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M
a ła fa bry ka ro we rów w No rym ber -

dze o dum nej na zwie Vic to ria na le -

żą ca do Mak sa F ran ken bur ge ra

i Mak sa Ot ten ste i na, za ło żo na zo -

sta ła w 1886 ro ku. Od 1901 ro ku

pro du ko wa ła ro we ry w licz bie pra wie 400

sztuk rocz nie. Ten nie wiel ki, pry wat ny war -

sztat prze kształ co no w spół kę ak cyj ną Vic to ria

Fah rrad wer ke AG, zwie lo krot nia jąc rocz ną

pro duk cję ro we rów do na wet 11 000 szt. 

We wczes nych la tach XX wie ku fir ma ta

oprócz ro we rów pro du ko wa ła w nie wiel kich

se riach au to mo bi le, jed nak po nie waż w tej

dzie dzi nie nie od nio sła zna czą cych suk ce sów,

zde cy do wa no się uru cho mić pro duk cję mo to -

cy kli. Pró by skon stru o wa nia włas ne go po ja -

zdu sil ni ko we go roz po czę to w za kła dach Vic -

to rii jesz cze w 1899 ro ku. Wów czas do ram ro -

we ro wych włas nej kon struk cji do łą cza no ku -

po wa ne sil ni ki ta kich firm jak Cu dell, Faf nir,

FN, Mi ner va i Ze del. Pier wszy du ży mo to cykl

mar ki Vic to ria KR1 za pre zen to wa no do pie ro

w 1921 ro ku. Do je go na pę du wy ko rzy sta noŚw
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M O T O C Y K L  Z A B Y T K O W Y

prze ciw sob ny, dwu cy lin dro wy le żą cy sil nik

BMW o po jem no ści sko ko wej 494 ccm i mo cy

6,5 KM. Cie ka wost ką by ło je go usta wie nie po -

przecz ne wzglę dem osi mo to cy kla, w któ rym

wał kor bo wy znaj do wał się w po ło że niu pro -

sto pa dłym do dłu go ści jed no śla du. 

Po nie waż w 1923 ro ku fir ma BMW uru cho -

mi ła pro duk cję włas nych mo to cy kli, za de cy -

do wa no tym sa mym za koń czyć sprze daż sil ni -

ków ob cym, co raz bar dziej kon ku ren cyj nym

wy twór niom, w tym rów nież Vic to rii. Brak do -

staw cy jed no stek na pę do wych zmu sił fir mę

z No rym ber gii do skon stru o wa nia włas ne go,

dwu cy lin dro we go sil ni ka ty pu „bok ser” o po -

jem no ści 497 ccm, a wkrót ce po tem 597 ccm.

Pod czas kil ku dzie się cio let niej hi sto rii fir my

Vik to ria KR 15

2 LITRY NA SETKĘ
Motocykl ten przejeżdżał 
150 km, spalając zaledwie 3 l
benzyny. W sumie taka podróż
kosztowała 1 reichsmarkę.

Tekst i zdjęcia 

Bar tosz Bie sa ga
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na jej spor to wych Vic to riach usta no wio no sze -

reg re kor dów i zwy cięstw spor to wych. War to

wspom nieć o uni katowej kon struk cji z lat 30.,

czy li mo to cy klu cał ko wi cie za bu do wa nym

owiew ka mi na pę dza nym czte ro su wo wym sil -

ni kiem o po jem no ści 500 ccm. Za da niem ta -

kiej obu do wy ae ro dy na micz nej by ła ochro na

mo to cy kli sty przed dzia ła niem nie ko rzyst -

nych wa run ków po go do wych pod czas ja zdy

oraz za po bie ga nie uszko dze niom me cha niz -

mów na sku tek np. drob nych wy wro tek. Ten

mo to cykl miał być od po wie dzią na po trze by

mi li tar ne woj ska. Jed nak głów nym po wo dem,

dla któ re go ma szy na osta tecznie od pa dła

w ry wa li za cji ze słyn ny mi BMW i Zündapp

był nie wiel ki zbior nik pa li wa, a co za tym

idzie ma ły prze bieg mo to cy kla po mię dzy tan -

ko wa nia mi. 

Ogra ni cze nia im por to we w la tach trzy -

dzie stych spo wo do wa ły zmniej sze nie ga my

mo de lo wej. Ma łe sil ni ki dwu su wo we ob cych

wy twór ców, sto so wa ne jesz cze w mo to cy -

klach Vic to ria, do tych czas po cho dzi ły z nie -

miec kich firm Sachs i Ilo. 

W tym cza sie, a do kład niej w 1932 ro ku

za pre zen to wa no wi docz ny na zdję ciach eg -

zem plarz KR 15, któ re go za ło że nia kon struk -

cyj ne skie ro wa ne by ły do mniej za moż nych

użyt kow ni ków, po trze bu ją cych lek kie go i eko -

no micz ne go jed no śla du, uży wa ne go na krót -

kich dy stan sach. Mo to cykl ten wy po sa żo no

w sil nik dwu su wo wy o po jem no ści 143 ccm

i mo cy 4 KM, poz wa la ją cy jed no śla do wi wa -

żą ce mu w sta nie go to wym do ja zdy tyl ko 75

kg roz wi jać za wrot ną pręd kość mak sy mal ną

70 km/h. 

Cie ka wost ką w je go kon struk cji, dość ty -

po wą jak na ów czes ne stan dar dy był tzw. śle -

py cy lin der. Ozna cza ło to, że gło wi ca sta no wi -

ła jed ną, mo no li tycz ną ca łość z cy lin drem. By -

ło to roz wią za nie tań sze w pro duk cji, bo ła -

twiej sze do wy ko na nia. Moc na pę do wa sil ni -

ka prze no szo na by ła do trzy bie go wej skrzyn -

ki prze kład nio wej, któ rej prze ło że nia zmie -

nia no ręcz nie za po śred nic twem dźwi gni

przy zbior ni ku pa li wa. In ną cie ka wost ką z lat

mię dzy wo jen nych był za płon ba te ryj ny in sta -

lo wa ny w KR 15. Skła dał się on z prąd ni cy,

cew ki wy so kie go na pię cia, prze ry wa cza, kon -

den sa to ra i oczy wi ście aku mu la to ra, bez któ -

re go po za oczy wi ście bra kiem ben zy ny, roz -

ruch sil ni ka był nie moż li wy. Aby włą czyć lub

wy łą czyć za si la nie, na le ża ło prze krę cić zło ty

klu czyk w pra wym de klu sil ni ka. 

Uwień cze niem ru ro wej ra my jest sio deł ko

z mi ster nym, sprę ży no wym za wie sze niem

wraz z dwie ma śru ba mi re gu la cyj ny mi. To

nie skom pli ko wa ne roz wią za nie zo sta ło opa -

ten to wa ne przez pro du cen ta. Na cisk na oś ro -

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

ŚLEPY CYLINDER, KALAMITKI I ZAPŁON
BATERYJNY TO TYLKO NIEKTÓRE ELEMENTY
CZYNIĄCE TEN MOTOCYKL WYJĄTKOWYM
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dek no stal gii wy wie ra wi dok licz nych ka la mi -

tek, po przez któ re ry tu al nie sma ro wa no me -

cha niz my tyl ne go za wie sze nia, wi del ca przed -

nie go i kil ku in nych ele men tów. 

Trud no do dać wię cej na te mat tech nicz -

nych as pek tów te go mo to cy kla, po nie waż jest

to nie zwy kle rzad ko wy stę pu ją cy mo del, któ -

re go nie ła two zna leźć na ba za rach, w sie ci in -

ter ne to wej lub na wet w ka ta lo gach mar ki Vic -

to ria. Fol de ry re kla mo we z epo ki za chę ca ją do

kup na mo to cy kla, po nie waż sprzęt umoż li -

wiał po ko na nie aż 150 ki lo me trów za tyl ko

jed ną reich smar kę. Nic w tym dziw ne go, sko -

ro za ta ką kwo tę w la tach trzy dzie stych moż -

na by ło ku pić pra wie 3 li try ben zy ny. Ha słem

nad rzęd nym kam pa nii re kla mo wej pro mu ją -

cej KR 15 by ły po ję cia „wy daj ność i ja kość” do -

stęp ne za nie wiel ką ce nę. 

Wroc ła wia nin Ju rek Szy dłow ski zna lazł

ten mo to cykl u czło wie ka, któ ry zaj mo wał się

re mon ta mi sta rych jed no śla dów. Ju rek wpadł

u nie go na trop pre zen to wa nej ma szy ny

z 1936 ro ku przy pad kiem, szu ka jąc u re sta u ra -

to ra czę ści do in nych mo to cy kli. Vic to ria za in -

te re so wa ła go ze wzglę du na za cho wa ny kom -

plet ny stan. Do pie ro po za ku pie mi łoś nik

z Wroc ła wia prze ko nał się, jak rzad ko spo ty -

ka nym jed no śla dem jest ta nie ru sza na od

dzie się cio le ci i wy ma ga ją ca grun tow ne go re -

mon tu ma szy na. Dziś jest ozdo bą Pra cow ni

Re sta u ra cji Po ja zdów Za byt ko wych we Wroc -

ła wiu.

Mi mo dum nej na zwy fa bry ka z No rym ber -

gii nie utrzy ma ła się. Zła kon dy cja fi nan so wa

i re gres na nie miec kim ryn ku mo to cy klo wym,

to przy czy ny po łą cze nia Vic to rii z DKW i Ex -

pres sem. Fir my te utwo rzy ły kon cern Zwe i rad

Uni on, do któ re go do łą czył w 1966 ro ku Her -

cu les. Vic to ria w la tach pięć dzie sią tych za an -

ga żo wa ła się w kon struk cję sku te rów. Znak

fir mo wy tej wy twór ni, fun kcjo no wał i po ja -

wiał się do 1966 ro ku na sku te rach i mo pe -

dach wy twa rza nych przez Zwe i rad Uni on.

W 1969 ro ku Zwe i rad Uni on zo stał prze ję ty

przez gru pę Fich tel & Sachs, opie ra ją cą swą

po tę gę nie tyl ko na pro duk cji mo to ry za cyj nej,

ale in nych pro fi lach dzia łal no ści – w tym elek -

tro ni ce. l
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M O T O C Y K L  Z A B Y T K O W Y

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: 143 ccm
Śred ni ca cy lin dra x skok tło ka: 57 x 56 mm
Moc mak sy mal na: 4 KM przy 4000 obr/min
Za si la nie: gaź nik 
In sta la cja elek trycz na: 6V, zap łon ba te ryj ny 

z aku mu la to rem i prąd ni cą
Sprzęg ło: jed no tar czo we, su che
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: zam knię ta, ru ro wa, spa wa na 
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: 25 x 2,75
Dłu gość: 1950 mm
Sze ro kość: 750 mm
Wy so kość siodła: 720 mm
Rozstaw osi: 1250 mm
Ma sa włas na: bez pa li wa i wy po sa że nia 65 kg
Pręd kość mak sy mal na: 70 km/h
Śred nie zu ży cie pa li wa: 2l/100km
Właściciel: Piotr Kawałek,  tel. 0-601 788 327

VICTORIA KR 15

Niespotykanie
potężna i opływowa
osłona łańcuchów
łaczących wał
korbowy-sprzęgło-
tylne koło. Poniżej
kluczyk w deklu silnika
zamiast w stacyjce.
Z prawej autor 
na 72-letniej Victorii 
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