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D
ziś ła twiej już jest okre ślić, któ ry z nich

od cis nął zna czą ce pięt no w hi sto rii ga -

tun ku. Czy pre zen to wa ny Zündapp

EM 249 z 1926 ro ku moż na naz wać eta -

pem w roz wo ju mo to cy kli? Być mo że

tak. Tym bar dziej, że był za led wie trze cim mo -

de lem wpro wa dzo nym do se ryj nej pro duk cji

przez wciąż jesz cze ra czku ją cą w tam tych la -

tach fir mę z No rym ber gii. Zündapp EM 249 jest

nie tyl ko ma szy ną no wszą od swo ich dwóch po -

przed ni ków pro du ko wa nych na li cen cji od an -

giel skie go Le wi sa, ale zde cy do wa nie ich wy -

prze dza ją cą pod wzglę dem kon struk cyj nym.

I to je śli nie o epo kę, to przy naj mniej o kil ka mi -

lo wych kro ków, a już na pew no o... kil ka bie gów.

Choćby z tego powodu, że w porównaniu do

najstarszego z braci tej serii (Z 22)

zainstalowano w nim angielską skrzynkę

przekładniową Sturmey - Archer, po raz

pierwszy z trzema przełożeniami i jeszcze na

dodatek kickstarterem. 

Cóż za tem mógł po czuć kie row ca te go mo -

to cy kla, wsia da jąc na nie go? En tu zjazm to

zbyt skrom ne okre śle nie je go emo cjo nal ne go

sta nu du cha. Uru cho mie nie dłu go sko ko we go,

jed no cy lin dro we go, dwu su wo we go sil ni czka

o po jem no ści 249 ccm ra czej nie sta no wi ło

prob le mu. „Kon takt” uła twiał de kom pre sa tor,

któ re go za wór ste ro wa ny był dźwi gien ką

z kie row ni cy tuż obok klam ki sprzęg ła. Po

uru cho mie niu ma szy nerii wy star czy ło włą -

czyć pier wszy bieg, sma gnąć cyn glem prze -Św
iat

 M
ot
oc
yk
li 
 7/
20

0
8

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

Tekst i zdjęcia

Bar tosz Bie sa ga

Zündapp EM 249 

BY ŁY NO WO CZES NY
Prawie wszystkie motocykle powstające na
początku ubiegłego wieku były określane jako
nowatorskie, pierwsze i eksperymentalne. 
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pust ni cy i zmu sić do ga lo pu wszyst kie czte ry

i pół ko nia me cha nicz ne go, a po tem syp nąć

żwi rem spod tyl ne go ko ła i z fa so nem od je -

chać.

Ale nie tak od ra zu. Oczy kie row cy/o pe ra -

to ra bacz nie śle dzi ły wska za nia dwóch jak że

mia ro daj nych wskaź ni ków na o li wie nia ma -

szy ny. Pier wszym z nich był szkla ny wi zjer na

zbior ni ku pa li wa, przez któ ry do strzec moż na

by ło ob fi tość ole ju tło czo ne go przez me cha -

nicz ną pom pę w sil ni ku, na to miast dru gim

„zna ki dym ne” wy do by wa ją ce się (lub nie)

z wy lo tu ukła du wy de cho we go. Je śli dym

gryzł w oczy, a smród spa lin unie moż li wiał

od dy cha nie, na le ża ło przy krę cić do zow nik

ukła du sma ro wa nia mi ster nym ste row ni kiem

umiesz czo nym tuż obok wspom nia ne go wi -

zje ra, ogra ni cza jąc ilość prze pom po wy wa ne -

go pły nu. Trze ba by ło zro bić to szyb ko i do -

kład nie, aże by po przez nad mier ne za krę ce nie

dop ły wu oli wy nie zar żnąć sil ni ka i móc jesz -

cze od je chać z fa so nem z miej sca tak pręd ko,

jak się tyl ko da. Mie szan ka ku rzu wznie ca ne -

go przez pę dzą cy po jazd i za le ga ją ca wszyst -

kie ów czes ne dro gi wraz z za sło ną dym ną spa -

lin przy pie kiel nym hu ku opę ta ne go dwu su wa

mog ła by za kłó cić na przy kład cykl zno sze nia

jaj przez ku ry w bliż szej i dal szej oko li cy... 

Mo to cykl ten pod czas ja zdy wy ma ga spe -

cy ficz nych za cho wań kie row cy. Dla przy kła du

wy sprzę gla nie pod czas zmia ny bie gów moż na

by ło zro bić w dwo ja ki spo sób. Pier wszy, tra dy -

cyj ny umoż li wiał ręcz ne ste ro wa nie prze nie -

sie niem na pę du klam ką na kie row ni cy (tu taj

uwa ga dla wszyst kich fa nów tu nin gu i cu sto -

mi zin gu – obie lin ki sprzęg ła i ha mul ca ręcz -

ne go już wte dy po pro wa dzo no w rur ce kie -

row ni cy). Dru gi spo sób poz wa lał wy cis nąć

sprzęg ło z ułań ską fan ta zją za po mo cą właś -

nie pra wej sto py, bo prze wi dzia no do te go

R E K L A M A
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spe cjal ny pe dał przy skrzy ni bie gów zin te gro -

wa ny z rze czo ną lin ką od klam ki sprzęg ła.

Pię tą le wej sto py dla od mia ny ob słu gi wa no

ha mu lec bęb no wy tyl ny. Dźwi gnia z gał ką po

pra wej stro nie słu ży ła do ob słu gi prze ło żeń.

Przy „peł nych ża glach” tak skon stru o wa ny po -

jazd osią gał pręd kość 80 km/h.

Choć fa bry ka od po cząt ku swo je go pow -

sta nia pro du ko wa ła ro we ry i ma szy ny do szy -

cia, to am bi cja tech nicz na jej in ży nie rów na -

pę dza na by ła chę cią kon stru o wa nia cze goś

no we go i lep sze go. Bo jak wyt łu ma czyć źró dło

in spi ra cji do kształ tu kie row ni cy w iście spor -

to wym sty lu z po chy lo ny mi w dół rę ko je ścia -

mi? Do te go nur tu się gnę li wło scy pro du cen ci

mo to cy kli do pie ro w la tach 70., świa do mie dą -

żąc do zmi ni ma li zo wa nia współ czyn ni ka opo -

ru po wie trza przez po chy le nie w ten spo sób

do przo du syl wet ki kie row cy. Jak zwy kle,

w ślad za Wło cha mi ru szy li Ja poń czy cy (am -

bit ni w za po ży cza niu i ulep sza niu do brych

wzor ców). Po goń za gra ni ca mi pręd ko ści mu -

sia ła więc ce cho wać rów nież nie miec kich pio -

nie rów mo to cy kliz mu. Chy ba że kon struk to -

rom cho dzi ło je dy nie o swo bod ną po zy cję kie -

row cy na tym mo to cy klu. 

Znacz na moc sil ni ka poz wa la ją ca na zna -

ko mi tą dy na mi kę ja zdy i pła ski prze bieg krzy -

wej du że go mo men tu obro to we go do stęp ny

był ra czej przy ni skiej pręd ko ści obro to wej sil -

ni ka. Do brze ze stro jo ne tra pe zo we za wie sze -

nie przed nie z dwie ma sprę żyn ka mi, mi mo

bra ku ja kie go kol wiek za kre su re gu la cji, chy ba

do brze wyt łu mia ło nie rów no ści po dło ża. Dla

od mia ny sztyw ne tyl ne za wie sze nie nie speł -

nia ło tej fun kcji w ogó le. Tu taj za miast amor ty -

za to rów za sto so wa no rów nież dwie sprę żyn ki,

ale pod sio deł kiem. Ko ła o du żej śred ni cy

26x2,85 to tak że ukłon w stro nę po lep sze nia

kom for tu ja zdy. Ni klo wa ne szpry chy i czar ne

obrę cze to tyl ko ak cent sty li stycz ny, do któ re go

chęt nie po wra ca ją tak że i współ cześ ni sty li ści. 

Zündapp EM 249 to świet ny sprzęt do re lak -

sa cyj ne go po ko ny wa nia tyl ko trosz kę dłuż szych

dy stan sów. Cho ciaż tak na praw dę (no sił koń po

bło niach, a po nie śli i ko nia) tę zac ną dwu ko ło -

wą ma te rię nie je den raz pcha no przez łą ki i po -

Św
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SILNIK
Typ: jed no cy lin dro wy, dwu su wo wy chło dzo ny po wie trzem 
Po jem ność sko ko wa: 249 ccm 
Moc mak sy mal na: 4,5 KM 
Za si la nie: gaź nik B&B fir my Fisc her A.G.
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 dźwi gnią 

ręcz ną i pe da łem noż nym
Skrzy nia bie gów: Stur mey – Ar cher, 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: otwar ta, ru ro wa, spa wa na 
Za wie sze nie przed nie: tra pe zo we z dwie ma sprę ży na mi,
Za wie sze nie tyl ne: sztyw ne
Ha mul ce: bęb no we 
Opo ny: 26 x 2,85

WY MIA RY I MA SY
Dłu gość: 2130 mm
Sze ro kość: 800 mm
Wy so kość: 900 mm
Wy so kość sio deł ka: 83 cm
Ma sa włas na bez pa li wa i wy po sa że nia: 85 kg

OSIĄ GI 
Pręd kość mak sy mal na: 80 km/h
Śred nie zu ży cie pa li wa: 3 l/100km
Wła ści ciel: 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

ZÜNDAPP EM 249
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się daw no te mu, jed nak Pra cow nia Pio tra Ka -

wał ka nie mia ła wię kszych prob le mów

w tchnie niu w nie no we go ży cia. Naj wię cej

prob le mów na strę czył skom pli ko wa ny układ

sma ro wa nia. Do zow nik ole ju, pom pa i ar ma -

tu ra wy ma ga ła skom pi lo wa nych i żmud nych

prac zwią za nych z udroż nie niem wszyst kich

ka na li ków pro wa dzą cych ży cio daj ny płyn do

ło żysk, mo sięż nych tu le jek usz czel nia ją cych,

pa ne wek, cy lin dra, wa łu kor bo we go i tło ka.

Po tem wy star czy ło wszyst ko wy pia sko wać,

R E K L A M A

po la kie ro wać, po ni klo wać i poch ro mo wać,

spa so wać, za ło żyć bra ku ją cą ru rę wy de cho wą,

na lać do ba ku i... po sta wić na pie de sta le. Wyz -

na czo no mu bo wiem za za da nie, aby so bie

stał i z ro ku na rok uro czo się sta rzał. Kto wie,

mo że ja kiś mo to cy kli sta w ka sku in te gral nym

i skó rza nym kom bi ne zo nie ze sli de ra mi, pa -

trząc na te go Zündap pa, sko ja rzy fak ty i zro -

zu mie, skąd po cho dzi je go wspa nia ła Hay a bu -

sa lub R1? Mo że zro zu mie, że no wo czes ność

jest po ję ciem bar dzo względ nym... l

la, błoc ko i kurz, a w ra zie awa rii ma ło sku tecz -

ny ukła d ha mul co wy wspo ma ga no no ga mi

(stąd so lid ne obu wie mo to cy kli stów). Mo że dla -

te go też mo to cykl ten był kon struk cją skrom nie

wy po sa żo ną, nie dys po nu ją cą ani dzwon kiem,

ani na wet jed ną lam pką? Dzię ki te mu był nie

tyl ko ul tra lek ki (wa żył za led wie 85 kg), ale przy

tym wszyst kim dość ta ni i do stęp ny dla mas. 

Mo to cykl prze trwał w pra wie kom plet -

nym i nie zar dze wia łym sta nie u pew ne go

wiej skie go li sto no sza. Je go ser ce za trzy ma ło
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