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1904, Fundació d'Hispano Suiza
1946, Neix al CETA el primer camió construït a 
Enasa, el Pegaso I, un model basat en el Hispano 
Suiza 66G, que per la forma de la seva cabina, se’l 
va conèixer popularment com "Mofletes". 
1947, Neix el Pegaso II Z-203, com a evolució del 
Pegaso  I. 
1949, Pegaso Z 701, primer camió tractor. 
1951, Versió dièsel del Pegaso II. 
1953, Prototip d'un camió militar, el M-3. 
1954, Es trasllada la fabricació de camions a 
Madrid. S'inicia la fabricació del Z-207 "Barajas". 
1955, Prototip de Z-201 amb tres eixos i doble 
direcció. 
1963, Presentació del camió amb tracció a les 
quatre rodes (4X4) 1964, Neix el "Comet". S'inicia 
la producció de camions de 3 i 4 eixos. 
1972, Es presenta la cabina "quadrada" i els 
motors de 12 litres.
1975, S'introdueix la cabina "basculant". 
1981, Tancament de la fàbrica de la Sagrera, l'últim 
xassís que passa per la línia de muntatge, és el 
3060 GLA. 
1983, Apareix la gamma T-1, amb motors millorats. 
1985, Es presenta la gamma TECNO. 
1987, Neix la gamma Pegaso Troner, nous camions 
amb cabines equipades amb els últims avenços 
tècnics i de confort, dotats amb motors de fins a 
400CV. 
1989, Es presenta la gamma MIDER, com una 
renovació profunda del segment intermedi. 
1990, Comencen a fabricar-se els models integrats 
en la gamma Iveco. 
1995, Es fabrica l'últim motor Pegaso espanyol.

Història
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ELS CAMIONS DE HISPANO A PEGASO: UN RECORREGUT PER LA HISTÒRIA   

Models representatius anys 1908 - 1911

Motor de 4 cilindres, 
cilindrada 2,2 l., 
gasolina, potència 18,5 
CV. 
Càrrega útil 2.000  kg.

12/15  Any 1908 

Motor de 4 cilindres, 
cilindrada 4,8 l., 
gasolina, potència 
32 CV. 
Càrrega útil 4.000  kg.

25/30  Any 1908 

Motor de 4 cilindres, 
cilindrada 2,6 l., 
gasolina, potència
27 CV. 
Càrrega útil 1.740 kg.

15/20  Any 1911 

Motor de 4 cilindres, 
cilindrada 4,71 l., 
gasolina, potència
42 CV. 
Càrrega útil 3.585 kg.

30/40  Any 1911 

La Hispano-Suiza era una fàbrica d'automòbils de turisme, pionera a l'estat espanyol, que també va
fabricar xassís per a camions, furgons i autobusos, a més de motors, tant d'automoció com per a
aviació i armament.
En principi, els mateixos xassís de turisme es van usar per fabricar petits camions, que podien
transportar poca càrrega. Vista la necessitat d’aprofitar els vehicles per portar unes càrregues majors,
es van desenvolupar els camions. Aquests xassissos més grans, també es van utilitzar per a autobusos,
només era qüestió d'acoblar un altre tipus de carrosseries. D’aquesta manera, la empresa va
col·laborar al desenvolupament industrial de la nació, amb els seus productes ja esmentats, de
automoció, motors de aviació i armament, en las primeres dècades del segle XX.
Fem una mica d'història. La Hispano-Suiza, va ser fundada a Barcelona l'any 1904 pels empresaris
espanyols Damià Mateu Bisa, Francisco Seix Zaya i l'enginyer suís Marc Birkigt. L'empresa va tenir
un gran desenvolupament durant la segona i tercera dècades del segle XX.
La divisió de motors aeronàutics, ubicada a França, va ser nacionalitzada pel govern francès l’any
1920, creant la “Societé Française Hispano-Suiza S.A,”, La seva divisió d’automòbils va ser
nacionalitzada pel INI (Instituto Nacional de Industria) l’any 1946, creant-se ENASA, que és va
dedicar a la fabricació d’automòbils sota la marca Pegaso.

Motor 30/40 de darrera generacióFaçana principal de la fàbrica de la Sagrera 
Actualment es l’entrada al parc de la Pegaso

Camió 15/20 reconstruït
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Models representatius anys 1918 - 1931

40/50 Any 1918 50/60 Any 1918 2T4 Any 1931 3T6 Any 1931

Motor de 4 cilindres, 
cilindrada 6,84 l., 
gasolina, potència 53,5 
CV. Càrrega útil 4.000 
kg. 

Motor de 4 cilindres, 
cilindrada 6,8 l., 
gasolina, potència 70 CV. 
Càrrega útil 5.000 kg. 

Motor de 4 cilindres, 
cilindrada 2,9 l., 
gasolina, potència 39 CV.  
Càrrega útil 2.500 kg.  
Va substituir el model 
25/30.

Motor de 4 cilindres, 
cilindrada 3,7 l., 
gasolina, potència 63 CV. 
Càrrega útil 4.000 kg.  
Va substituir el model 
40/50.

El 1923 es fabrica el motor tipus 204 de 50/60 CV. La propaganda de la casa seguia sent curiosa: els 
fullets de vehicles industrials incloïen un estudi detallat dels costos de manteniment. 
El 1929, es van incorporar nous enginyers que van iniciar una renovació de la gamma. Es van millorar 
tots els motors i xassissos, encara que el 40/50 CV es fabricava també en versió "antiga", donat el seu 
gran prestigi. Neixen els T-60, T-68, la T-69, T-70. 
La cèlebre cigonya que des de 1919 identificava els vehicles de la marca, procedeix d'aquí, ja que es va 
adoptar l'escut d'una famosa esquadrilla d'avions de caça francesos (òbviament equipats amb motor 
Hispano-Suiza).  Aquests motors de 8 cilindres en V d’aliatge lleuger, es van derivar dels quatre cilindres 
per a automòbils model T16. 
El 1931 es van produir uns canvis en la legislació duanera que van penalitzar molt la fabricació de 
vehicles a Espanya. L'estoc va començar a acumular de manera preocupant i la família Mateu va 
començar a desentendre de les inversions que necessitava la fàbrica.
Durant el període de la guerra civil, la fàbrica va ser intervinguda i la seva producció, pràcticament es va 
dedicar a la fabricació de material de guerra , tal com vehicles de recolzament , granades de mà, bombes 
d’aviació i d’altres materials de guerra.

Motor 40/50 de darrera generacióL’emblema de la cigonyaCabina de conducció 40/50 anys 30
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ELS CAMIONS DE HISPANO A PEGASO: UN RECORREGUT PER LA HISTÒRIA   

Motor de 4 cilindres  
cilindrada 8 l., 
gasolina, potència 
107 CV. Càrrega útil  
7.000 kg.  

T69  Any 1931

Motor de 6 cilindres 
cilindrada 8,55 l., gasoli, 
potència 96 CV. Càrrega 
útil  7.000 kg. Es un 
xassís mes llarg per tal 
de muntar el motor 
dièsel.

T69 Dièsel Ganz Any 1934

Motor de 6 cilindres, 
cilindrada 5,1 l., 
gasolina, potència 110 
CV. Càrrega útil 7.000 
kg. Es un xassís T 69 
amb cabina avançada.

Motor de 6 cilindres, 
cilindrada 8,51 l., gasoli, 
potència 128 CV. 
Càrrega útil 8.000 kg. 
Es un xassís 66G amb 
cabina mes gran per 
muntar el  motor dièsel.

66 G Any 1941 66 D  Any 1944 

Models representatius anys 1931 - 1944

Interior model  66 D

Cartell publicitari camió 66 G

Els últims models fabricats van ser el T69, amb motors de gasolina i dièsel, aquest motor es fabricà 
sota llicencia de la marca austríaca Ganz. Els models 66, igualment amb motors de gasolina i dièsel,  
son els darrers camions fets per la Hispano-Suiza, aquests camions T69  i també els autobusos, van 
ser dels models mes populars durant els anys 30 i 40 del segle XX.
Quan l’empresa es comprada per l’INI, l’any 1946, sota el nom d’ENASA, els models 66 G i D van 
seguir fabricant-se sense tocar res, fins que els directius de la nova companyia, van decidir canviar el 
nom per el de PEGASO, el qual ja es faria famós en el mon de l’automoció tant de Espanya com 
mundial. 

Motor H-S 66 G, 110CV 1941

Motor H-S T69, 107 CV  1931 
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EVOLUCIÓ CABINES

Les cabines van evolucionar des de la heretada de HISPANO-SUIZA, coneguda popularment pel
sobrenom de MOFLETES fins a la TRONER, sent aquesta darrera la última fabricada per
ENASA PEGASO.
Els diferents sobrenoms populars, a més dels citats abans, els definien com BARAJAS, CABEZÓN,
COMET, EUROPA, CUADRADAS (fixa i abatible), BOCANEGRA, MIDER o TECNO.

DE MOFLETES

BARAJAS CABEZÓN COMET EUROPA
Aquestes cabines estaven fetes amb xapa ondulada, coneguda popularment com la xapa Pegaso.

A TRONER

CUADRADA FIJA BOCANEGRA TECNO
Les cabines quadrades, van significar la modernització de la marca.

També es destacable la creació de cabines especials, 
tipus tot terreny, empleades  pels usos civils i militars.

MIDER

Des de 1946 a 1990
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EVOLUCIÓ MOTORS

PEGASO DIESEL Z-202

6 CILINDRES 9,3 l. 125 CV

ANY 1949

9040

4 CILINDRES 4,73 l. 90 CV

ANY 1965

9020

ANY 1965

6 CILINDRES 6,55 l. 125 CV

9105

ANY 1964

6 CILINDRES 10,5 l. 200 CV

ANY 1980

9135 
TURBO

6 CILINDRES 6,55 l. 170 CV6 CILINDRES 6,55 l. 126 CV

9130

ANY 1980

6 CILINDRES 10,518 l. 200 CV

9109 
TURBO

ANY 1970

6 CILINDRES 5,1 l. 110 CV GASOLINA

ANY 1941

H-S 66 G PEGASO BARAJAS Z-207

6 CILINDRES EN V 7,5 l. 120 CV

ANY 1954

9156 
TURBO

DES DE L´ANY 1972 FINS A 1990

6 CILINDRES 
12 l.  DES DE 
310 CV FINS A 
400 CV

Aquesta es una petita mostra dels
motors que es van muntar als
camions PEGASO, des de l’original de
HISPANO-SUIZA, tipus 66 G de
gasolina, fins al tipus 9156 i els seus
derivats 96 T i 96 R, muntats als
camions de mes gran potència i
càrrega de grans tonatges.
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1955

1947

1962

Z- 207
Barajas

1965

1065
Europa

Z-206

3060 GL      
Formigonera

1060 1062
3 Eixos

1100

3060L

Z-203      
Mofletes

1066      
4 Eixos

1090
Comet

2010
Tractora

3075

CRONOLOGIA EXPOSICIÒ 

MODELS MODELSANYS
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.

PRIMERS MODELS  PEGASO   

Rígid amb motor de 120 CV, 
canvi de 6 velocitats i un 
PMA de 10.700 Kg.

Models representatius

Z-203                                  Z-701                     Z-601 Prototip elèctric             Z-207 - BARAJAS

Rígid equipat amb  
sistema d'acumuladors
SOVEL, Pes de bateries 
4.000 Kg.
PMA de 14.650 Kg. 

Rígid amb motor de 140 CV, 
canvi de 8 velocitats
i un PMA de 14.650 Kg. 

Tractora amb motor de 125 
CV, canvi de 6 velocitats i un
PMA de 22.700 Kg.

Suspensiò 
davantera 
de rodes  
independents
Z - 207

Motor 
V6 a 120º
Z - 207

Detall lloc de conducció

Z- 203

Z- 207

Després de la compra d'Hispano-Suiza per part d'ENASA, els models
Pegaso que es van fabricar fins a 1954 eren derivats dels Hispano Suiza
66G i 66D, rebatejats com Pegaso Mofletes, apareixent posteriorment les
variants Pegaso I i Pegaso II, en el qual s'introdueixen algunes
modificacions mecàniques i amb una cabina de disseny similar, però més
gran. Aquestes cabines del tipus 66 incorporaven una tecnologia molt
nova, alhora que original, com va ser el fet d'utilitzar el que va ser
conegut com cabina avançada, és a dir, que el motor no està davant el
conductor, sinó al seu costat i més avall . Al final de 1949 va néixer el
primer motor dissenyat per ENASA, conegut com a motor Pegaso amb
una potència de 120 CV dièsel, que va substituir als motors de gasolina
Hispano-Suiza. Donada l'escassetat de combustible de l'època, sobre la
base del Pegaso II es van estudiar versions dotats de motors elèctrics. De
tota manera, el camió elèctric no va passar de ser un prototip.
L'any 1954 es va acabar la construcció de la fàbrica de Madrid. Es va
començar a fabricar el model Pegaso Z-207, conegut popularment com
Barajas, ja que la fàbrica es trobava en aquest lloc. Va ser el primer
camió de disseny propi fabricat per Enasa entre els anys 1955 i 1959.
Avançat al seu temps, es van adoptar solucions poc vistes en l'època i que
no s'implantarien fins molts anys després, fruit de l'enginy de Wifredo
Ricart, com un motor V6 amb el sistema d'injecció directa i fabricació
d'aliatge lleuger d'alumini. La cabina era un disseny diferent a l'existent
del tipus Hispano i de línia aerodinàmica, realitzada en xapa ondulada,
que després es coneixeria popularment com xapa Pegaso
Una altra originalitat consistia en la suspensió davantera de rodes
independents, dotada de trapezis superposats tipus Mc Pherson.
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Rígid amb motor de 165 
CV,  canvi de 8 velocitats 
(4x2) i un PMA de 18.400 
Kg.

GAMMA PESADA

Models representatius  

1060                                2010 (TRACTORA)              1063 (3 EIXOS)               1066 (4 EIXOS)

Tractora amb motor de 165 
CV, canvi de 8 velocitats 
(4x2) i un PMA de 29.150 
Kg.

Rígid amb motor de 200 
CV, canvi de 8 velocitats 
(4x2) i un PMA de 26.000 
Kg.

A principis de 1954, quan l'oficina del CETA a Madrid acabava el seu nou 
camió Z-207, el director del CETA a Barcelona, Joan Plana,    rebia la 
autorizatció per modernitzar el Pegaso II. Extralimitant-se clarament, 
van crear en secret el Z-206. Aquest va ser un camió totalment nou. Van 
millorar la cabina del Z-207, van instal·lar servodirecció, fre motor, i van 
posar tot això en un xassís nou capaç per a vuit tones de càrrega útil. Van 
potenciar el motor del Z-202 i va ser prevista la possibilitat de muntar 
motors més potents -que estaven en estudi- i capacitats de càrrega 
majors. Havia nascut el pare de la saga dels “Cabezones”. L'èxit del 
disseny resultant, no només va evitar el cessament de l'equip tècnic de 
Barcelona,   sinó que va ser el motiu del trasllat a Barcelona del 
Departament Tècnic Central.
L'any 1955 es presenten els primers prototips de Z-201 amb tres eixos i 
doble direcció. En col·laboració amb Leyland estudien també un Z-202 de 
quatre eixos i 16 Tm. de càrrega. Equipaven el nou motor de 4 vàlvules 
per cilindre. En ells es van basar els posteriors 3 i 4 eixos de Pegaso, 
àmpliament reconeguts per totes les empreses de transport.
La dècada dels seixanta comença amb un canvi radical en  ENASA, per deixar de banda els projectes 
genials, però potser poc comercials de Wifredo Ricart, i racionalitzar la gamma de camions de forma mes 
pràctica, en un intent de disminuir les quantioses pèrdues de la empresa . El nou programa i plans de 
producció, imposats per la nova direcció, contemplaven un notable increment de la producció i de la 
competitivitat dels nous tipus de vehicles a fabricar.
Això suposa també el canvi de denominació dels models abandonant la Z i adoptant el codi de quatre 
xifres que serà identificatiu de Pegaso.
El 1960 el Pegaso base de la saga dels Cabezones, el Z-206, és retocat per augmentar les prestacions i la 
capacitat de càrrega, passant a denominar-se 1060 i la tractora Z-703 serà substituïda pel 2010.
El 1962 es produeix una novetat molt important en el transport per carretera, al sortir al mercat el model 
1063 de 3 eixos, sent els dos davanters direccionals, suposant un inportant augment de la capacitat de 
càrrega per als transportistas. En 1966 es va presentar el model 1066 dotat de quatre eixos, dos 
direccionals i dues al darrera, l'últim d'ells de roda senzilla i autodireccional.

Rígid amb motor de 200 
CV, canvi de 8 velocitats 
(4x2) i un PMA de 30.000 
Kg.
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.

MODELS  COMET I DERIVATS, L’EUROPA

Models representatius

1090  (COMET)                     1065 (EUROPA)                        1100                            COMET 3040  (4X4)

Rígid amb motor de 
125 CV, canvi de 6 
velocitats i un PMA de 
13.000 Kg. 

Rígid amb motor de 170 
CV, canvi de 6 velocitats i 
un PMA de 16.000 Kg. 

Rígid amb motor de 90 
CV,  canvi de 6 
velocitats i un PMA de 
10.750 Kg. 

Rígid amb motor de 125 
CV, canvi de 6 velocitats
i un PMA en carretera de 
13.800 Kg. / en  tot 
terreny de 9.800 Kg.

A principis dels anys seixanta, ENASA es va proposar també renovar el 
seu model més petit, el Z- 207 Barajas, aquest camió era molt avançat 
tecnològicament, però els models similars de la competència, com els de la 
marca BARREIROS, s'adquirien per aproximadament la meitat del preu 
de venda al públic.
Per això, el 1964, es va decidir substituir el motor original per un Comet 
de Leyland, construït sota llicència i rebaixar de forma important el preu 
de venda. Havia nascut el COMET. Solucionat un problema de 
refrigeració en els dos cilindres centrals del motor, per part del 
departament tècnic d'ENASA, l'èxit va ser rotund.
El Comet destacava exteriorment per la seva nova cabina panoràmica 
amb el parabrisa d'una sola peça, més curta que la dels Z-207 però amb 
mes lluminositat. Basats en el Comet es van construir camions de 10 tm. 
1090, les tractores 2030, els 4X4 2040 i els autobusos i autocars 5060,5061 i 
5062. 
Durant la celebració de la Conferència Europea de ministres de transport 
a l'Haia a l'octubre de 1960, es van prendre acords pels quals a partir del 
mes de gener de 1965, només s'admetria la matriculació en els diferents 
països compromesos, de vehicles de 2 eixos amb un pes màxim per eix de 
10.000 kg. i un pes total de 16.000 kg. L'adhesió d'Espanya al referit 
acord, va obligar a ENASA a desenvolupar un camió que complís amb els 
pesos establerts. Al nou camió se li assigna la nomenclatura Pegaso 1065 i 
per complir amb les condicions Europees també se li va conèixer com 
EUROPA.
Per oferir un model encara més petit, ENASA va presentar la gamma 
1100, una versió de quatre cilindres del Comet.
Era l'únic model de Pegaso que portava fre hidràulic, assistit per servo-fre 
d'aire comprimit.
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PEGASOS PER OBRES

Rígid amb motor de 200 CV, 
canvi de 8 velocitats (4X2) i un de 
PMA de 33.000 Kg. Podia
superar pendents de fins el 41%.

Rígid amb motor de 200 CV, 
canvi de 8 velocitats (4X2) i 
un PMA de 26.000 Kg. 

3060/GL Formigonera                   3060/L Grua                                   3075 Bolquet                   

Models representatius 

Suspensió Hendrickson amb doble eix motriu Motor 9105 200 CV

L'enlairament econòmic d'Espanya a partir de mitjans dels anys 60, va permetre un inusitat auge en el 
sector de la construcció. 
Davant la creixent demanda de material específic d'obres, Pegaso llança al mercat el 1966 el cèlebre 
Pegaso 3060, un camió de tres eixos amb els dos darreres motrius 6x4, destinats als diversos rams de la 
construcció i de les pedreres. 
Va ser un camió molt popular especialment amb carrosseries tipus formigonera, bolquet o grua 
d'arrossegament i caixes basculants d'obres, anys més tard, algunes unitats supervivents van ser 
dotades d'equips de prospecció, el que no fa estrany, que fins ara, es puguin veure treballant encara , 
alguns d'aquests models.
Els 3060 i les seves variants, van seguir en producció fins a finals dels anys 70, convertint-se d'aquesta 
manera, en el Cabezón més longeu de tota la gamma.
Derivat d'aquests, però amb un xassís sobredimensionat per acceptar sobre càrregues i amb reforços 
en els grups mecànics reforçats, es va presentar el 1969 el Pegaso 3075, especialment dissenyat per a 
l'ús en pedreres i mines a cel obert.
Entre altres característiques tècniques, el 3075 inclou de sèrie llantes de disc en lloc de les d'artilleria i 
una suspensió del darrere de ballestes invertides de gran resistència
La gran majoria d'empreses de la construcció van comptar amb un ampli ventall de Pegasos 3075.

Rígid amb motor de 200 CV, 
canvi de 8 velocitats (4X2) i 
un PMA de 26.000 Kg. 
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CRONOLOGIA EXPOSICIÒ

MODELS ANYS

1080 10831972

1086 1972 2088

1121 1975 1180

2180 1975 3189

T-1

1981

1985

TECNO

TRONER

1987

MIDER

1989
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L'any 1972 es llança una nova gamma
de cabines, amb un disseny modern,
però intentant conservar la personalitat
Pegaso , mantenint bàsicament la creu
de la calandra i en faixa ondulada, sota
el parabrisa i les finestres laterals.
Aquesta cabina es desenvolupa amb
variants d'ample (per a vehicles
lleugers de la gamma) i en longitud
(per lliteres) , ha estat dotada de tots els
elements moderns de confort, amb una
posició de conducció que resulta
òptima.
Aquest any, també apareixen motors
amb noves prestacions, aspirats (9150) i
turboalimentats (9155) , amb cilindrada
de 12 litres , més endavant amb les
noves gammes de camions, a aquests
motors se'ls s'adaptaria el intercooling ,
arribant a potències per sobre de els
300 CV.

Pegaso amb cabina “Cuadrada”

Models representatius

Rígid amb motor 
de 200CV,  canvi 
4x2, amb cabina 
llarga i un PMA de 
20.000 Kg.

Rígid amb motor 
de 200 CV,  canvi 
4x2, amb cabina 
llarga i un PMA 
de 26.000  Kg.

Rígid amb motor 
de 260 CV,  canvi  
4x2, amb cabina 
llarga i un PMA 
de 35.500 Kg.

Tractora amb 
motor de 260 CV,  
canvi Fuller  9 vel., 
amb cabina llarga 
i un PMA de 
38.000 Kg.

1080 1083 1086 2088
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La cabina basculant arriba l'any 1975 , té un angle d'obertura de 70 graus,
això permet una còmoda accessibilitat al motor en els treballs de
manteniment i reparacions.
S'aprofita aquest canvi , per reduir la volada anterior en els vehicles d'un
sol eix directriu, però es manté en els de doble eix directriu, per no
augmentar el radi de gir.
També , amb la cabina abatible, apareix una versió de cabina curta, sense
zona de lliteres. Aquesta cabina més curta , substituirà les cabines dels
models Comet i 1065 (Europa), homogeneïtzant la imatge dels camions
Pegaso.

Pegaso amb cabina “Abatible”

Models representatius

Rígid amb motor 
de 135 CV,  canvi 
de 6 velocitats 
amb cabina curta 
i un PMA de 
14.200 Kg.

1121

Rígid amb motor 
de 200 CV,  canvi 
Fuller  9, amb 
cabina llarga i un 
PMA de 20.000 
Kg.

Tractora amb 
motor de 200 CV  
canvi  Fuller  9, 
amb cabina 
llarga i un PMA 
de 38. 000 Kg.

Tractora amb 
motor de 352 CV,  
canvi Fuller  13, 
amb cabina 
llarga i un PMA 
de 38.000   Kg.

1180 2180 3189
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El 1981 es llança la gamma T - 1, que tenia com a principal finalitat la
racionalització de molts dels seus components, millorar el comportament
d'alguns grups mecànics i, en general l'aplicació de les últimes tecnologies.
Al motor de 12 litres se li van aplicar diferents modificacions encaminades a
millorar la seva fiabilitat , rendiment i en particular una corba de parell més
elevada i constant, però mantenint el valor de la potència màxima de 310 CV.
A la cabina se li van incloure nombroses millores referents al seu nivell de
comoditat i ampliació de l'equip de control. En aquesta versió va deixar de
portar la clàssica creu a la calandra, la qual va ser introduïda per primera
vegada en el camió Barajas al principi dels anys 50.

Gamma Pegaso T1

Models representatius

Rígid amb 
motor de 135 
CV,  canvi de 6 
velocitats, amb 
cabina curta i 
un PMA de 
14.200 Kg.

1214

Rígid amb motor 
de 200 CV,  canvi 
de 6 velocitats, 
amb cabina llarga 
i un PMA de 
20.000 Kg.

Rígid amb motor 
de 310 CV,  canvi  
de 16 velocitats,   
amb cabina 
llarga i un PMA  
de 36.250 Kg.

Tractora amb 
motor de 310 CV,  
canvi de  16 
velocitats, mb 
cabina llarga i un 
PMA de 33.000  
Kg.

1223 1431 2331
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El 1989 es presenta la gamma Mider,
una nenovació profunda del segment
intermedi, amb motors de 10,5 litros
i un nou canvi de 9 velocitats.

El 1985 es crea la gamma TECNO, amb
motors de fins a 340 CV, possibilitat de
canvis de fins a 16 velocitats, i una nova
cabina.
Al motor de 12 litres se li va aplicar un
equip "intercooling", amb el que va passar
a desenvolupar una potència de 340 CV. a
2.200 r.p.m. a mes, gràcies a noves millores
introduïdes en materials i equips auxiliars,
es va incrementar la seva fiabilitat.

Gamma Pegaso Tecno i  Mider

La cabina, era de nou disseny, en la qual es van introduir modificacions
per millorar el seu grau de confortabilidad, amb sostre més elevat i perfil
aerodinàmic.

Models representatius

Rígid amb 
motor de 170 
CV,  canvi de 6 
velocitats amb 
cabina curta i un 
PMA de 17.500 
Kg.

Rígid amb 
motor de 340  
CV,  canvi  de 16 
velocitats amb 
cabina llarga i 
un PMA  de 
38.000 Kg.

Tractora amb 
motor de 340 CV  
canvi, de 16 
velocitats amb 
cabina llarga i un 
PMA de 44.000   
Kg.

Rígid amb 
motor de 260 
CV,  canvi  de 9 
velocitats amb 
cabina llarga i 
un PMA  de 
20.000 Kg.

1217 1434 2334 1226
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El 1987 es presenta el Troner, amb motors millorats de fins a 400 CV. i una
cabina totalment remodelada, equipada amb els últims avançaments i confort.
El Troner va ser dels primers camions de nova generació, que incorporaven la
cabina amb suspensió pneumàtica, independent del xassís, per aconseguir així
una comoditat igual a la d'un turisme i els frens ABS opcionals.
La contínua recerca i millora en el motor de 12 litres, va arribar a donar els
seus fruits, obtenint-se una potència màxima de 400 CV a 2.000 r.p.m., i de 300
CV. a la zona de màxima utilització del motor entre 1.350 i 1.440 r.p.m.

Pegaso Gamma Troner

Models representatius

Tractora amb
motor de 340 CV,
canvi de 16
velocitats amb
cabina llarga i un
PMA de 38.000
Kg.

Rígid amb motor
de 360CV, canvi
de 16 velocitats
amb cabina curta
Plus i un PMA de
38.000 Kg.

Rígid amb motor
de 360 CV, canvi
de 16 velocitats
amb cabina
llarga i un PMA
de 38.000 Kg.

Tractora amb
motor de 400 CV,
canvi de 16
velocitats amb
cabina llarga i un
PMA de 40.000
Kg.

1236T 1236R 1436G 1240T

19



Els camions militars
L'any 1953 , a petició del Ministeri de Defensa, es desenvolupa pel ZETA de
Barcelona el M-3, un camió del tipus tot terreny de tres eixos, amb els dos eixos
posteriors motrius (6x4) , amb una capacitat de càrrega útil de 14.000 kg .

Models representatius
3045 3046/10 30553050

Vehicle 4x4 
amb motor de 
135 CV  canvi 
de 6 velocitats  
i un PMA 
14.200 Kg.

Vehicle 6x6 
amb motor de 
170 CV  canvi 
de 6 velocitats  
i un PMA 
19.000 Kg.

Vehicle 4x4 
amb motor de 
170 CV  canvi 
de 6 velocitats  
i un PMA 
14.200 Kg.

Vehicle 6x6 
amb motor de 
200 CV  canvi 
de 6 velocitats  
i un PMA 
19.000 Kg.

Aquest vehicle no va arribar a ser fabricat en sèrie, només es van muntar tres unitats
amb caràcter presèrie , destinades a realitzar proves de demostració, davant els
responsables i comandaments de l' exèrcit.
L' any 1969, el Pegaso model 3045 va ser escollit per substituir l'antiquat parc mòbil
de l'exèrcit. Es tractava d'un vehicle del tipus tot terreny amb 2 eixos motrius
(configuració 4x4) , desenvolupant una potència de 135 CV. i era capaç d'ascendir per
pendents del 65% amb 3.000 kg. de càrrega.
Poc després, va sortir el model 3050 , tipus tot terreny amb tracció total (6x6) i 170
CV. de potència . A la dècada dels 80, es renova la gamma de vehicles militars Pegaso,
es desenvolupen i fabriquen els models 3046 (4x4) de 170CV. i 3055 (6x6) de 200 CV.
A principis de la dècada dels 90 , els 3046 i 3055 van evolucionar als models 7217 de
170 CV. 4x4, i 7323 de 230 CV. 6x6.

Interior cabina d’un
camió militar 3045

M-3
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Els camions especials: Dumpers 3076-D (6x4) i 3078 (6x6)

El Pegaso 3076 6x4 i el seu germà bessó 6x6, l'encara més escàs 3078, van ser
unes màquines excepcionalment robustes i sorprenents pel temps i l'època en la
qual van ser dissenyades i construides. Partint d'un xassís convenientment
desenvolupat i reforçat d'un “cabezón” 3075, es va acoblar un motor amb turbo,
que rendia la gens menyspreable xifra de 260 CV., afegint uns eixos de tipus
extrapesats i llantes de 24 polzades; una combinació que li possibilitava rodar en
carretera amb 26 tones de pes .Aquestes 26 Tm. es convertien en unes
impressionants 36 Tm. en el cas de ser empleats fora de la xarxa viària.

Se li va dedicar una especial atenció al sistema de frens i portava, a més, amb
direcció i embragatge servoasistits. La mitja cabina, solució mai vista abans en un
camió Pegaso, oferia gran visibilitat i un magnífic accés al motor, pel seu
manteniment. Compartia estil i alguns elements amb la famosa gamma “cabina
cuadrada", encara sense comercialitzar quan el 3076 va sortir al mercat.

La caixa dumper era fabricada per carrosseres externes a ENASA, entre elles
Taca (amb llicència de la prestigiosa Bennes Marrel francesa) o la mítica Meiller
Kipper alemanya, un clàssic dels camions d'obra europeus dels últims 100 anys.

Les empreses Dragados y Construcciones, Contratas Mota de Avilés, i
Hidroeléctrica del Cantábrico, entre d’altres, van tenir varis en les seves flotes.

Models representatius

3076 3078

Vehicle 6x4 amb motor de 260 CV  
canvi de 8 velocitats (4x2) i un 
PMA 33.500 Kg.

Vehicle 6x6 amb motor de 260 CV 
canvi de 9 velocitats  i un PMA 
36.000 Kg.
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Models representatius

3046 7222

Any 1984, vehicle 4x4 amb motor 
de 170 CV i  canvi de 6 velocitats.

Any 1986,  vehicle 4x4 amb motor 
de 225 CV canvi de 6 velocitats.

La primera participació d'un camió 4x4 en
una competició esportiva internacional, va
ser en l'any 1984 , concretament a la sisena
edició del ral·li París - Dakar.

L'únic vehicle participant va ser un Pegaso 3046 , pràcticament de sèrie,
amb motor de 10,52 litres i 170 CV. , només les mesures de seguretat i
petits reforços de xassís i carrosseria , marcaven la diferència amb la
versió militar de sèrie.

Els millors resultats arribarien el 1986, concretament tres victòries
d'etapa en la categoria de camions, primera posició en la categoria de
camions de menys de 10 tones i tercera posició absoluta de camions.

En aquest any els camions eren del model 7222, motor turbo amb una
potència de 225 CV. i 10,518 litres, ja fabricats expresament per
aquest esdeveniment.

Pegaso als Ral·li s

Premi al 
vencedor

Pegaso va participar en el Paris – Dakar oficialment fins l’any 1991,
amb els 7222 i amb camions preparats de las gammes Tecno i Troner.
També va correr en altres ral·lis importants, com La Baja Aragón i el
Rallye de los Faraones.
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Prototip Pegaso Solo, el futur que no va ser 

En 1988 es va desenvolupar una cabina que era l'estandart del projecte que
s'anava a denominar Pegaso Solo 500; demostrador tecnològic que havia de
mostrar i apuntar les formes de com haurien de ser els Pegasos de l'any
2000, no va passar de ser un exercici de disseny.

IVECO PEGASO
El setembre de 1990 l'Institut Nacional d'Indústria (INI), i FIAT, van
arribar a un acord pel qual ENASA, passava a ser IVECO, que es la
Divisió de Vehicles Industrials de FIAT, que comprèn els camions i buses.
Amb aquest acord es tancava un llarg capítol de la nostra història
automobilística, en el que es donava per acabada la construcció de vehicles
industrials de la marca espanyola.

Interior cabina
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