va competir amb els Ferrari i Alfa 
Romeo de l'època.
Aquest vehicle sorpredrà al món per la 
seva depurada mecànica i les 
seves carrosseries.

Durant els anys 1951 a 1957 seran
produïdes per la fàbrica que Pegaso té 
a Barcelona 86 unitats del Z-102 així
com una del Z-103.

Tots portaven el motor V8 de 2.5, 2.8 o 3.2. litres, però es van fer diversos 
models: 63 BERLINETTA, 14 SPIDER, 4 CABRIOLET, i models especials
com 2 BISILURO, 2 CUPULA i 1 TRANSPARENT per a exposicions
carrossats per ENASA, TOURING (Italia), SAOUTCHIK (França) i 
SERRA (Espanya). 
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Suspensio: Independent a les quatre rodes
Devantera: barres de torsió

Rodes: Llandes de radis  Borrani de 16¨

Caixa de canvis: ZF de 5 velocitats no sincronitzades

Motors: 8 cilindres en V a 90º 
4 arbres de levas en cap

Potència:
cilindrada de 2.474cm3 160cv a 6.300rpm
cilindrada de 2.816cm3 200cv a 6.300rpm
cilindrada de 3.200cm3 285cv a 6.300rpm  

Carburadors: Webber (Opcionalment podien
ser 1, 2 o 4 de doble cos)

Eix De DionSuspensió Devantera
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Característiques tècniques

Xassís: Plataforma formada per un 
conjunt de perfils i xapa construïts en 
acer-molibdè soldats, els quals formen 
un conjunt sòlid i resistent a la torsió.. 

Trasera: Eix de Dion, on el grup diferencial està subjecte al bastidor, i per 
tant, no suspès, factor que millora el confort i funcionament de la suspensió.
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UNA FABRICA D´AUTOBUSOS A 
BARCELONA?

MODELS REPRESENTATIUS:  Z-102 BERLINETTA

Es una carrosseria de 2 o 4 places (situades 2 + 2), i amb dues
portes, aconseguint un automòbil esportiu alhora que elegant.

1951 Berlinetta Enasa

1953 Berlinetta Saoutchik1953 Berlinetta Touring

1952 Berlinetta Enasa
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UNA FABRICA D´AUTOBUSOS A 
BARCELONA?

MODELS REPRESENTATIUS:  Z-102 SPIDER

Es un automòbil descobert i marcat accent esportiu de 2 places i 
amb un compartiment posterior, empleat per al transport
d'equipatges o per a la col·locació de 2 seients eventuals.

1952 Spider Touring Tibidabo

1952 Spider Touring

1952 Spider Serra 
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MODELS REPRESENTATIUS:  Z-102 CABRIOLET

Es un tipus de carrosseria d'automòbil sense sostre, o el sostre del 
qual pot, o bé llevar-se, o bé plegar-se i guardar-se en el maleter.

1954 Cabriolet Saoutchik

1953 Pegaso Bisiluro,       Les 
innovacions tècniques mes detacables
van ser les aletes verticals per la seva
optima estabilitat i direccionabilidad del 
vehicle a altes velocitats. El Bisiluro es va 
dedicar a proves de rècord, com el 
quilòmetre i la milla llençada.

1952 Pegaso Cupula,  Va 
ser la sensació en els Salons de 
l'Automòbil de París (Octubre 
1952) així com en el Madison
Square Garden de Nova York 
(febrer 1953) en el qual a més se la 
va conèixer com "Rosa de The" 

Z-102 MODELS ESPECIALS
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UNA FABRICA D´AUTOBUSOS A 
BARCELONA?

En 1955 es va introduir el Pegaso Z-103 amb motors majors, de 4 
a 4,5 L i també frens de disc experimentals, incorporant una 
atractiva carrosseria realitzada per Serra en la seva versió
Spyder.

PEGASO Z-103

Els tècnics de Pegaso Srs. Casalta i 
Grimau amb tres col.laboradors, 
restaurant el Z-103 que 
actualment està en Pegaso Madrid. 

Detall del motor muntat en el Z-103
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LA COMPETICIÓ
Aprofitant que els automòbils Z-102 eren de marcat caràcter esportiu, i la necessitat del
règim de donar a conèixer internacionalment els seus productes, es van preparar unitats
destinades a la competició. En principi es van inscriure els cotxes en proves domèstiques, com
ara la pujada a l'Arrabassada, o establir rècords de velocitat, aprofitant un tram recte de la
carretera que unia les localitats de Tona i Vic. En total, etre els anys 1952 i 1957, els Pegaso
van participar en 69 proves, de les quals 48 a Espanya, i les 21 restants en altres països
d'Europa i Amèrica. Un fet destacable va ser la construcció d'un vehicle de suport que podia
transportar un cotxe i, a més servia de taller, conegut com "Bacalao", era similar a un
autocar, amb un lloc de conducció sobre elevat per permetre la càrrega en la part inferior del
habitacle.

BACALAO

Spider  Arrabassada

BISILURO velocitat 250 km/h

Spider Touring Panamericana

Spider  Touring Le Mans

Berlinetta Mónaco
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