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G
łów nym za da niem tej an giel -

skiej fa bry ki by ła pro duk cja bro -

ni dla bry tyj skich żoł nie rzy wal -

czą cych wwoj nie krym skiej, a w

późniejszym czasie wy twa rza -

nie czę ści do ro we rów i mo to cy kli. Po za -

koń cze niu kon flik tu, fir ma kon ty nu owa ła

dzia łal ność, za wie sza jąc jed nak pro duk cję

mi li tar ną, a w za mian za to wzbo ga ca jąc

ofer tę o ro we ry, na stęp nie od 1910 ro ku

rów nież o le gen dar ne dziś mo to cy kle.

Pierw sze jed no śla dy tej mar ki, na wet jak

na ów cze sne stan dar dy, cha rak te ry zo wa -

ły się pro sto tą kon struk cji, uda ną sty li sty -

ką, wy so ką ja ko ścią wy ko na nia, ale przede

wszyst kim przy stęp ną ce ną. Do jed nych

z naj waż niej szych klien tów fir my za li cza ła

się bry tyj ska pocz ta, w któ rej mo to cy kle

te, bę dąc in ten syw nie eks plo ato wa ne

przez la ta, znio sły cięż ką pró bę wy trzy -

ma ło ścio wo -użyt ko wą. 

Pod czas I woj ny świa to wej BSA po wró -

ci ła do pro duk cji bro ni, wy twa rza jąc ka ra -

bi ny ma szy no we, amu ni cję, mo to cy kle

i in ne po jaz dy bo jo we. Mo de le z tam te go

okre su mia ły jed no cy lin dro we sil ni ki dol -

no za wo ro we o po jem no ści 449 ccm,

M O T O C Y K L Z A B Y T K O W Y

SIOSTRA ARMATY

Tekst  Bar tosz Bie sa ga 

Zdjęcia Piotr Ka wa łek

Firma Birmingham Small Arms Company (BSA) powstała 
w 1861 roku, po zjednoczeniu producentów uzbrojenia. 
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oprócz te go póź niej tak że więk sze – 557

ccm oraz dwu cy lin dro we sil ni ki wi dla ste

o po jem no ści 770 i 985 ccm. 

Eli tar na sztu ka
W okre sie mię dzy wo jen nym, w 1923 ro ku

świa tło dzien ne uj rzał pre zen to wa ny mo -

del 4,93 HP, któ ry wraz z in ny mi sin gla mi -

bar dzo po dob nym mo dem S i mniej szym L

zbu do wa ny zo stał zgod nie z ty po wą ideą

fir my, czy li pro sto, ta nio i so lid nie. Dziś nie -

wie le jest wia ry god nych in for ma cji na te -

mat wer sji 4,93 HP, za tem trud no przy bli -

żyć hi sto rię jej po wsta nia i do kład nie prze -

ana li zo wać kon struk cję. Mo że to wy ni kać

rów nież z te go, że mar ka BSA pra wie

w tym sa mym okre sie za pre zen to wa ła mo -

to cykl ze wspo mnia nym po wy żej ośmio -

kon nym wi dla stym dwu cy lin drow cem, któ -

ry wzbu dził znacz nie więk sze za in te re so -

wa nie. Po za tym przed sta wia ny mo del nie

był eks por to wa ny, dla te go też je go sprze -

daż pro wa dzo no wy łącz nie na te re nie An -

glii. Nie mniej jed nak, przed sta wia ny mo to -

cykl miał cie ka wą kon struk cję i z pew no -

ścią sta no wił pod wa li ny dla dwu cy lin dro -

wych bra ci i póź niej szych, bar dziej za -

awan so wa nych jed no cy lin dro wych kon -

struk cji. 

Pre zen to wa ny mo del na pę dzał jed no -

cy lin dro wy, czte ro su wo wy i dol no za wo ro -

wy sil nik o po jem no ści 493 ccm i osią gał

moc 4,93 HP (hor se po wer – stąd ozna -

cze nie mo de lu), czy li 5 KM. Mo ment ob ro -

to wy prze ka zy wa ny był do trzy bie go wej

skrzy ni prze kła dnio wej, co po zwa la ło

osią gać pręd kość mak sy mal ną 70 km/h.

Za pra wi dło we sma ro wa nie sil ni ka od po -

wia dał kie row ca, ob słu gu jąc pod czas pra -

cy sin gla układ sma ro wa nia o obie gu

otwar tym. Wpraw dzie me cha nicz na pom -

pa ole jo wa też znaj do wa ła się w sil ni ku,

jed nak jej ma ło wy daj ne dzia ła nie wy ma -

ga ło nie ustan nej kon tro li. Funk cję in for -

ma cyj no -dia gno stycz ną peł nił nie wiel ki

wi zjer przy zbior ni ku ole jo wym, w któ rym

wskaź nik w po sta ci kro pe lek ole ju gro ma -

dzą cych się na bia łym tle od stoj ni ka, ob -

ra zo wał ska lę na oli wie nia ma chi ny. Do dat -

ko wym pa ra me trem oce ny sy tu acji był

wy lot ru ry wy de cho wej, z któ rej wy do by -

wał się – w za leż no ści od ilo ści na ka pa ne -

go ole ju w skrzy ni kor bo wej – rzad ki lub

gę sty dym spa lin. Do zow ni kiem by ła ręcz -

na pomp ka za si la ją ca, osa dzo na w ba ku.

Je go za war tość po dzie lo no na dwie ko -

mo ry – mniejszą o pojemności 2,5 litra

dla oleju i większą o pojemności 11 litrów

dla benzyny. Oprócz gę stych kłę bów dy -

mu sil nik wy plu wał nad miar oli wy, przez

coś na wzór dzi siej sze go od po wietrz ni ka

skrzy ni kor bo wej, wy le wa jąc śro dek smar -

ny ob fi cie, (za prze pro sze niem) rzy ga jąc

pod sie bie. Tak nie eko lo gicz ne za cho wa -

nie by ło by dziś oczy wi ście nie do przy ję -

cia, jed nak że w tam tych cza sach nikt spe -

cjal nie się tym nie przej mo wał. 

War to do dać, że w przed sta wia nym

eg zem pla rzu z 1925 ro ku prze wi dzia no

Świat Motocykli 8/2007

R E K L A M A

Łańuchowy
napęd, to
ówczesny ostatni
krzyk mody w
motocyklach BSA.
Do „zmiany
świateł” z krótkich
na długie służyło
pokrętło dozujące
dopływ wody 
do zbiornika 
z karbidem,
umieszczonego 
przy przednim
zawieszeniu
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już łań cu cho wy na pęd tyl ne go ko ła. Był

on ha ła śli wy, w po rów na niu do sto so wa -

ne go we wcze śniej szych mo de lach pa so -

we go na pę du, ale przede wszyst kim za -

pew niał więk szą trwa łość i nie śli zgał się

pod czas desz czu. Cie ka wym, lecz zu peł -

nie nie sku tecz nym, a przez to mo że na -

wet nie po trzeb nym roz wią za niem był

układ ha mul co wy, w któ rym drew nia ne

ele men ty przy po mi na ją ce współ cze sny

klo cek ha mul co wy na ci ska ły na ob rę cze

za in sta lo wa ne przy obu ko łach. Oprócz

nie przy jem nych dźwię ków pod czas ich

uży wa nia, nie po ja wia ły się prak tycz nie

żad ne efek ty ha mo wa nia. Już wte dy za -

tem by ło wia do mo, jak bar dzo waż ną czę -

ścią ubio ru mo to cy kli sty jest so lid ne, „nie

do zdar cia” obu wie (ko niecz ność ha mo -

wa nia bu ta mi).

Dru gie na ro dzi ny
Na sze cu do z dwo ma ko śla wy mi i po dob -

nie jak więk sza część mo to cy kla nie ory gi -

nal ny mi ko ła mi przy je cha ło na la we cie

z Ukra iny na łódz ki ba zar mo to cy klo wy.

Jak i in ne po cho dzą ce stam tąd ma szy ny

i BSA zo sta ła prze ma lo wa na. Do wy bo ru

by ła ca ła pa le ta ko lo rów, pod wa run kiem,

że był to ko lor zie lo ny lub nie bie ski. Iżo -

-Be sie (bo więk szość za in sta lo wa nych za -

mien ni ków po cho dzi ło od Iża) tra fił się

ten ostat ni ko lor, bar dzo da le ki od la zu ro -

we go. Na ba za rze wy pa trzył go Piotr Ka -

wa łek – przed się bior ca z Wro cła wia, pa -

sjo nat mo to cy kli, ini cja tor „Old ti mer ba -

za ru” i wła ści ciel pra cow ni re stau ra cji po -

jaz dów za byt ko wych w jed nej oso bie.

Wspól nie z Je rzym Szy dłow skim – wie lo -

let nim współ pra cow ni kiem i re stau ra to -

rem mo to cy kli w Pol sce i za gra ni cą,

okre śli li stan tech nicz ny mo to cy kla ja ko

tra gicz ny. Oprócz kół z Iża, BSA mia ła też

nie ory gi nal ne sio deł ko z mo to ro we ru, za

to bra ko wa ło jej nie mal po ło wy osprzę tu,

od przed nie go błot ni ka po czy na jąc (je go

miej sce za jął nie ory gi nal ny), przez  ar ma -

tu rę kie row ni cy, a na zde kom ple to wa nym

i zde wa sto wa nym sil ni ku koń cząc. Po nie -

waż mo to cykl BSA, zwłasz cza w wer sji

4.93 HP jest mo de lem nie zwy kle rzad kim

na wet po za gra ni ca mi Pol ski, Piotr cie -

szył się z na by cia tych zmę czo nych zwłok

tak wy jąt ko we go mo to cy kla…

Pra cow nia przy stą pi ła do re mon tu

pod czuj nym okiem Jur ka. Pierw szy etap

po le gał na zgro ma dze niu do ku men ta cji

oraz ka ta lo gu czę ści, po niu an sach ukry -

tych w kon struk cji za ra zem iden ty fi ka cji

wer sji mo de lu. Uru cho mio no kon tak ty

i na stą pi ła żmud na pro ce du ra kom ple to -

wa nia czę ści. Ko ło przed nie uda ło się ku -

pić na ba za rze w Niem czech, tyl ne na to -

miast zre kon stru owa no w opar ciu o do -

ku men ta cję i fo to gra fie sprzed lat. Zę -

bat ka na szczę ście za cho wa ła się ory gi -

nal na, cho ciaż nie moż li wa do zde mon to -

wa nia z po wo du przy spa wa nia do iżow -

skie go ko ła. Trze ba by ło do ko nać ope ra -

cji od dzie le nia czę ści. W wie lu in nych

ele men tach mo to cy kla też wi docz ne by -

ły śla dy dra ma tycz nej wal ki o kom pa ty -

bil ność czę ści ra dziec kich z ory gi na ła mi

wy ko na ny mi w ca lo wym sys te mie mo to -

cy kla peł nej krwi an giel skiej. Oprócz tyl -

ne go ko ła bra ko wa ło tak że efek tow nych

ob rę czy ha mul co wych za rów no z przo -

du, jak i z ty łu. Po my sło wy wu jek Wa nia,

aby unik nąć przy spie szo nej au to de -

struk cji, za mon to wał ha mu lec ręcz ny, in -

sta lu jąc przy ko le przed nim po dob ną,

lecz jak że od le głą od ory gi na łu ob ręcz

pa so wą od… pral ki. Wie le kłopo tów spra -

wiła wy mia na ło żysk, śrub i na krę tek

z ca lo wych na me trycz ne. Cie szą cy oko

ory gi nal ny zbior nik na ben zy nę i olej

pod da no re no wa cji. Już po wy pia sko wa -

niu za gląda jąc przez oba kor ki wle wu,

Ju rek uj rzał swo je bu ty i dla te go wnio -

sek, że dal szy pro ces na praw bę dzie

znacz nie trud niej szy niż za kła da no, na -

su nął się sam.

Naj więk szy pro blem do ty czył sil ni ka.

Za sta na wia ją ca by ła duża licz ba uszcze -

lek z jed nej stro ny obu do wy w sto sun ku

do tyl ko po je dyn cze go uszczel nie nia

z dru giej. Po głęb szych oglę dzi nach oka -

za ło się, że nie mal po ło wa alu mi nio we go

kar te ru zo sta ła nie udol nie od la na

w miej sce ory gi na łu. Dla te go nie pra wi -

dło we spa so wa nie uzu peł nio no więk szą

licz bą uszcze lek. Nie ma jąc aku rat w za -

na drzu dru gie go sil ni ka i czę ści za pa so -

wych, pra cow nia nie za ry zy ko wa ła na -

pra wy de fek tu. Je dy ne co Ju rek mógł

zro bić, to po pra wić wy gląd od le wu po -

przez za ma sko wa nie nad mia ru uszczel -

nień do syć fi ne zyj ną blasz ką. Wi zu al nie

wy szło bez za rzu tu. Wszyst kie ko ła zę ba -

te w skrzy ni bie gów by ły wcze śniej do ra -

bia ne, co też wy ma ga ło umie jęt no ści

pra wi dło we go na spa wa nia na no wo i ze -

spo le nia try bów. Gaź nik, któ re go nie by -

ło, za stą pio no wła sno ręcz nie wy ko na -

nym przez Jur ka za mien ni kiem od po wia -

da ją cym pier wo wzo ro wi. W je go kon -

struk cji prze wi dzia no rur kę z roz py la -

czem ben zy ny za miast igli cy, bez śrub ki

re gu la cji wol nych ob ro tów. Aby utrzy -

mać sil nik przy pra cy na wol nych ob ro -

M O T O C Y K L Z A B Y T K O W Y

Z prawej strony
baku znajduje się
dźwignia zmiany
biegów, z lewej
aparatura ręcznego
smarowania wraz
z dozownikiem
i wskaźnikiem
naoliwienia silnika
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tach, na le ża ło ca ły czas re gu lo wać je

prze pust ni cą. Ory gi nal na, bar dzo znisz -

czo na ru ra wy de cho wa po słu ży ła na

wzór wy ko na nia no wej. Na ko łach zna la -

zły się no we opo ny, iden tycz ne jak w ory -

gi na le pro du ko wa ne po dziś dzień przez

je den z za chod nich za kła dów opo niar -

skich trud nią cych się pro duk cją w sty lu

re tro. No we ob rę cze ha mul co we uda ło

się za ku pić w Ho lan dii. Na stęp nie za bra -

no się za re ge ne rację krzy we go i po spa -

wa ne go w wie lu miej scach za wie sze nia

tra pe zo we go przed nie go ko ła, a po tem

po zo sta ło już tyl ko la kie ro wa nie i uzu peł -

nie nie osprzę tu. 

Na kie row ni cy do dys po zy cji kie row cy

ma my na stę pu ją ce dźwi gnie: sprzę gła, de -

kom pre sa to ra, ssa nia, prze pust ni cy ką ta

wy prze dze nia za pło nu i oczy wi ście ha mul -

ca przed nie go ko ła. Prze pust ni ca ob słu gi -

wa na jest dźwi gien ką po le wej stro nie kie -

row ni cy, na to miast za płon – od dziel ną waj -

chą po pra wej. Oprócz te go po pra wej stro -

nie ba ku jest dźwi gnia zmia ny bie gów, po le -

wej zaś ręcz na pomp ka sma ru ją ca sil nik. Aż

strach po my śleć, co się dzia ło, kie dy kie row -

ca (np. li sto nosz) ob słu gu jąc ta ką apa ra tu rę

i wpa tru jąc się we wskaź nik sma ro wa nia,

mu siał po pra wić pod czas jaz dy swo ją cięż -

ką tor bę, al bo zre du ko wać bieg przed wy -

prze dza niem au to mo bi lu, bądź też z tym

wszyst kim na raz gwał tow nie za trzy mać po -

jazd na wą skiej dro dze przed sta dem ba ra -

nów … A ta ki sin gel lu bi so bie na gle zga -

snąć, ot tak, bo nie ma aku rat sta bil nych

wol nych ob ro tów. 

Ty po we dla tam tej epo ki jest tak że

oświe tle nie. Kar bid za cho dząc w re ak cję

zwo dą, wy twa rza pal ny acetylen. Do zmia ny

świa teł z krót kich na dłu gie lub też po sto jo -

we słu ży ło po krę tło do zu ją ce ilość wo dy. Do

po miesz cze nia obu skład ni ków słu żył spe -

cjal ny zbior nik przy przed nim za wie sze niu. 

Wszyst ko ma swój ko niec
Gru pa BSA bar dzo do brze pro spe ro wa ła

w la tach pięć dzie sią tych, ale w 1965 kon ku -

ren cja mo to cy klo wa z Nie miec i Ja po nii za -

chwia ła jej ryn ko wą po zy cją. W 1972 fa bry ka

z Bir ming ham chy li ła się już ku upad ko wi

i zo sta ła wchło nię ta przez Man ga ne se Bron -

ze w ra mach pla nu ra tun ko we go za ini cjo wa -

ne go przez mi ni ster stwo prze my słu, a pra -

wie ca ły jej ma ją tek zo stał sprze da ny. Pla ny

ura to wa nia oraz po łą cze nia Nor to na, BSA

i Trium pha nie po wio dły się ze wzglę du na

pro te sty pra cow ni ków. W związ ku z tym fa -

bry ki Nor to na i BSA zo sta ły za mknię te, pod -

czas gdy Triumph bro nił się przed upa dło -

ścią jesz cze czte ry la ta. Je dy ną fir mą, któ ra

prze trwa ła, był NVT Mo tor cyc les. Pra wa do

zna ku imar ki zo sta ły sprze da ne, ana stęp nie

zmie nio no tę na zwę na BSA Com pa ny.

W 1991 fir ma ta po łą czy ła się z An do ver Nor -

ton In ter na tio nal Ltd., w ce lu sfor mo wa nia

no wej Gru py BSA pro du ku ją cej głów nie czę -

ści do ist nie ją cych mo to cy kli. W grud niu

1994 gru pa BSA zo sta ła prze ję ta przez Co -

lqu ho una i Jack so na i utwo rzo no no wą fir -

mę BSA Re gal Gro up. No wa fir ma z sie dzi bą

w So uthamp ton, pro du ku je mo to cy kle w li -

mi to wa nych wer sjach oraz w sty lu re tro. n
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DA NE TECH NICZ NE 

BSA 4,93 HP Z 1925 R.

SIL NIK 

Typ: jednocylindrowy, czte ro su wo wy

Pojemność skokowa: 493 ccm

Rozrząd: dolnozaworowy 

Moc: 5 KM

Smarowanie: smarowanie z pompką olejową 

raczną i mechaniczną zabatkową 

z obiegiem otwartym 

Rozruch: nożny, ręczne przestawianie zapłonu

Zapłon: iskrownik

PRZENIESIENIE NAPĘDU

Silnik-sprzegło: łańcuch 5/8 cala

Sprzegło: suche,  wielotarczowe, sterowane 

ręcznie

Skrzynia biegów: trzy bie go wa ste ro wa na ręcz nie

PODWOZIE

Rama: rurowa, otwarta

Zawieszenie przednie: trapezowe - rurkowe 

z jedną sprężyną

Zawieszenie tylne: sztywne

Hamulec przedni: obręczowy z klockiem trącym

Hamulec tylny: obrączowy z klockiem trącym

Opony przod/tył: 26/3,00

Zbiornik paliwa: 11 l paliwa i 2,5 l oleju

WYMIARY I MASY

Rozstaw osi: 140 cm 

Wysokość siedzenia: 78 cm

Prześwit: 9,5 cm

Masa (w stanie suchym): 126 kg

Oświetlenie; kar bi do we

Odre sta u ro wa ny: w Pra cow ni Re sta u ra cji 

Po ja zdów Za byt ko wych 

przy wro cław skim Ol dti mer ba za rze

Wła ści ciel: Piotr Ka wa łek, ul. L. Pe tra życ kie go 47,

Wro cław , tel.:  0 601 788 327, tel. 0 71 363 42 79
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