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

Triumph uważany za ikonę brytyjskiego
przemysłu motoryzacyjnego, został
założony przez dwóch Niemców
z Norymbergi. 

Triumph K9 z 1929 r.

AN GLIK 
Z NIE MIEC

Tekst 

i zdjęcia 

Bartosz

Biesaga W
stycz niu 1924 ro ku w Pol sce na stą -

pi ło apo ge um hi pe rin fla cji. Je den

do lar ame ry kań ski wart był aż 10

mln 250 tys. ma rek pol skich. Z ko lei

w po ło wie mar ca Ra da Li gi Na ro -

dów przyz na ła Pol sce We ster plat te, a w lip cu

tam te go pięk ne go la ta re pre zen ta cja Pol ski po

raz pier wszy wzię ła udział w Igrzy skach

Olim pij skich w Pa ry żu. W tam tym rów nież ro -

ku słoń ce osią gnę ło tzw. lo kal ne mak si mum

ak tyw no ści i być mo że dla te go wie le zmian

na stą pi ło tak że w wiel kim świe cie. W stycz niu

zmarł Wło dzi mierz Il jicz Le nin – za ło ży ciel

par tii bol sze wic kiej w Ro sji, a przy oka zji

przy wód ca pań stwa so wiec kie go. W kwiet niu

na to miast ska za no nie ja kie go Adol fa Hit le ra

na 5 lat poz ba wie nia wol no ści za pró bę prze -

pro wa dze nia za ma chu sta nu. W czer wcu

w USA przyz na no peł nię praw oby wa tel skich

In dia nom, zaś w już grud niu nie ste ty zwol nio -

no z wię zie nia wspom nia ne go po wy żej Hit le -

ra. Wy ni ka z te go, że wów czas wszyst ko jesz -

cze mog ło by po to czyć się ina czej... 

Właś nie w 1924 ro ku in ży nie ro -

wie z fa bry ki ro we rów, sa mo cho dów

i mo to cy kli Triumph w Co ven try zbu -

do wa li pier wszy mo to cykl słyn nej se rii K,

pro du ko wa nej aż do 1931 ro ku. Pre zen to wa ny

na zdję ciach eg zem plarz to po pu lar ny wów -

czas K9 z 1929 roku, wy twa rza ny w nie miec -

kiej fi lii Trium pha, znaj du ją cej się w No rym -

ber dze, bę dą cy w pew nym sen sie iko ną tam -

tych bar wnych cza sów. Po nie waż jesz cze

w la tach 80. XIX wie ku, fir mę Triumph za ło -

ży li po prze nie sie niu się z No rym ber gi do An -

glii nie miec cy przed się bior cy – Sieg fried Bet -

tmann i Ma u ritz Schul te, po sta no wi li oni uru -

cho mić rów no leg łą pro duk cję rów nież w swej

oj czyź nie. Dzia łal ność roz po czę li od pro duk -

cji ro we rów, czy li w spo sób po dob ny do wię -

kszo ści ów czes nych firm mo to cy klo wych. Mo -

del K9 pow stał w krót kim, burz li wym okre sie,

kie dy pro fil pro duk cyj ny fir my nie zo stał jesz -

cze po dzie lo ny po mię dzy mo to cy kle i sa mo -

cho dy. Był to za a wan so wa ny kon struk cyj nie

jed no ślad i sta no wił roz wi nię cie po przed nich

wer sji, na któ re de cy do wa li się klien ci o do -

cho dach śred niej wy so ko ści, uży wa ją cy mo to -

cy kla na co dzień w dro dze do pra cy. Po jazd

ten nie na le żał do ta nich w po rów na niu do

kon ku ren cyj nych jed no śla dów na przy kład

mar ki DKW i dla te go nie zdo był du że go uz na -

nia klien te li. Tym bar dziej, że w la tach dwu -

dzie stych, mo to cy kli ści wzdy cha li do uz na wa -

nych za szczyt luk su su mo to cy kli o po jem no -

ści 350 ccm. Po mi mo wy ra fi no wa nej kon -

struk cji i ku szą cej sty li sty ki w an giel skim sty -

lu stra te gia ryn ko wa Trium pha za kła da ła pro -

duk cję da ne go mo de lu nie dłu żej niż przez

dwa la ta. Dla te go też mo to cykl K9 nie zdą -

żył się za do mo wić w świa do mo ści ów -

czes nych mo to cy kli stów i sto sun ko wo

szyb ko prze szedł do hi sto rii, ustę -

pu jąc po la swym wię kszym, póź niej

rów nież czte ro su wo wym na stęp com. Mi -

mo to, dziś jest to bar dzo rzad ko spo ty ka ny

mo to cykl o nie tu zin ko wej jak na ów czes ne

stan dar dy bu do wie. Je go nie miec ki ro do wód,

Obsługa wszystkich dźwigni
i instrumentów kierownicy podczas
jazdy wymaga nie lada umiejętności 
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5,5 KM, co po zwa la ło roz pę dzić mo to cykl do

nie ba ga tel nej pręd ko ści 80 km/h. Jed nost kę

na pę do wą przy mo co wa no do za mknię tej ra -

my, spa wa nej z rur. Si ła na pę do wa sil ni ka

prze ka zy wa na by ła za po śred nic twem łań cu -

cha na su che sprzę gło i do trzy bie go wej prze -

kład ni, a da lej – rów nież po przez łań cuch, na

tyl ne ko ło. Na prę że nie ostat nie go łań cu cha re -

gu lo wa no usta wia jąc tyl ne ko ło, a przedniego

za po mo cą prze suw nej skrzy ni bie gów. Tra pe -

zo we za wie sze nie z przo du i sztyw ne z ty łu

z sio deł kiem na sprę ży nach o po kaź nych roz -

mia rach za pew nia ły tyl ko prze cięt ny kom fort

tłu mie nia, w za mian jed nak ofe ru jąc do bre

pro wa dze nie. Do dat ko wo bar dzo ma ły prze -

świt utrud niał po ko ny wa nie więk szych nie -

rów no ści. Za za si la nie elek trycz ne od po wia -

dał prądnico-iskrownik. Pre zen to wa ny mo del

K9 jest wer sją o in try gu ją cej na zwie „Sport”

i w po rów na niu do rów no le gle pro du ko wa nej

od mia ny tu ry stycz nej ty tu ło wa nej sym bo lem

K8, mo to cykl miał dwie ru ry wy de cho we za -

miast jed nej i pod nóż ki za miast po de stów. 

Oma wia ny mo to cykl to eks po nat cał ko wi -

cie od no wio ny przez Pra cow nię Re stau ra cji

Po jaz dów Za byt ko wych, pod czuj nym okiem

Piotr ka Ka wał ka i Je rze go Szy dłow skie go

(wspo mi na li śmy o wro cła wia nach w nu me rze

8/07). Pa sjo na ci tra fi li na ten za byt ko wy jed -

no ślad zu peł nie przy pad ko wo. Na jed nej

z edy cji „Old ti mer ba za ru” do sto iska or ga ni za -

to rów pod szedł je den z prze chod niów. Star szy

pan za py tał nie śmia ło, czy nie by li by przy pad -

kiem za in te re so wa ni od ku pie niem rdze wie ją -

ce go u nie go na stry chu mo to cy kla nie zna nej

mar ki w bar dzo złym sta nie tech nicz nym.

o któ rym nie wie lu dziś pa mię ta, pod kre śla

od mien ny od an giel skie go wzór lo go mar ki

z li ter ką „T” prze dłu żo ną nad naz wą, a nie

pod nią tak jak w mo to cy klach pro du ko wa -

nych na Wys pach. 

Jed ną z naj waż niej szych cie ka wo stek był

układ sma ro wa nia dwu su wo we go, jed no cy lin -

dro we go sil ni ka o po jem no ści 200 ccm. Za -

miast za si la nia mie szan ką ben zy ny i ole ju za -

sto so wa no do zow nik środ ka smar ne go. Olej

tra fiał do ukła du kor bo wo -tło ko we go, gdzie

mie sza ny był z ben zy ną po przez ze staw

dwóch pomp – me cha nicz ną w sil ni ku i ma nu -

al ną przy zbior ni ku pa li wa. Do ob słu gi tej

dru giej za an ga żo wa no kie row cę, do dys po zy -

cji któ re go po zo sta wio no wzier nik ob ra zu ją cy

ilość do da wa ne go ole ju. Sil nik osią gał znacz -

ną moc jak na ów cze sne stan dar dy, wy no szą cą

Triumph K9
reprezentuje
typową dla
swoich lat
stylistykę
i poziom
techniki
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54 M O T O C Y K L  Z A B Y T K O W Y

PODCZAS PRACY SILNIKA WIRUJĄCE ZNACZNEJ WIELKOŚCI KOŁO ZAMACHOWE UMIESZCZONE TUŻ OBOK CYLINDRA 
ROBI PIORUNUJĄCE WRAŻENIE NIE TYLKO NA KIEROWCY, ALE NAWET NA STOJĄCYCH OBOK MOTOCYKLA

Prądnica-iskrownik przypomina
małą elektrownię

Piotr Kawałek, właściciel 
tego cudeńka  
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Piotr i Je rzy wie dze ni cie ka wo ścią i in stynk -

tem po szu ki wa czy mo to cy klo wych ra ry ta sów

kil ka dni póź niej od wie dzi li wło ści pa na,

gdzie na stry chu po śród in nych eks po na tów

z go spo dar stwa do mo we go stał, a wła ści wie

le żał mo to cykl, któ ry ku zdu mie niu re stau ra -

to rów, oka zał się Trium phem K9. Wła ści ciel

nie znał hi sto rii ma szy ny, jed nak za par cie

twier dził, że na le ży do nie go i do ce nia jąc do -

bre in ten cje pa sjo na tów, któ rzy two rzy li szan -

sę na po wrót mo to cy kla do daw nej świet no ści,

za pro po no wał sto sun ko wo nie wiel ką ce nę. 

Pier wot ny stan jed no śla du był je dy nie za -

ry sem daw nej świet no ści ma szy ny. Bra ku ją ce

30 pro cent czę ści mo to cy kla to mię dzy in ny mi

osło na łań cu cha, sprzę gło i tyl ne ko ło, sie dze -

nie, oświe tle nie, zę bat ki, gaź nik, ru ry wy de -

cho we, ar ma tu ra kie row ni cy i wie le in nych.

Na szczę ście ra ma, błot ni ki i za wie sze nie

przed nie za cho wa ły się w bar dzo do brym sta -

nie. Pusz ki na rzę dzio we, ba gaż nik, sy gnał

dźwię ko wy i re flek tor uda ło się do ku pić na

„Old ti mer ba za rze”. Po nie waż mo to cykl był

kom plet ny pod wzglę dem czę ści sil ni ka

i skrzy ni bie gów, grun tow ny re mont jed nost ki

na pę do wej za jął Jur ko wi za le d wie trzy mie -

sią ce, a od no wa ca łe go mo to cy kla – po nad pół

ro ku. Naj trud niej szym eta pem prac by ła re no -

wa cja po wło ki la kier ni czej – pia sko wa nie, la -

kie ro wa nie oraz chro mo wa nie. Du żo cier pli -

wo ści wy ma ga ły rów nież po szu ki wa nia ele -

men tów ar ma tu ry. Me ta lo we ele men ty na le -

ża ło przy giąć, pod szli fo wać, a bra ku ją ce tu lej -

ki i pod kład ki do ro bić i do pa so wać. Fa cho wa

ob rób ka ślu sar ska i pra ce w dzie dzi nie elek -

try ki przy nio sły nie ba wem zna ko mi te efek ty.

Pierw sze uru cho mie nie sil ni ka tak że nie na le -

ża ło do ła twych. Grun tow nie od no wio ny,

dwu su wo wy sil ni czek wresz cie „ożył” i nad -

zwy czaj chęt nie osią gał cha rak te ry stycz ne

wy so kie to ny. 

Mo to cykl ten otrzy mał od śle pe go lo su

dru gą szan sę i po grun tow nym re mon cie dziś

jest peł no spraw nym uczest ni kiem ru chu dro -

go we go. Bra ku je mu wpraw dzie od po wied niej

jak na dzi siej sze stan dar dy sztyw no ści ra my,

za wie sze nia przed nie go, a tak że dy na mi ki ja -

zdy, ale w przy pad ku za byt ko wej ma szy ny nie

ma to wię ksze go zna cze nia. Je go nie miec kie

po cho dze nie jest też do wo dem, że przed wo -

jen na mar ka Triumph sta ła u pro gu zu peł nie

in nej ścież ki hi sto rii... l

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: 200 ccm
Moc mak sy mal na: 5,5 KM
Śred ni ca cy lin dra x skok tło ka: 59 mm x 72 mm 
Sma ro wa nie: z pom pką ole jo wą ręcz ną i me cha nicz ną
Roz ruch: noż ny, ręcz ne prze sta wia nie zap ło nu 
Za si la nie: gaź nik Amal 
In sta la cja elek trycz na: prąd ni ca prą du sta łe go

z re gu la cją na pię cia, in sta la cja 6V 
(elek trycz ne oświet le nie – wy po sa że nie do dat ko we)

PRZENIESIENIE NAPĘDU 
Sprzęg ło: dwu tar czo we, su che ste ro wa ne ręcz nie
Skrzy nia bie gów: trzy 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: łań cu chem

POD WO ZIE
Ra ma: ru ro wa 
Za wie sze nie przed nie: tra pe zo we ze sprę ży ną
Za wie sze nie tyl ne: sztyw ne
Ha mul ce: bęb no we 
Opo ny przód/tył: 3,00x19’ 
Zbiornik paliwa: 11 l + 1,5 oleju
Rozstaw osi: 1400 mm
Sze ro kość: 700 mm
Wy so kość siedzenia: 700 mm
Masa (w stanie suchym): 110 kg
Zużycie paliwa: 3 l/100 km
Zużycie oleju: 0,3 l/100 km
Pręd kość mak sy mal na: 80 km/h
Właściciel: Piotr Ka wa łek, Pra cow nia Re sta u ra cji

Pojazdów Za byt ko wych, tel. 0 601  788 327

TRIUMPH K9 Z 1929 R.

R E K L A M A
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