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N
az wa za kła du wy wo dzi się od naz wi -

ska współ za ło ży cie la – Char le sa Ter -

ro ta, któ ry wraz z Wil hel mem

Stückle nem otwo rzył fa bry kę ma -

szyn pier wot nie w Niem czech

w 1862 ro ku, a po tem w 1887 ro ku we Fran cji.

Tam od 1890 ro ku oprócz pro du ko wa nych do -

tąd ma szyn dzie wiar skich uru cho mio no pro -

duk cję ro we rów. Wchła nia jąc póź niej mar kę

Ma gnat -De bon, Ter rot stał się naj wię kszą

fran cu ską fa bry ką mo to cy kli.

Tro chę hi sto rii
Pier wsze mo to cy kle wy pro du ko wa ne zo sta ły

w fa bry ce w Di jon do pie ro w 1902 ro ku. Do

ich na pę du wy ko rzy sty wa no sil ni ki o mo cy 2

KM, pro du ko wa ne przez szwaj car ską fir mę

Ze del, wy twa rza ją cą po cząt ko wo sil ni ki mo to -

cy klo we, a póź niej kom plet ne sa mo cho dy. Jed -

nak bar dzo szyb ko fir ma Ter rot za ję ła się pro -

duk cją wię kszych mo to cy kli z sil ni ka mi o po -

jem no ści od 173 do 498 ccm do star cza ny mi

przez szwaj car skich pro du cen tów MAG i Du -

fe a ux oraz an giel skich Cha ter -Lea, Gi va u dan

i JAP.

Ter rot na praw dę za sły nął do pie ro dzię ki

dwu cy lin dro wym ma szy nom ofe ro wa nym od

1905 ro ku oraz du żym mo to cy klom o po jem -

no ści 500 ccm do star cza nym fran cu skiej ar mii

w 1915 ro ku. W 1921 ro ku wpro wa dził na ry -

nek no we, dwu su wo we mo to cy kle w dwóch

wer sjach po jem no ścio wych – mo del L o po -

jem no ści 175 ccm i mo del E o po jem no ści 269

ccm. Dwa la ta póź niej ser ca użyt kow ni ków

pod bi ły czte ro su wo we mo de le, po cząt ko wo

z sil ni ka mi fir my JAP o po jem no ści 350 ccm,

a od 1926 ro ku z jed nost ka mi włas nej kon -

struk cji. W 1925 ro ku pow stał jesz cze mo del

ty pu F z do pra co wa nym sil ni kiem o po jem no -

ści 250 ccm. Pro duk cja w fa bry ce w Di jon szła

wów czas peł ną pa rą, by wresz cie w 1929 ro ku

osią gnąć (sic!) 100 000 wy pro du ko wa nych mo -

to cy kli. 

Po wiel kim kry zy sie gos po dar czym, któ ry

na stą pił pod ko niec lat dwu dzie stych, Ter rot

za de biu to wał po raz pier wszy poś ród mo to cy -

kli wy ści go wych i w 1932 ro ku od niósł po trój -

ne zwy cię stwo w mi strzo stwach Fran cji w kla -

sach 250, 350 i 500 ccm. War to wspom nieć, że

do na pę du naj wię ksze go z wy mie nio nych mo -

to cy kla wy ko rzy sta no dwu cy lin dro wy, wi dla -

sty sil nik. Ogrom ną ro lę fir ma Ter rot ode gra ła

rów nież w prze ded niu II woj ny świa to wej, do -

star cza jąc fran cu skiej ar mii mo to cy kle z wóz -

kiem bocz nym w dwóch wer sjach – GT o po -

jem no ści od 350 do 750 ccm oraz DT o po jem -

no ści od 500 do 750 ccm. Po woj nie wy twa rza -

no głów nie jed no cy lin dro we mo to cy kle o po -

jem no ści 500 ccm W 1951 ro ku Ter rot wy pro -

du ko wał swój pier wszy sku ter, kon cen tru jąc

się przez ko lej ne la ta właś nie na te go ty pu mo -

to cy klach. W 1958 ro ku fir ma zo sta ła prze ję ta

przez kon cern Au to mo to Gro up na le żą cy do

Pe u ge o ta, a na stęp nie w 1961 ro ku osta tecz nie

zde cy do wa no o lik wi da cji mar ki Ter rot.

Wa bik na ko bie ty?
Mo to cykl Ter rot E 250 „Co ur ro ie di rec te” (na -

pę dza ny pa sem) pre zen to wa ny na zdję ciach

po cho dzi z 1925 ro ku i jest przed sta wi cie lem

tu ry stycz nej od mia ny te go mo de lu. Zna kiem

cha rak te ry stycz nym są ob szer ne pod nóż ki,

„dźwi gnia wy sprzę gla nia” oraz noż ny roz rusz -

nik, któ rych nie by ło w wer sji „Sport”. Za ło że -

nia kon cep cyj ne te go mo to cy kla, naj le piej re -

ko men do wał fol der re kla mo wy z 1924 ro ku:

„Na sza naj no wsza „mo to ret te” jest syn te zą no -

wo czes nej, lek kiej mo to ryn ki wzbo ga co nej

udo sko na le nia mi wspar ty mi na do świad cze -

niu. Pro wa dzi się ją ła two i przy jem nie. Jej

naj wię kszą za le tą jest si ła (so lid na bu do wa –

przyp. red.). Skon stru o wa na z ele men tów

w ca ło ści wy ko na nych w na szej fa bry ce w Di -

jon, jest przez nas uwa ża na za po jazd pier -

wsze go rzę du, mo gą cy być ek splo a to wa nym

przy każ dej po go dzie i na wszyst kich dro gach,

na wet tych naj trud niej szych. Kom fort kie row -

cy, sta bil ność po ja zdu i je go zwrot ność by ły

obiek tem po waż nych ba dań z na szej stro ny.

Usta li liś my no wy, bar dzo ry go ry stycz ny plan

po ja zdu, w któ rym róż ne czę ści skła do we są

har mo nij nie po gru po wa ne i ła two do stęp ne.

Sio dło zo sta ło ob ni żo ne, a wy trzy ma łość ma -

szy ny jest za u wa żal na w każ dym te re nie. Sil -

nik dwu su wo wy, w któ ry wy po sa żo no po jazd,

jest do sko na ły i nie wy ma ga be zu stan nych re -

gu la cji. Je go uru cho mie nie oraz utrzy ma nie
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Tekst i zdjęcia

Bartosz biesaga

DOTYK
HISTORII
Terrot E 250

Terrot to legendarna
wytwórnia motocykli w Dijon,
mieście leżącym w Burgundii
(środkowo-wschodnia Francja). 
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w zna ko mi tej kon dy cji nie sta no wi żad nych

trud no ści. Poz wa la on ła two po ko ny wać

wznie sie nia, nie bę dzie więc prze sa dą stwier -

dze nie, że na sza mo to ryn ka jest wspa nia łym

po ja zdem tu ry stycz nym.”

Na okład ce fol de ru wid nie je wi ze ru nek

mo to cy kla na pier wszym pla nie oraz dwóch

osób w tle – uś miech nię tą ko bie tę i kła nia ją ce -

go się ni sko męż czyz nę, któ ry zdej mu jąc czap -

kę ca łu je jej rę kę. Ta, nie co za bar wio na nu tą

ero tyz mu re kla ma, de mon stru je ro lę, w ja kiej

pro du cent naj chęt niej wi dział by pro du ko wa -

ny przez sie bie mo to cykl. Po jazd ten ja ko pew -

ne go ro dza ju no wo czes ny af ro dy zjak poz wa -

lał prze ła my wać ba rie ry, po ma gał w ła go dze -

niu oby cza jów, a mó wiąc ści ślej – za pew niał

sku tecz ny po dryw. Nie trze ba chy ba tłu ma -

czyć, w ja ki spo sób ta ki po zy tyw ny „pi -ar” Ter -

ro ta od dzia ły wał na świa do mość mło dych

Fran cu zów. Mo to cykl już wte dy był sy no ni -

mem spo łecz ne go sta tu su. Wy ko rzy sty wa ny

do pra cy, po pra wiał kom fort ży cia, na to miast

sto so wa ny do „lan su”, wyz na czał tren dy i w

kon sek wen cji mógł przy czy niać się do po pra -

wy przy ro stu na tu ral ne go spo łe czeń stwa. Je śli

mia łeś niep su ją ce go się Ter ro ta – by łeś kimś.

Po sta cią – iko ną mo to cy klo we go mę stwa, zna -

ko mi tą par tią na mę ża. A dziew czy ny na wi -

dok two je go mo to cy kla (cie bie?) aż pisz cza ły.

Tyl ko dla or łów 
Ale tyl ko ty, ja ko użyt kow nik Ter ro ta wie dzia -

łeś, ile tak na praw dę tru du cię to kosz to wa ło.

We dług in struk cji do sil ni ka na le ża ło uży wać

ole ju tyl ko pier wszej ja ko ści, nie po zo sta wia ją -

ce go osa dów – na przy kład ów czes ne go Mo bi -

lo il typ BB. Na szczę ście ma chi ne ria dys po no -

wa ła oli wie niem gór no lot nie na zy wa nym au -

to ma tycz nym – czy li mie szan ką ole ju z ben zy -

ną. Je śli cho dzi o ma gne to -i skrow nik mu sia łeś

pa mię tać o apli ko wa niu mu wa ze li ny przy naj -

mniej raz na 1000 km. Gdy po upoj nej no cy

spę dzo nej u uko cha nej, dwu su wo wy sil nik,

któ ry jesz cze wczo raj grzmiał w dro dze ni -

czym z pie kła ro dem, od mó wił tym ra zem

współ pra cy, mog ło to oz na czać, że aku rat po -

ko na łeś dy stans po mię dzy prze glą da mi gaź ni -

ka (do kład nie co 2000 km). Kar bu ra tor na le ża -

ło za tem zde mon to wać, oczy ścić i z po wro tem

zło żyć. Za nim po jazd wy ru szył w dro gę, na le -

ża ło go tak jak przed każ dym uży ciem mo to cy -

kla – na o li wić. Cho dzi tu oczy wi ście o łań cuch

prze ka zu ją cy moc od wa łu kor bo we go do

sprzęg ła, bo z ko lei na pęd na tyl ne ko ło prze -

ka zy wa ny był już za poś red nic twem pa sa kli -

no we go, któ re go sma ro wa nie by ło aku rat

niew ska za ne. Co 1000 km trze ba by ło zde mon -

to wać kar te ry i wy czy ścić po bież nie łań cuch

za po mo cą pę dzel ka na są czo ne go ro pą, a po

tym za bie gu łań cuch do brze na cią gnąć. Do oli -

wie nia dwu bie go wej skrzy ni bie gów wy star -

czał gę sty olej Mo bi lo il ty pu C lub po dob ny. Co

5000 km na le ża ło prze kład nię opróż nić z ole ju

i po rząd nie wy czy ścić ro pą. Po ziom ole ju po -

wi nien wy no sić w przyb li że niu 3 cm po wy żej

wy lo tu. By ły to cie ka we za ło że nia ser wi so we

zwa ży wszy na fakt, że w mo to cy klu nie prze -

wi dzia no licz ni ka ki lo me trów, niez będ ne go do

osza co wa nia prze by te go dy stan su. Aby wy ha -

mo wać mo to cykl, na le ża ło cis nąć z ca łej si ły

pe dał po le wej stro nie uru cha mia ją cy „za cisk”

ha mul co wy na obrę czy pa so wej tyl ne go ko ła,

zin te gro wa ny rów nież za poś red nic twem lin ki

z ręcz ną dźwi gnią ha mul ca na kie row ni cy. I to

by ło by na ty le. Je śli po tym wszyst kim ktoś

zde cy do wał się wy ru szyć Ter ro tem na umi zgi,

to rze czy wi ście był ty pem ów czes ne go ma cho.

War to zaz na czyć, że wer sja tu ry stycz na by ła

i tak praw dzi wym luk su sem w po rów na niu do

od mia ny „sport” bez op cji wy sprzę gla nia i roz -

ru chu noż ne go. Ale tam ten mo del skie ro wa ny

był – cy tu jąc sło wa in struk cji: „do tych, któ rzy

nie oba wia li się kil ku kro ków pcha nia mo to cy -

kla w ce lu je go uru cho mie nia”. 

Sta rzec z cha rak te rem
Przed sta wia ny Ter rot E 250 zna lazł swo je

miej sce w przy tuł ku dla sta rych mo to cy kli,
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SIL NIK

Typ: jed no cy lin dro wy, dwu su wo wy chło dzo ny po wie trzem 
Po jem ność sko ko wa: 269 ccm
Moc mak sy mal na: 2,75 KM przy 2200 obr./min
Za si la nie: gaź nik ste ro wa ny dwo ma ma net ka mi 

(ssa nia i prze pust ni cy) 
In sta la cja elek trycz na: 6V, zap łon iskro wy
Sprzęg ło: jed no tar czo we, su che
Skrzy nia bie gów: dwu bie go wa, bie gi prze łą cza ne 

ręcz nie dźwi gnią przy zbior ni ku pa li wa, 
Na pęd tyl ne go ko ła: pas kli no wy, re gu la cja na pię cia 

za po mo cą prze su wa nej skrzy ni bie gów

POD WO ZIE

Ra ma: zam knię ta, ru ro wa, spa wa na 
Za wie sze nie przed nie: wa ha czo wi z pod wój nym 

ele men tem re so ru ją co – tłu mią cym (dwie sprę ży ny),
Za wie sze nie tyl ne: sztyw ne
Ha mul ce: za cisk ste ro wa ny noż nie i ręcz nie, dzia ła ją cy 

na obręcz pa so wą na pę du tyl ne go ko ła
Opo ny: 24/2 1/4

WYMIARY I MASY

Sze ro kość: 800 mm
Wy so kość: 950 mm
Wy so kość sie dze nia: 800 mm
Ma sa włas na bez pa li wa i wy po sa że nia: 80 kg
Pręd kość mak sy mal na: 55 km/h
Śred nie zu ży cie pa li wa: oko ło 3 l/100km

TERROT E 250

nad 80 lat do mo men tu je go pow sta nia.

W oczy rzu cał się nie ty po wy kształt cy lin dra,

nies po ty ka ny w in nych mo to cy klach. Ma szy na

z Wro cła wia dzia ła. Jest sła ba, ale je dzie i ma

wszyst ko, co jej po trze ba do ru chu. Ko ło za ma -

cho we wi ru je so bie na wol nym po wie trzu, od -

ga nia jąc mu chy. Ma szy ny nie moż na cis nąć,

bo ist nie je oba wa ze się roz le ci. Sprzęt nie ha -

mu je, bo za cisk ha mul co wy od daw na nie

speł nia swo jej fun kcji. Nie ty po we przed nie

za wie sze nie ze zmyśl nym pod wój nym amor -

ty za to rem dzia ła zna ko mi cie, do brze wy bie ra -

jąc drob ne usko ki i dziu ry. Pe wien sen ty men -

tal ny fa cet zde cy do wał się od dać go Piotr ko wi

do re mon tu. Kto wie, kie dy ten mo to cykl odzy -

ska swój pier wot ny wi gor? l

czy li w Pra cow ni Pio tra Ka wał ka we Wro cła -

wiu, gdzie pod rę ką mię dzy in ny mi Jur ka Szy -

dłow skie go odży wa ją sta ro cie. Pier wszy kon -

takt z mo to cy klem jesz cze przed se sją fo to gra -

ficz ną wzbu dził u mnie pe wien dresz czyk

emo cji. Wy gląd je go na su wał bo wiem nie od -

par te sko ja rze nia z bez względ nym pro ce sem

sta rze nia i nie mą wal ką (ma szy ny) z cza sem.

Pier wszy do tyk spo tę go wał wra że nie – ob ję cie

rę ko je ści na sła bej, ro zdy go ta nej kie row ni cy

przy po mi na ło po da nie rę ki star co wi. Chro po -

wa te, twar de po wierz chnie i nie re gu lar na fak -

tu ra dot knię tej zę bem cza su po wło ki la kier ni -

czej ni czym spra co wa nej skó ry, a tak że za -

pach skó rza ne go sie dze nia, schow ka i ca łe go

mo to cy kla by ło jak cof nię cie się w cza sie o po -
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