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P
o cząt ki dzia łal no ści fir my Wan de rer
się ga ją 1885 ro ku i wów czas by ły sku -
pio ne wy łącz nie na pro duk cji ro we -
rów. In ży nie rom z tej fir my, a zwłasz -
cza du e to wi za ło ży ciel skie mu Win -

klho fer & Ja e nic ke na pew no nie da wa ła spo -
ko ju myśl, o roz po czę ciu pro duk cji włas nych
po ja zdów z na pę dem sil ni ko wym. In spi ra cją
mog ły być pow sta ją ce w Eu ro pie pier wsze
mo to cy kle, gdzie po łą cze nie dwóch ro we ro -
wych kół, ro we ro wej ra my i spa li no we go sil ni -
ka, owo co wa ło sprzę tem do szyb sze go po ko -
ny wa nia odleg ło ści i nie tyl ko. Mo to cykl byłŚw
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Tekst i zdjęcia 

Bartosz Biesaga

Audi, marka
uroczo siwiejących
prezesów na
naszych łamach?
Otóż istnieją
pewne powody...

PRO TO PLA STA RO DU
Wan de rer 616

sy no ni mem no wo czes nych tech no lo gii i „nie -
ziem skich” mo cy pro duk cyj nych wy twa rza ją -
ce go go za kła du. Dla te go lo go Wan de rer na
zbior ni kach mo to cy klo wych sta ło się słyn ne
do pie ro od 1902 ro ku, dzię ki jed no śla dom
z sil ni czka mi jed no cy lin dro wy mi, a już kil ka
lat póź niej na wet dwu cy lin dro wy mi. 

Gdy by nie woj na
So lid ne i do pra co wa ne mo to cy kle pro du ko wa -
ne dla nie miec kiej ar mii pod czas pier wszej
woj ny świa to wej roz sła wi ły mar kę do resz ty.
Dzię ki woj sko wym za mó wie niom fa bry ka prze -
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trwa ła wo jen ną za wie ru chę i w 1918 ro ku za in -
we sto wa ła w no wy pro jekt mo to cy kla wi docz ny
na zdję ciach. Był nim Wan de rer 616. Je go na
wskroś no wo czes na kon struk cja pow sta ła
w opar ciu o rów nie no wa tor skie za ło że nia. To
w nim za sto so wa no po raz pier wszy łań cu cho -
we prze nie sie nie na pę du na tyl ne ko ło za miast,
jak prak ty ko wa no ów cześ nie, za po mo cą pa sa
kli no we go. Po nad to zblo ko wa na z sil ni kiem
skrzy nia bie gów na owe cza sy by ła tech nicz -
nym maj ster szty kiem. Nie wia do mo jed nak,
dla cze go nie zmie nio no noż ne go ukła du ha -
mul co we go. Po zo sta wio no me cha nizm z obrę -

czą ha mul co wą, iden tycz ny jak in sta lo wa ny
jesz cze w pier wszych mo de lach Wan de re ra.

W gru pie raź niej?
Mo to cykl ten bu dził szcze ry po dziw dzię ki
nies po ty ka nie fi ne zyj nej kon struk cji i do pra -
co wa nym szcze gó łom. Każ dy de tal speł niał ja -
kąś fun kcję, słu żył ja kie muś ce lo wi. Obo jęt nie,
czy by ła to ma net ka przy kie row ni cy, za wór
de kom pre sa to ra, czy pół ko le zę ba te roz rusz -
ni ka noż ne go. Każ da z czę ści wy ra żać mia ła
po stęp tech nicz ny, sta ran ność in ży nie rów
pod czas wdra ża nia pro jek tu i po świę ce nie ro -

bot ni ków pod czas mon ta żu mo to cy kli. Po nie -
waż fi lii Wan de re ra w Niem czech by ło kil ka,
nie wszyst kie fa bry ki zaj mo wa ły się wy twa -
rza niem mo to cy kli. Za kład, z któ re go wy je chał
w 1920 ro ku pre zen to wa ny mo del, za koń czył
ich pro duk cję w 1928 ro ku. Nie był to jed nak
de fi ni tyw ny ko niec mar ki, bo dla od mia ny
roz po czę to pro duk cję sa mo cho dów, a czte ry
la ta póź niej w do bie wiel kie go kry zy su lat
trzy dzie stych, pow sta ł Au to Union. Jego głów -
nym ce lem by ło ra to wa nie sy tu a cji fi nan so wej
nie miec kich przed się biorstw mo to ry za cyj -
nych. Czte ry fir my: NSU, DKW, Hörch i właś -

SIL NIK

Typ: dwu cy lin dro wy, czte ro su wo wy chło dzo ny 
po wie trzem, dwa za wo ry na cy lin der 

Po jem ność sko ko wa: 616 ccm
Moc mak sy mal na: 4,5 KM (10KM) przy 1400 obr/min
Za si la nie: gaź nik ste ro wa ny czte re ma ma net ka mi 
– po wie trza w sto sun ku do ben zy ny, 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, ste ro wa ne 

pe da łem i sprzęg ła
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
Po jem ność zbior ni ka pa li wa: 7,5 l,  re zer wa oko ło 1,5 l 
Po jem ność zbior ni ka ole ju: 2,5 l

POD WO ZIE

Ra ma: zam knię ta, ru ro wa, spa wa na 
Za wie sze nie przed nie: tra pe zo we z wi del cem 

te le sko po wym,
Zawieszenie tyl ne: sztyw ne
Ha mul ce: tyl ko tyl ne go ko ła. Za cisk na obrę czy ste ro wa ny

noż nie oraz ręcz nie ste ro wa ne szczę ki w bęb nie ha mul co wym
Pręd kość mak sy mal na: po nad 80 km/h
Za sięg: 200 – 250 km
Kon takt: Piotr Ka wa łek, tel. 0-601 788 327

Pra cow nia Re sta u ra cji Po ja zdów Za byt ko wych 
przy wro cław skim Ol dti mer ba za rze 

WANDERER 616 z 1920 r.
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nie Wan de rer – Wer ke AG po łą czy ły swo je si ły
w ra mach no wej gru py Au to Union AG. Z bie -
giem lat struk tu ry tej or ga ni za cji przeksz tał ci -
ły się we współ czes ny kon cern Au di AG.

Miało być 5, a jest 10 KM
Z uz na niem użyt kow ni ków spot ka ło się wy po -
sa że nie jed no śla du, czy li roz bu do wa ne ha mul -
ce (noż ny i ręcz ny), oba dzia ła ją ce na tyl ne ko -
ło oraz mon to wa ny na ży cze nie me cha nizm
noż ne go roz ru chu. Ele men ty te wi dać na zdję -
ciach przed sta wia ją cych za byt ko wy mo to cykl
Pio tra Ka wał ka z Wro cła wia. Ten eg zem plarz
Wan de re ra 616 jest jed ną z ostat nich i naj bar -
dziej do pra co wa nych wer sji mo to cy kla. Wy po -
sa żo ny w kar bi do wą in sta la cję oświet le nio wą,
układ sma ro wa nia o obie gu otwar tym z do -
zow ni kiem i pom pą, a tak że schow ki na na rzę -
dzia przy ba gaż ni ku sta no wi dziś tech nicz ną
cie ka wost kę. Dwa cy lin dry o łącz nej po jem no -
ści sko ko wej 616 ccm w ukła dzie wi dla stym,
w któ rych pra co wa ły po dwa za wo ry, wy twa -
rza ły moc tyl ko 4,5 KM (w ce lu unik nię cia op -
łat po dat ko wych zwią za nych z wyż szą mo cą
sil ni ka). W rze czy wi sto ści mo to cykl miał moc
oko ło 10 KM, co wy star czać mia ło do bez prob -
le mo we go roz wi ja nia pręd ko ści 80 km/h. Ste -
ro wa na ręcz nie skrzy nia prze kład nio wa mia ła
trzy bie gi, a su che sprzęg ło jed no tar czo we ob -
słu gi wa no za poś red nic twem pe da łu przy le -
wej sto pie lub klam ki przy kie row ni cy po tej
sa mej stro nie mo to cy kla. Pra wy pe dał był tra -
dy cyj nie ha mul cem noż nym.

Tip tro nic, kom pu ter  
i wie lo fun kcyj na kie row ni ca
To tyl ko żart. Cho ciaż z tą kie row ni cą – nie zu -
peł nie. Praw dzi wa ja zda za czy na ła się jesz cze
na dłu go przed uda nym star tem. Na kie row ni -
cy przy rę ko je ściach roz pla no wa no zes pół
dźwi gni z wy gra we ro wa ny mi in sy gnia mi
mar ki. Z pew no ścią wy glą da ły efek tow nie, ale
pro ce du ra ich ob słu gi wy ma ga ła prze strze ga -
nia ści słych pro ce dur. Dziś sto pień ich skom -
pli ko wa nia mo że od po wia dać zło żo no ści pro -
gra mu Apol lo, a nie z dwu ko ło we go mo to cy -
kla z po cząt ku ubieg łe go wie ku. Przy le wej rę -
ko je ści za in sta lo wa no cyn giel ką ta wy prze -
dze nia zap ło nu (usta wia ny kciu kiem), dźwi -
gien kę de kom pre sa to ra oraz klam kę sprzęg ła.
Ko lej ne, dwie krót kie dźwi gien ki tym ra zem
po pra wej stro nie (wie lo stop nio wo prze sta -
wia ne kciu kiem) to ele men ty re gu la cji pro por -
cji skła du mie szan ki pa li wo wo -po wietrz nej.
Ze wzglę du na do pra co wa nie kon struk cji nie
uży wa no ich zbyt czę sto w po rów na niu do ca -
łej ma ło skrom nej resz ty. Do kom ple tu prze -
wi dzia no jesz cze dźwi gnię ssa nia. 
Po uru cho mie niu mo to cy kla, wy star czy ło

opa no wać wła ści wą sek wen cję usta wień – wy -

prze dze nia zap ło nu, skła du mie szan ki, od chy -
le nia prze pust ni cy, wy sprzę gle nia, a po tem już
tyl ko waj cha bie gów na je dyn kę i wio! W ra zie
cze go, przy pra wej dło ni znaj do wa ła się dłu ga
klam ka ręcz ne go ha mul ca, ale dzia ła ją ce go na
do dat ko wy tyl ny bę ben, ste ro wa ny lin ką. Jak
wy żej wspom nia łem, tyl nym ha mul cem był
tak że noż ny me cha nizm dzia ła ją cy po przez
klo cek ha mul co wy na do dat ko wą obręcz ha -
mul co wą tyl ne go ko ła. Spo wal nia cza przy
przed nim ko le nie prze wi dzia no w ogó le. 
Ra ma, któ rej dol na część by ła rów no leg ła

do po dło ża, to rów nież cie ka wost ka. Dzię ki
swej pro sto li nij nej kon struk cji po zo sta wa ła ła -
twą w na pra wie i sto sun ko wo od por ną na usz -
ko dze nia me cha nicz ne. Kon struk cja mo co wa -
nia błot ni ka tyl ne go ko ła by ła w pro sty spo sób
de mon to wa na, co mog ło stać się szcze gól ne
przy dat ne po zła pa niu kap cia. Wszyst kie ele -
men ty ru cho me ukła du jezd ne go mu sia ły po -
dle gać re gu lar ne mu sma ro wa niu. Prze wi dzia -
no w tym ce lu kil ka na ście pun któw smar nych,

czy li ka la mi tek. Ro we ro we sie dze nie za in sta -
lo wa no na spraw nie dzia ła ją cym za wie sze niu
tra pe zo wym z sy ste mem wa ha czy. W przed -
nim wi del cu za in sta lo wa no coś w ro dza ju
współ czes nych te le sko pów. Ca łość wy glą da ła
li cho, ale dzia ła ła. W gło wi cach cy lin drów
znaj du ją się za wo ry z ry nien ka mi i dźwi gnia -
mi za my ka ją cy mi przep ływ, ni czym w in sta la -
cji wod nej cen tral ne go ogrze wa nia. To rów -
nież pun kty smar ne, któ re na le ża ło oli wić,
otwie ra jąc przep ływ po kręt łem na zbior ni ku
ole ju. Śro dek smar ny ka pał rur ka mi wte dy do
wspom nia nych po wy żej ry nie nek i przez ręcz -
nie otwie ra ne za wo ry spły wał do gło wic cy lin -
drów. W ten spo sób olej do cie rał do ne wral -
gicz nych pun któw smar nych w roz rzą dzie.
Re gu la cja za wo rów nie wy ma ga ła de mon to -
wa nia cze go kol wiek. Wy star cza ło po lu zo wa -
nie śrub re gu la cyj nych od wy ek spo no wa nych
na zew nątrz la sek po py cha czy za wo ro wych
i ich usta wie nie we dług wska zań szcze li no -
mie rza. Trud no okre ślić, po co w ukła dzie wy -
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de cho wym przed tłu mi kiem in sta lo wa no do -
dat ko wy, otwie ra ny pię tą za wór wy de cho wy.
Oprócz zwię kszo ne go ha ła su i su biek tyw nie
od czu wal ne go dia bel skie go przy ro stu mo cy,
kie row cy w ni czym to ra czej nie po ma ga ło. 

Za dobry i za drogi 
na kryzysowy czas
Jak jeź dzi ły mo to cy kle Wan de rer 616? Moż na
uz nać, że jak na stan dar dy tam tych cza sów
po praw nie, bo (mię dzy in ny mi) przys pie sza ły,
skrę ca ły i ha mo wa ły. Do sko na łym po li go nem
do świad czal nym sta ła się pier wsza woj na
świa to wa. Przy bliż szym kon tak cie oczom
użyt kow ni ka uka zy wa ło się  coś wię cej. Trud -
no oprzeć się wra że niu, że duch pro jek tan tów
zo stał za klę ty w me cha ni ce tych po ja zdów. Fi -
ne zyj na ra ma, nieś mia łe obło ści skom pli ko -
wa nej bu do wy sil ni ka po łą czo ne go ze skrzy -
nią bie gów i wy raź nie za ry so wa ne zbior ni ki
ole ju i pa li wa to nie tyl ko po kaz moż li wo ści
pro duk cyj nych ów czes nej fa bry ki. Za rów no

ten mo to cykl, jak i in ne wy jeż dża ją ce wów -
czas z fa bry ki po ja zdy, wy prze dza ły tech no lo -
gicz nie kon ku ren cyj ne mar ki. Nie ste ty, w la -
tach dwu dzie stych nie wy szło to Wan de re ro -
wi na do bre, po nie waż prze in we sto wa ne pro -
jek ty w ob li czu pog łę bia ją ce go się kry zy su nie
za mor ty zo wa ły po nie sio nych na kła dów. 
Za nim jed nak wstrzy ma no pro duk cję mo -

to cy kli Wan de rer, fa bry ka bro ni ła się przed
tym, jak tyl ko mog ła. Pre zen to wa ny mo del 616
był ostat nim z sil ni kiem dol no za wo ro wym,
póź niej za stą pi ły go no wsze jed nost ki z dwu-
i czte ro za wo ro wy mi gło wi ca mi. Wśród nich
był le gen dar ny wi dla sty dwu cy lin dro wiec
o po jem no ści 708 ccm i jed no cy lin dro wa
„dwu set ka” z le żą cym cy lin drem. Wpro wa dza -
no in ne roz wią za nia tech nicz ne jak wał kar -
da na za miast łań cu cha na pę do we go, ale w ko -
lej nych kon struk cjach był już wi docz ny no wy
kie ru nek roz wo ju. Za miast fi ne zyj nie wy ko na -
nych, skom pli ko wa nych i do pra co wa nych
kon struk cji, z któ rych mar ka by ła zna na od

lat, po ja wia ły się to por ne, pro ste i niez byt
uda ne sty li stycz nie jed no śla dy. 
Ostat ni czte ro su wo wy i dwu za wo ro wy

mo del K500 zna ny jest bar dziej ja ko Ja wa, bo
z nim zwią za ne jest prze nie sie nie pro duk cji
mo to cy kli do Pra gi. To tam, z nie wy ko rzy sta -
nych przez Niem ców czę ści za pa so wych, roz -
po czę to wy twa rza nie pier wszych mo de li Ja -
wy. To jed nak już in na hi sto ria. A Wan de rer -
Wer ke w ra mach gru py Au to Union AG aż do
1940 ro ku cią gle pro du ko wał jed no śla dy, nie -
ste ty tyl ko w po sta ci skrom nych mo pe dów
z sil ni kiem Sachs. 
Któż te raz za prze czy, że sa mo cho dy Au di

ma ją bar dzo szla chet nych pro to pla stów? l

Konstrukcyjna
finezja 
i dbałość 
o staranność
wykonania
zaowocowała
produktem
którego nie
zmogły nawet
wojenne trudy

58- 61 zabytkowy Wanderer 616:Aprilia RSV 1000 Tuono R.qxd 2009-03-02 13:17 Page 61


