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Wstęp  
Już od początku istnienia II Rzeczpospolitej, potrzeba 

posiadania jednego typu motocykla, który mógłby służyć celom 
zarówno wojskowym, jak i cywilnym była poważnym problemem 
transportowym. Podczas I wojny światowej motocykli używano 
w jednostkach zwiadowczych, łączności i transportu. 
Szczególnie groźną bronią stawał się motocykl zaopatrzony w 
wózek boczny i broń maszynową.  

Po zakończeniu wojny polsko - bolszewickiej wojsko 
eksploatowało kilka typów motocykli. Były to m.in. angielskie 
B.S.A i Triumph przywiezione przez Armię Hallera, czy 
amerykańskie Harley Davidson i Indian, zakupione w 1921 roku. 

Pierwsze przygotowania do produkcji motocykli krajowych 
rozpoczęto na przełomie lat 1927/1928 m.in. w Opalenicy [2,6].  

 
1. Motocykle Lech 

Na początku 1929 roku w Opalenicy Wacław Sawicki i inż. 
Władysław Zalewski oraz Józef Braniewicz utworzyli Pierwszą w 
Polsce Fabrykę Motocykli i rozpoczęli produkcję motocykli o 
nazwie Lech- fot.1 [2]. Większość podzespołów powstawała na 
miejscu w zakładowych warsztatach i odlewni. Dwucylindrowy, 
trzybiegowy motocykl o mocy 5 KM zaprezentowany został już 
w 1929 roku na Państwowej Wystawie Krajowej w Poznaniu.  

Podstawowe dane techniczno – eksploatacyjne: 
˗ sSilnik: dwucylindrowy w układzie widlastym, 

czterosuwowy, dolnozaworowy, napęd na koło tylne za 
pomocą łańcucha,  

˗ średnica cylindra x skok tłoka/pojemność skokowa: 
64x78 mm/500 cm3,  

˗ moc: 5 kM,  
˗ skrzynia biegów: o 3 przełożeniach, sterowana ręcznie,  
˗ zapłon: iskrownikowy,  
˗ rama: rurowa, pojedyncza, dwie belki górne: nad i 

podzbiornikowa,  
˗ zawieszenie przednie: widelec trapezowy, resorowany 2 

sprężynami płaskimi, z amortyzatorem skoku,  
˗ zawieszenie tylne: sztywne,  
˗ hamulce mechaniczne: ręczny i nożny na tylne koło 

(taśmowy i szczękowy),  
˗ prędkość maksymalna: około 75 km/h. 

 

 

Fot. 1. Motocykl Lech Opalenica  

Jednak dopiero w Centralnych Warsztatach 
Samochodowych (od 1928 r. w Państwowych Zakładach 
Inżynierii), które pracowały głównie dla potrzeb wojska, zaczęto 
rozwijać nowe konstrukcje, jak np. motocykl CWS M55.  

Jeszcze podczas produkcji CWS M55, w 1931 roku, w 
Państwowych Zakładach Inżynierii w Warszawie zapadła 
decyzja o konieczności skonstruowania ciężkiego motocykla dla 
Wojska Polskiego. Prace rozpoczęto w Biurze Studiów PZInż. 
Głównym konstruktorem nowego typu motocykla i równocześnie 
szefem zespołu konstruktorów został inż. Zygmunt Okołów. 

 
2. CWS M 55, CWS M 111 - Sokół 1000 M 111 

Motocykle CWS M 55 – fot. 2 [2] były pierwszymi pojazdami 
jednośladowymi produkowanymi seryjnie przez przemysł 
państwowy. Konstruktor, por. inż. B. Fuksiewicz z Państwowych 
Zakładów Inżynieryjnych (PZInż.) w Warszawie, otrzymał 
polecenie zaprojektowania ciężkiego motocykla na wzór 
amerykańskich - Indian (silnik) i Harley-Davidson (podwozie). 

Prace te polegać miały na dokładnym zwymiarowaniu 
wszystkich elementów wymienionych pojazdów, z niewielkimi 
tylko zmianami wymiarów zewnętrznych [1,3,4,5].  
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Prototypowe motocykle zbudowano w PZInż. w końcu 1928 
roku. W 1929 r. rozpoczęto produkcję pierwszych 50 pojazdów, 
tzw. serii S-O. Tymczasem badania drogowe ujawniły wiele wad 
silnika i podwozia. Odbiorcy wojskowi zaczęli składać 
reklamacje.  

 

 
 
Fot. 2. Motocykl CWS M55  

 
Fabryka zaczęła korygować błędy konstrukcyjne i 

kontynuować produkcję. Analizę podatnych na uszkodzenia 
detali zwłaszcza silnika, powierzono inż. Stanisławowi 
Małendowiczowi.  

Po jej dokonaniu wprowadzono istotne zmiany między 
innymi w zespole rozrządu, co usprawniło pracę silnika- fot. 3 [2] 
i zapewniło jego trwałość. Nowa zmodernizowana seria nosiła 
oznaczenie S-III i była produkowana jeszcze w 1931 roku.  

 

 
 
Fot. 3. Silnik motocykla CWS M55 ] 
 

Motocykle były wykonywane głównie z materiałów 
krajowych, z importu pochodziły tylko: instalacja elektryczna, 
ogumienie, gaźnik oraz łożyska i szybkościomierze. Większość 
elementów produkowano na miejscu w PZInż., lecz korzystano 
także z usług kooperantów.  

Motocykle CWS M 55 [1,4] były przydzielane w pierwszej 
kolejności batalionom pancernym, po kilka - kilkanaście sztuk 
na batalion. W ciągu 8 lat służby motocykle zużywały się i 
niewiele z kilkuset (z nieco ponad 200) wyprodukowanych 
wówczas pojazdów, dotrwało do września 1939 roku. Niektóre 
przeszły jednak cały szlak bojowy i znalazły się na Węgrzech 
wraz ze swoimi macierzystymi jednostkami.  

Jeszcze w okresie produkcji CWS M 55 rozpoczęto w 
Biurze Studiów PZInż. prace nad nowym typem motocykla tej 
samej klasy. Głównym konstruktorem został inż. Zygmunt 
Okołów. Nowy motocykl CWS M 111, zewnętrznie przypominał 
swego poprzednika, ale był konstrukcyjnie i technologicznie 
bardziej zaawansowany. Prototypowe pojazdy zbudowano na 
początku 1932 r., a pierwsze serie produkcyjne opuściły fabrykę 
w rok później. 

Podstawowe dane techniczno – eksploatacyjne: 
˗ silnik: czterosuwowy, dwucylindrowy, w układzie V, 

czterosuwowy, dolnozaworowy, 
˗ napęd koła tylnego: łańcuchowy, 
˗ pojemność: 995,4 cm3, stopień sprężania 4:1, 
˗ moc maksymalna: 14 kM (S-0) lub 16 kM (S-III) przy 

2500 obr/min, gaźnik: amerykański typu Schebler 
HX160, 

˗ zapłon: iskrownikowy, 
˗ przekładnia: pierwotna – koła zębate, wtórna – łańcuch, 
˗ sprzęgło: mokre, wielotarczowe (tarcze azbestowe 

naprzemiennie ze stalowymi), sterowane pedałem, 
˗ skrzynia biegów: o trzech przełożeniach, sterowana 

ręcznie, 
˗ rama: stalowa, podwójna, rurowa - seria pierwsza miała 

dwie belki ramy, jedną nad drugą pod zbiornikiem, rama 
serii drugiej była nowocześniejsza; zniknęła belka nad 
zbiornikiem pojawiła się natomiast druga, pod nim, sam 
zbiornik miał też nowoczesny kształt, 

˗ zawieszenie przednie: widelec trapezowy, typu h-d, 
tylne zawieszenie sztywne, 

˗ ogumienie: 27x38”, 
˗ hamulce: bębnowe na obu kołach, w wersjach z 

wózkiem czasem także na koło wózka (sprzężony z 
hamulcem tylnym motocykla), 

˗ masa własna: 200 kg (z wózkiem bocznym 260 kg), 
˗ prędkość maksymalna solo: 100-120 km/h, 
˗ prędkość maksymalna z wózkiem bocznym: 75 km/h, 
˗ zużycie paliwa: 10-12 l na 100 km, 
˗ zużycie oleju: 0,5 l na 100 km. 
Wytwarzany na taśmie produkcyjnej motocykl Sokół 1000 

[3,6] przechodził wiele testów. Silniki – fot. 4 [2] docierano 
najpierw na zimno, następnie na gorąco, co dziesiąta jednostka 
napędowa trafiała na hamownię w celu sprawdzenia 
parametrów i ich ewentualnej korekcji. Pojazdy dodatkowo 
poddawano próbom drogowym na dystansie 25 km po czym 
usuwano usterki, myto, dokonywano odbioru technicznego i 
odstawiano do magazynu w celu sprzedaży.  

Sam motocykl produkowano w zasadzie bez zmian, aż do 
wojny. Z fabryki wychodził wyłącznie z wózkiem bocznym – fot. 
5 [2]. Wprowadzano jedynie drobne modyfikacje. Szeroka 
współpraca PZInż. z dostawcami części i podzespołów, bardzo 
wysokie wymagania odnośnie do jakości sprawiały, że 
największy i pierwszy zarazem Sokół miał najmniejszą z 
możliwych cenę około 4200 zł przy wysokiej jakości wykonania. 

Silniki Sokoła 1000 produkowano w Zakładach 
Mechanicznych Ursus, w Czechowicach pod Warszawą, 
podwozia motocykli, wózki boczne i montaż pojazdów 
wykonywano w Oddziale Motocykli Fabryki Samochodów 
Osobowych i Półciężarowych PZInż. w Warszawie. Silniki 
Sokoła 1000 poza zastosowaniem motocyklowym 
wykorzystywane były do napędu motorowych drezyn kolejowych 
DKM, jak również do przednionapędowego podnośnika 
hydraulicznego.  
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Fot. 4. Motocykl Sokół 1000 widok od strony silnika 
 

 
 
Fot. 5. Motocykl Sokół 1000 widok od strony kosza  

 
W 1936 roku zmieniono nazwę modelu na bardziej 

handlową i ujednoliconą dla całej projektowanej rodziny polskich 
motocykli - Sokół 1000 - z zachowaniem dawnego oznaczenia 
typu M 111.  

CWS M 111 - Sokół 1000 M 111 był wytwarzany bez 
zasadniczych zmian konstrukcyjnych aż do września 1939 roku. 
W produkcji korzystano z wyrobów krajowych kooperantów i 
niewielkiej ilości elementów zagranicznych, które w końcowym 
okresie wytwarzania (zwłaszcza po 1936 roku) ograniczono w 
zasadzie do łożysk tocznych. W toku produkcji uległy 
modernizacji niektóre elementy pojazdu, między innymi liczba i 
rodzaj pomp olejowych. Łącznie wyprodukowano około 3500 
sztuk tych motocykli. 

Motocykl CWS M 111 - Sokół 1000 był produkowany 
wyłącznie z bocznym wózkiem, także konstrukcji PZInż. 
(nadwozie konstrukcji rurowej, koło wózka wymienne z kołami 
motocykla, hamulec koła wózka sprzężony był z hamulcem 
tylnego koła motocykla. Projekt nadwozia wykonał inż. 
Stanisław Panczakiewicz.  

Sokoły wykorzystywane jako pojazdy łącznikowe i 
rozpoznawcze, a także jako ruchome punkty ogniowe, 
wyposażone w zależności od potrzeby - w karabiny maszynowe.  

Ogółem w Wojsku Polskim eksploatowano w 1939 roku 
ponad 1100 motocykli typu Sokół 1000 i Sokół 600. Ponadto 
były eksploatowane przez Policję Państwową i Pocztę Polską 
[1,4]. 

W celu polepszenia własności terenowych wprowadzono 
napęd także bocznego koła wózka. Seria informacyjna 

terenowych Sokołów 1000 nosiła oznaczenie M 121. Produkcji 
na większą skalę jednak nie rozpoczęto. Motocykle CWS M 111 
i Sokół 1000 nie były pojazdami o awangardowych 
rozwiązaniach konstrukcyjnych, jednakże ze względu na swoją 
bardzo wysoką trwałość i optymalne terenowe przełożenie 
skrzyni biegów, spisywały się bardzo dobrze w ówczesnych 
ciężkich warunkach drogowych.  

Podstawowe dane techniczno – eksploatacyjne: 
˗ układ cylindrów: dwucylindrowy, w układzie widlastym, 

rozwarcie cylindrów 450, chłodzony powietrzem, 
˗ pojemność skokowa: 995,4 cm3, 
˗ średnica x skok cylindra: 83x92 mm, 
˗ stopień sprężania: 5:1, 
˗ moc trwała: 18 kM przy 3000 obr./min., 
˗ moc maksymalna: 20-22 km przy 4000 obr./min., 
˗ zasilanie: gaźnik zenith mc22 (lub mc26), 
˗ rozruch: kickstarter, 
˗ instalacja elektryczna: prądnica 6v/45w bosch rd lub era 

rd, 
˗ zapłon: bateryjny, 
˗ akumulator: 6v/20 Ah, 
˗ opony: 4,40x19, 
˗ zawieszenie przednie: widelec trapezowy z sześcioma 

sprężynami (dwie pracują jako rezystory, a cztery jako 
amortyzatory ), wyposażony cierne amortyzatory skoku i 
kierunkowy, 

˗ zawieszenie tylne: sztywne, 
˗ hamulce mechaniczne: hamulec ręczny na koło 

przednie, nożny sprzężony z hamulcem koła bocznego 
wózka i wyposażony w zapadkę postojową, 

˗ długość/szerokość/wysokość: 2540/1740/1135 mm, 
˗ rozstaw osi: 1464 mm, 
˗ rozstaw kół: 1205 mm, 
˗ masa własna solo/z wózkiem: 270/375 kg, 
˗ dopuszczalne obciążenie: około 280 kg, 
˗ zużycie paliwa: 7-7,5l/100 km, 
˗ zużycie oleju: 0,3l/100 km, 
˗ prędkość: użytkowa 60 km/h, maksymalna z koszem 90 

km/h. 
 

3. Motocykle Sokół 600 RT M 211 
W 1934 roku, po rozpoczęciu produkcji opracowanego 

wcześniej ciężkiego motocykla CWS M 111, w Biurze Studiów 
PZInż. zorganizowano samodzielny Dział Motocyklowy, jego 
kierownikiem został inż. Tadeusz Rudawski. 
Pierwsza seria pojazdów konstrukcji inż. Rudawskiego, 
zwanych Sokół 600 RT- fot. 6 [2] wyprodukowana została w 
drugiej połowie 1935 roku [1,3,5]. Silnik motocykla Sokół 600 
RT był oryginalną koncepcją o nowatorskich rozwiązaniach 
technicznych: np. smarowanie obiegowe między innymi z 
wtryskiem oleju na gładź cylindra i zbiornikiem oleju w obudowie 
sprzęgła, zawieszenie silnika na tulejach gumowo-stalowych 
eliminujących drgania wytwarzane w czasie jego pracy i 
skrzynkę biegów skonstruowaną jako oddzielny zespół, ale 
umieszczony w specjalnym otworze w bloku silnika- fot. 7 [2].  

Konstrukcja ta miała wszelkie zalety monobloku i 
eliminowała jednocześnie jego wady, w razie uszkodzenia 
można było odłączyć cały zespół bez demontażu silnika, a gdy 
łańcuch sprzęgłowy wykazywał nadmierny luz regulację naciągu 
przeprowadzało się obracając mimośrodowo osadzoną 
skrzynkę biegów.  
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Fot. 6. Motocykl Sokół 600 RT M 211 strona prawa 
 

 
 

Fot. 7. Silnik motocykla Sokół 600 RT M 211  
 
W podwoziu zastosowano wymienne koła demontowane 

bez bębnów hamulcowych, regulowane siodła z możliwością 
zastosowania 3 rodzajów sprężyn (w zależności od masy 
kierowcy i pasażerów) oraz nożną i ręczną zmianę przełożeń, 
łańcuch napędowy był smarowany kroplowo olejem silnikowym i 
pracował w osłonie. 

Pojazd [4,5,6] miał oryginalną wersję terenową, był to 
trzykołowy motocykl (koła ustawione jedno za drugim) o 
napędzanych dwóch tylnych kołach. Wykonano dwa prototypy, 
które wykazywały dobre właściwości trakcyjne w błocie lub 
piasku, natomiast na szosie, zwłaszcza przy większej szybkości 
prowadzenie stawało się trudne, a nawet i niebezpieczne. 
Zbudowano także motocykl z napędem na koło wózka (typ M 
231), rozwiązanie w zasadnie niespotykane w tej klasie 
pojemnościowej. 

Sokoły 600 RT wyprodukowane w liczbie ponad 4000 sztuk, 
były używane we wszystkich rodzajach wojsk, broniach i 
służbach zarówno z bocznym wózkiem, jak i w wersji solowej. 
Na nadwoziu przyczepki można było ustawiać ręczny karabin 
maszynowy. 

Identyfikacja oznaczenia Sokół 600RT M211: 600 – od 
pojemności silnika 579 cm³, R – Rudawski Tadeusz, T – 
turystyczny, M – motocykl, 2 – drugi projekt PZInż (M 111 – 
CWS jako pierwszy), 11 – oznaczenia rozwojowe. 

We wrześniu 1939 roku Sokoły 600 RT M211 znajdowały 
się w zasadzie na wyposażeniu wszystkich rodzajów broni i 
służb Wojska Polskiego. Działania wojenne potwierdziły wysoką 
niezawodność i dobre właściwości terenowe tych motocykli 
[1,4]. Do dziś zachowało się, kilkadziesiąt egzemplarzy. 

Cena motocykla: podstawowa 2300 zł, cena wózka 
bocznego około 680 zł, cena wózka bocznego luksusowego (z 
resorowanym kołem) około 750 zł. W celu wspierania rozwoju 
motoryzacji polskiej, władze skarbowe wprowadziły zasady 
premiowania przy zakupie pojazdów produkcji polskiej w 
wysokości 20% od ceny zakupu, w formie obniżenia podatku 
dochodowego. 

Podstawowe dane techniczno – eksploatacyjne: 
˗ silnik: jednocylindrowy, czterosuwowy, dolnozaworowy, 

chłodzony powietrzem, 
˗ pojemność skokowa: 579 cm³, 
˗ średnica cylindra: 83 mm, 
˗ skok tłoka: 106 mm, 
˗ stopień sprężania: 4,75, 
˗ moc maksymalna: 16 kM przy 3800 obr/min, 
˗ gaźnik: Graetzin H26, 
˗ skrzynka biegów: trzybiegowa, wbudowana w blok 

sterowana ręcznie lub nożnie, 
˗ sprzęgło: korkowe, 5-tarczowe, mokre, 
˗ napęd: łańcuch 
˗ rama: kołyskowa z rur stalowych 
˗ widelec: trapezowy z ciernymi amortyzatorami skoku i 

kierunku, 
˗ hamulce: bębnowe, przód - ręczny, tył - nożny, 
˗ koła: szprychowe wymienne, 3,00x19”, 
˗ rozmiar ogumienia: 4,00x19” 
˗ pojemność zbiornika paliwa: 15 l., 
˗ instalacja elektryczna: 6 V,  
˗ prądnica prądu stałego: zespolona Miller MC1 lub 

prądorozrusznik Bosch typ B142B, lub B145LS2,  
˗ akumulator: Z.A.T. 3R3, 6V/12 Ah, 
˗ zapłon: iskrownikowy lub bateryjny,  
˗ reflektor Ø 170 mm: Firma A. Marciniak SA Warszawa) 
˗ zegarowy wskaźnik prędkości z amperomierzem: Firma 

E. Romer Lwów. 
Wymiary: 
˗ rozstaw osi: 1430 mm, rozstaw kół z bocznym wózkiem: 

1145 mm 
˗ całkowita długość: 2160 mm 
˗ całkowita szerokość bez wózka: 780 mm, całkowita 

szerokość z wózkiem: 1630 mm 
˗ prześwit: 145 mm 
˗ wysokość siodła od ziemi: 720 mm 
˗ masa motocykla: 164 kg, masa z wózkiem: 239 kg 
˗ zużycie paliwa w wersji solo: 4 l/100 km, zużycie z 

wózkiem: 5,5 l/100 km 
˗ zużycie oleju na 100 km: 0,1 – 1,2 l. 
˗ prędkość maksymalna bez wózka: 110 km/h, 
˗ prędkość maksymalna z wózkiem: 90 km/h. 
 

4. Motocykle Sokół 500 M311 
Produkcję rozpoczęto w Państwowych Zakładach 

Inżynieryjnych w 1938 roku [4,6]. Zastosowano silnik 
górnozaworowy, dwuzawodowy z rozrządem popychaczowym, 
o pojemności 496 cm³ i mocy 18 lub 22 KM (w wersji RS), z 
pełnym obciążeniem motocykl rozwijał prędkość 125 km/h.  

Motocykl ten nie zdążył jednak wejść do produkcji seryjnej. 
Do dnia dzisiejszego zachowały się trzy egzemplarze tego 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Motocykl
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85dnica_pr%C4%85du_sta%C5%82ego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Akumulator_elektryczny
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motocykla, jeden w Muzeum Techniki w Warszawie – fot. 8 [2], 
a pozostałe znajdują się w prywatnych kolekcjach. 

 

 
 

Fot. 8. Motocykl Sokół 500  
 
Jednostki napędowe do prototypowych pojazdów wykonano 

w Oddziale Doświadczalnym PZInż. Były to konstrukcje o 
tradycyjnym układzie - jednocylindrowe, górnozaworowe o 
rozrządzie popychaczowym, długo skokowe (skok tłoka - 105 
mm, średnica cylindra - 78 mm), o pojemności skokowej 496 
cm3 i zmiennym stopniu sprężania 7,5 lub 9,5:1.  

Opatentowanym rozwiązaniem PZInż., był sposób 
konstrukcji systemu rozrządu, zastosowano zawory wiszące z 
potrójnymi sprężynami sterowane przez popychacze - dwiema 
krzywkami o symetrycznej charakterystyce, osadzonymi na 
wspólnym wałku. 

W zależności od rodzaju tłoka (lub głowicy) i 
zastosowanego paliwa (dla wyższego stopnia sprężania 
mieszanka benzynowo-alkoholowa) silnik rozwijał moc 18 KM 
przy 4500 obr/min, lub 22 KM przy 5000 obr/min. 

W słabszej wersji, z jednoosobowym obciążeniem, osiągał 
szybkość maksymalną do 124 km/h, zaś w mocniejszej 
obciążony kierowcą i pasażerem - 125 km/h. Zużycie paliwa 
wynosiło 3,7 - 4,5 l / 100 km. 

Jednostka napędowa była zblokowana ze skrzynią biegów o 
trzech przełożeniach (sterowana nożnie i w odróżnieniu od 
Sokoła 600 już z tzw. automatem).  

Skrzynka przekładniowa tworzyła odrębny, łatwo wymienny 
zespół i była osadzona w specjalnym otworze w bloku silnika. 
Silnik miał zapłon bateryjny, źródłem prądu była prądnica Bosch 
6V/36W. 

Konstrukcji i wymiary podwozia, zaadaptowanego z Sokoła 
600 RT, nie wykazywały żadnych różnic, zmalała natomiast 
masa własna motocykla i w wersji sportowej wynosiła 160 kg. 

 
5. Motocykle Sokół 200 M 411 
 
Sokół 200 M 411 projektu inż. Tadeusza Rudawskiego z 

Biura Studiów PZInż. (rozpoczęcie produkcji w PZInż. nastąpiło 
wiosną 1939 r.) był motocyklem w zasadzie turystycznym o 
nowoczesnej konstrukcji, opracowanej w taki sposób by jego 
użytkownik miał zapewnione możliwie najlepsze warunki 
eksploatacji i naprawy [6]. 

Konstrukcja ramy podwójna typu zamkniętego, wykonana z 
elementów stalowych o przekroju ceowym i łączonych za 
pomocą śrub. Była to konstrukcja sprężysta i działała w taki 
sposób, że ugięcie ramy pod siodłem było równoczesne z 

zastosowaniem resorowania tylnego koła – fot. 9 [2]. 
Zawieszenie przednie z widelcem trapezowym było wykonane w 
sposób tradycyjny.  

Innym interesującym rozwiązaniem, znacznie ułatwiającym 
naprawę był sposób mocowania skrzynki biegów o trzech 
przełożeniach - zewnętrznie tworzącej z silnikiem jednolity 
zespół. Obudowa skrzynki była przykręcona do silnika 
(jednocylindrowego, dwusuwowego z przepłukiwaniem 
zwrotnym) czterema śrubami, co pozwalało także na regulację 
luzu łańcucha napędowego za pomocą typowych podkładek 
dystansowych o odpowiednich grubościach. W celu 
zapewnienia należytej trwałości przekładni silnik-sprzęgło, z 
uwagi na stosunkowo dużą moc i dużą prędkość obrotową 
jednostki napędowej, zastosowano łańcuch dwurzędowy.  

Silnik Sokoła 200 zbudowany z materiałów wysokiej jakości, 
należał do najlżejszych w swojej klasie - ważył tylko 25 kg, cały 
zaś motocykl o 75 kg więcej. Do września 1939 roku z 
planowanej na ten rok serii 800 sztuk zdołano wyprodukować 
tylko 78 pojazdów. 

Ponad połowa z nich trafiła do oddziałów wojskowych 
broniących Warszawy, motocykl Sokół 200 był etatowo 
przeznaczony do służby w różnych oddziałach wojsk i broni jako 
motocykl łącznikowy [1,4].  

 

 
 
Fot. 9. Motocykl Sokół 200 M411  
 
Podstawowe dane techniczno – eksploatacyjne: 
˗ silnik: dwusuwowy, jednocylindrowy, chłodzony 

powietrzem, o pojemności skokowej 199,2 cm3,  
˗ stopień sprężania 6,5:1,  
˗ moc: 7 kM przy 4000 obr./min., 
˗ sprzęgło: mokre, wielotarczowe, 
˗ skrzynia biegów: o trzech przełożeniach, sterowana 

nożnie, 
˗ zapłon: bateryjny, 
˗ prądnica: Noris 6 V/30 W, akumulator: 6 V/8 Ah 
˗ rama: z kształtowników stalowych o profilu ceowym, 

podwójna, zamknięta, sprężysta w płaszczyźnie 
pionowej (ugięcie ramy pod siodłem równoważne z 
resorowaniem tylnego koła), 

˗ zawieszenie przednie: widelec trapezowy z ciernymi 
amortyzatorami skoku i kierunku, 

˗ zawieszenie tylne: sztywne (funkcję resorowania 
przejęła sprężysta rama), 

˗ ogumienie: opony Stomil 3,00x19″ lub 3,50x19″, 
˗ długość/szerokość/wysokość: 2025/680/965 mm, 
˗ rozstaw osi: 1315 mm, 
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˗ masa własna: 100 kg, 
˗ prędkość maksymalna: 85 km/h, 
˗ zużycie paliwa: 3 l/100 km. 

6. Motocykle MOJ 130  
Pierwsze seryjne motocykle MÓJ- fot. 10 [2] ukazały się w 

połowie roku 1937. Producentem była katowicka Fabryka 
Maszyn oraz Odlewnia Żelaza i Metali inż. Gustawa 
Różyckiego. W konstrukcji motocykla widać wyraźny wpływ 
niemieckich rozwiązań technicznych – m.in. zastosowano 
bardzo solidną ramę (z wstawionym zbiornikiem paliwa) 
podwójną zamkniętą, z ceowników stalowych [5,6]. 

Niektóre wersje miały zbiornik nakładany typu siodłowego, o 
nieco większej pojemności. Silnik był chroniony od dołu pasem 
blachy milimetrowej grubości, przytwierdzonej do belek ramy. 

Karter silnika wykonany w jednym odlewie z obudową 
skrzynki biegów, a tłok i głowica cylindra (zaopatrzona w 
odprężnik) były wykonane ze stopów lekkich.  

Skrzynka biegów z zatrzaskiem zewnętrznym była 
sterowana nożnie, miała tylko dwa przełożenia. Instalację 
zapłonową i oświetleniową zasilał prąd o napięciu 6-8 V, 
wytwarzany w prądnicy/iskrowniku, umieszczonym pod kołem 
zamachowym silnika. 

Z wytwórni inż. Różyckiego pochodziły również gaźniki, 
według niektórych danych stosowano także wyroby niemieckie. 
Pojazd był jednoosobowy, lecz po założeniu na bagażniku 
dodatkowego siodła można było przewozić pasażera.  

Motocykle MOJ posiadały solidny i estetyczny wygląd, miały 
też pozytywną opinię, jako oszczędne i wytrzymałe, stosowano 
je w Wojsku Polskim w szkołach kierowców [1,4]. Konstruktorem 
motocykla był inż. Karol Zuber. 

 

 
 
Fot. 10. Motocykl MOJ 130  
 
Podstawowe dane techniczno – eksploatacyjne: 
˗ silnik: jednocylindrowy, dwusuwowy, chłodzony 

powietrzem, napęd na koło tylne za pomocą łańcucha  
˗ średnica cylindra x skok tłoka/pojemność skokowa: 55 x 

54 mm/128,2 cm3,  
˗ stopień sprężania: 5,5:1,  
˗ moc maksymalna: 3,5 kM przy 3500 obr./min.,  
˗ sprzęgło: mokre, wielotarczowe,  
˗ skrzynka biegów: o dwóch przełożeniach, sterowana 

nożnie,  
˗ zapłon: iskrownikowy, prądnica-iskrownik 6 V/18 W, pod 

kołem zamachowym silnika,  
˗ rama: podwójna, zamknięta, tłoczona z blachy stalowej  

˗ zawieszenie przednie: tłoczony widelec trapezowy z 
ciernym amortyzatorem,  

˗ zawieszenie tylne: sztywne  
˗ ogumienie: opony Stomil 3,00x19”,  
˗ długość/szerokość/wysokość: 1895/750/900 mm, 
˗ masa własna: około 70 kg,  
˗ prędkość maksymalna: około 65 km/h,  
˗ zużycie paliwa: 2,5l/100 km,  
˗ obciążenie dopuszczalne: 2 osoby.  
 

7. Motocykle Podkowa 98  
Wiosną 1939 roku dyrekcja Zakładów Przemysłowych 

Podkowa S.A., mieszczących się w Poniatowie koło Legionowa, 
przekazała Warszawskiej Brygadzie Obrony Narodowej 5 
motocykli Podkowa 98 – fot. 11 [2], w obliczu zaś 
bezpośredniego zagrożenia dalsze pojazdy innym jednostkom 
uczestniczącym w obronie stolicy. Pojazdy były wykorzystywane 
głównie jako łącznikowe [1,4].  

Motocykl, skierowany na rynek w początku 1939 roku był 
lekkim motocyklem wzorowanym na angielskich konstrukcjach 
tej klasy, do jego napędu zastosowano angielskie silniki 
dwusuwowe (zblokowane ze skrzynką biegów) firmy angielskiej 
Villiers.  

Był to silnik jednocylindrowy wyposażony w sprzęgło mokre, 
wielotarczowe i zblokowany ze skrzynką biegów o trzech 
przełożeniach, sterowaną długą bezpośrednią dźwignią po 
prawej stronie motocykla. Źródłem prądu była prądnica-
iskrownik umieszczona pod kołem zamachowym silnika. 
Podwozie motocykla zaprojektowano opcjonalnie do jednostki 
napędowej o pojemności 150 cm3, a więc o mocniejszej i o 
większej masie.  

 

 
 
Fot. 11. Motocykl Podkowa 98 cm3  
 
Podstawowe dane techniczno – eksploatacyjne: 
˗ silnik: dwusuwowy, jednocylindrowy, chłodzony 

powietrzem, napęd na koło tylne za pomocą łańcucha , 
˗ średnica cylindra x skok tłoka/pojemność skokowa: 

50x50 mm/98 cm3,  
˗ stopień sprężania: brak danych,  
˗ moc: 3 kM przy 3000 obr./min.,  
˗ sprzęgło: mokre, jednotarczowe 
˗ skrzynia biegów: o trzech przełożeniach, sterowana 

ręcznie, 
˗ zapłon: iskrownikowy,  
˗ prądnica: iskrownik Villiers 6 V/18 W,  
˗ rama: rurowa, pojedyncza, zamknięta,  
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˗ zawieszenie przednie: widelec trapezowy,  
˗ zawieszenie tylne: sztywne,  
˗ ogumienie: opony Stomil 3,00x19",  
˗ długość/szerokość/wysokość: 1950/670/880 mm, 
˗ rozstaw osi: 1350 mm,  
˗ masa własna: około 70 kg,  
˗ prędkość maksymalna: 60 - 65 km/h,  
˗ zużycie paliwa: około 1,8 - 2,5 l /100 km,  
˗ obciążenie dopuszczalne: 2 - osoby po zamontowaniu 

na bagażniku dodatkowego siodła. 
 

8. Motocykle Perkun 98 i 125 
W 1904 roku powstało w Warszawie Towarzystwo Fabryki 

Motorów Perkun S.A. Produkcja obejmowała m.in. silniki 
spalinowe małej i średniej mocy, w tym zwłaszcza 
wysokoprężne, do celów przemysłowych, rolniczych i 
żeglugowych. W 1936 roku w biurze konstrukcyjnym fabryki 
rozpoczęto prace projektowe nad lekkim motocyklem [4,5,6]. 

W połowie 1938 roku skierowano na rynek pierwszą serię 
motocykli pod nazwa Perkun - fot. 12-13 [2]. Perkuny 
wyposażone były w małolitrażowe silniki angielskiej firmy 
Villiers, lecz dążeniem zarządu zakładu było produkowanie 
całkowicie własnych motocykli. 

 

 
Fot. 12. Motocykl Perkun z silnikiem Villiers 98 cm3   
 

 
Fot. 13. Motocykl Perkun z silnikiem 98 cm3  
 

Na jesieni 1938 roku był już gotowy nowoczesny silnik 
dwusuwowy o pojemności skokowej 125 cm3 i mocy 4 KM, przy 
4200 obr./min., zblokowany ze skrzynię biegów o trzech 

przełożeniach i sterowaną nożnie, silnik był wykonany z 
materiałów krajowych.  

Zagranicznego pochodzenia także i w seryjnych 
jednostkach napędowych były tylko dwa elementy: gaźnik 
(niemieckiej marki Graetzin ) i prądnica wbudowana pod kołem 
zamachowym (niemieckiej firmy Noris).  

Silnik miał zapłon bateryjny (akumulator 6V/7Ah) cewka 
zapłonowa, przerywacz, regulator napięcia i kontrolka ładowania 
akumulatora były umieszczone w obudowie prądnicy. Motocykl 
z polską jednostką napędową przewidziano do produkcji na 
początku następnego roku.  

Jednocześnie projektowano uruchomienie produkcji 
pojazdów jednośladowych z mocniejszymi silnikami o 
pojemnościach 200, 250 i 350 cm3, których prototypowe 
egzemplarze były podobno w stadium prób już w drugiej połowie 
1938 roku. 

Dalsze dane dotyczące tych zamierzeń nie są dotychczas 
znane, natomiast Perkuny 125 ukazały się w próbnych 
egzemplarzach podobno w pierwszych miesiącach 1939 roku.  

Podstawowe dane techniczno – eksploatacyjne: 
˗ dane techniczne motocykla Perkun 98 i 125 (w 

nawiasach dane dotyczące modelu 125 ), 
˗ silnik: jednocylindrowy, dwusuwowy, napęd na koło 

tylne za pomocą łańcucha,  
˗ średnica cylindra x skok tłoka/pojemność skokowa: 

50x50 mm/98 cm3 (52 x 58,8 mm/124,4 cm3),  
˗ moc: 3 kM (4 km przy 4200 obr./min.),  
˗ sprzęgło: mokre, wielotarczowe  
˗ skrzynia biegów: o trzech przełożeniach, sterowana 

ręcznie (opcjonalnie sterowana nożnie),  
˗ zapłon: iskrownikowy (bateryjny) 
˗ prądnica: iskrownik Villires 6 V/18 W, akumulator 6 V 

/7Ah, 
˗ sucha bateria - 3,5 V do oświetlania postojowego, Noris 

6 V/25 W,  
˗ rama: rurowa, pojedyncza, zamknięta,  
˗ zawieszenie przednie: widelec trapezowy,  
˗ zawieszenie tylne: sztywne,  
˗ ogumienie: opony Stomil 3,00 x 19", 
˗ długość/szerokość/wysokość: 1950/670/940 mm,  
˗ rozstaw osi: 1250 mm,  
˗ masa własna: około 75 kg,  
˗ prędkość maksymalna: około 60 km/h,  
˗ zużycie paliwa: około 2,2 – 2,5 l /100 km, 
˗ obciążenie dopuszczalne: 1 osoba lub 2 osoby po 

zamontowaniu na bagażniku dodatkowego siodła. 
Motocykl był dostosowany do doczepiania dostawczych 

wózków fabrycznych. Występowała także trójkołowa wersja 
towarowa, umieszczony z przodu wózek dostawczy pracował na 
niezależnym zawieszeniu obu kół na sprężynach śrubowych. Do 
transportu służyła skrzynia/platforma o wymiarach 80 x100 cm, 
umożliwiająca przewóz różnych towarów. 

Układ i łatwość demontażu źródła napędu (motocykla 
Perkun 98 ), pozwalała na podwójne wykorzystanie trójkołowca 
- jako małego pojazdu ciężarowego i solowego motocykla 
turystycznego [5,6]. 

Motocykle były relatywnie tanie: cena fabryczna wynosiła 
700 zł, detaliczna około 900 zł, przy czym 20% można było 
odzyskać ze zwrotu podatku. Na życzenie klienta w motocyklu 
mógł być zamontowany silnik Villiers 125 cm3, który pasował do 
standardowej ramy. Motocykl w standardowej wersji był 
jednoosobowy, siodełko dla pasażera można było nabyć 
oddzielnie. 

Wówczas motocyklami o tej pojemności można było jeździć 
bez prawa jazdy, zwolnione też były z podatku drogowego.  
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9. Motocykle Niemen 98 i 125 
Zasadnicza produkcja fabryki z Grodna [5,6] objęła 3 typy 

motocykli marki Niemen – fot. 14 [2] o pojemnościach silników 
98, 125 i 150 cm3. Największym popytem, cieszyły się 
motocykle z silnikami o pojemności 98 cm3, czyli tzw. setki. 
Miały one silniki marki firm: Sachs i Villiers, pozostałe zespoły i 
części w zdecydowanej większości były produkcji krajowej. 

Początkowo wytwarzano jedynie lekkie motocykle w 
następujących pojemnościach: 75 cm3 (Sachs), konstrukcja nie 
amortyzowana, budowana na bazie ram rowerowych – fot. 15 
[2], a nieco później o pojemnościach 98 cm3 (Sachs i Villiers), 
150 cm3 (Villiers). W roku 1938 i 1939 pojawiły się motocykle 
Niemen DV z silnikami Villiersa: 98 cm3, 125 cm3 i 150 cm3, 
oraz typ DS (bez pedałów) z silnikiem Sachs 98. 

 

 
Fot. 14. Motocykl Niemen 98 cm3  
 

 
Fot. 15. Motocykl Niemen R100, z silnikiem Sachs 98 cm3 
 
Grodzieńskie motocykle były dopracowane konstrukcyjnie, 

oraz wykonywane w dobrej jakości, (niewątpliwie przydało się 
doświadczenie uzyskane dzięki wcześniejszej produkcji 
rowerów i motorowerów). Miały też korzystne wskaźniki 
eksploatacyjne: maksymalna prędkość wynosiła 70 km/h, 
zużycie paliwa – średnio 2,25 l/100 km, obciążenie 
dopuszczalne - 150 kg., w zasadzie więc były to pojazdy 
jednoosobowe, choć zainstalowanie na bagażniku drugiego 
siodełka umożliwiało jazdę z pasażerem. Cena motocykla 

wynosiła 900 zł, przy czym dodatkowe wyposażenie wymagało 
dopłaty.  

 
Podstawowe dane techniczno – eksploatacyjne: 
˗ silnik: dwusuwowy, jednocylindrowy, napęd na koło 

tylne za pomocą łańcucha,  
˗ średnica cylindra x skok tłoka /pojemność skokowa: 

50x50/ 98 cm3,  
˗ stopień sprężania: brak danych,  
˗ moc: 3 kM (liczba obrotów nieznana),  
˗ sprzęgło: mokre, jednotarczowe,  
˗ skrzynia biegów: o trzech przełożeniach, sterowana 

ręcznie,  
˗ zapłon: iskrownikowy  
˗ prądnica: iskrownik Villiers 6 V/18 W,  
˗ rama: rurowa, pojedyncza, zamknięta,  
˗ zawieszenie przednie: widelec trapezowy,  
˗ zawieszenie tylne: sztywne,  
˗ ogumienie: opony Stomil 3,00 x 19",  
˗ długość/szerokość/wysokość: 1980/700/890 mm,  
˗ rozstaw osi: 1330 mm,  
˗ masa własna: około 70 kg,  
˗ prędkość maksymalna: około 70 km/h,  
˗ zużycie paliwa: 2,2 - 2,5 l/100 km,  
˗ obciążenie dopuszczalne: 1osoba, 2 osoby po 

zamontowaniu na bagażniku dodatkowego siodła. 
 
10. Motocykle Łucznik 

Pierwsze egzemplarze motocykli Łucznik – fot. 16 [2] 
ukazały się w końcu okresu międzywojennego, w lutym 1939 
roku. Wstępne prace przygotowawcze trwały bardzo krótko i już 
w pierwszych dniach 1939 roku powstało kilka 
eksperymentalnych motocykli, poddawanych intensywnym 

próbom drogowym [4,5]. 
 

 
Fot. 16. Motocykl Łucznik z silnikiem 98 cm3  
 
Prototypowe pojazdy były wyposażone w importowane 

silniki: niemiecki Sachs o pojemności 125 cm3 i mocy 3 KM przy 
3600 obr./min. i angielski Villiers o pojemności 98 cm3 i tej 
samej mocy zblokowane ze skrzynkami biegów o trzech 
przełożeniach. W produkcji seryjnej przewidywano 
zastosowanie krajowych jednostek napędowych.  

Trudno jest dzisiaj ustalić, ile Łuczników opuściło mury 
radomskiej filii Państwowej Wytwórni Uzbrojenia. Liczba 
zbudowanych motocykli nie jest znana nawet w przybliżeniu - z 
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planu produkcyjnego dostępnego w ówczesnej prasie 
dowiedzieć się można, że zamierzano budować rocznie 500-
700 pojazdów z polskimi jednostkami napędowymi. 
11. Motocykle Tornedo 

Projekt motocykla powstał w Bydgoskiej Fabryce Rowerów i 
Motocykli – fot. 17 [2], gdzie wykorzystując wieloletnie 
doświadczenie w produkcji rowerów produkowano wszystkie 
niezbędne elementy z wyjątkiem jednostki napędowej.  

Zadanie opracowania silnika powierzono Warszawskiej 
Fabryce Pomocniczej dla Przemysłu Lotniczego i 
Samochodowego, będącej częścią spółki Steinhagen i 
Stransky.  

Tam też powstał nowoczesny i kompletny zespół napędowy, 
pod niewiele mówiącym symbolem SS-3-MR krył się silnik- 
fot.18 [2], w którym zastosowano m. in. takie rozwiązania jak 
prądnica prądu stałego z regulatorem napięcia, czy 
przeniesienie napędu na sprzęgło kołami zębatymi [5,6]. 
Produkcja ruszyła na przełomie roku 1938/39.  

Przypuszczalnie wyprodukowano około 300 sztuk tych 
motocykli.  

 
Fot. 17. Motocykl z silnikiem SS 

 

 
Fot. 18. Silnik SS  

 
Podstawowe dane techniczno – eksploatacyjne (silnik 

SS-3-MR): 
 
˗ silnik: jednocylindrowy, dwusuwowy, napęd na koło 

tylne za pomocą łańcucha (istniała także odrębna 
przekładnia łańcuchowa napędzana pedałami),  

˗ średnica cylindra x skok tłoka/pojemność skokowa: 
50x50 mm/ 98,2 cm3,  

˗ moc: maksymalna - 3,25 kM przy 4200 obr/ min, trwała 
– 2,5 KM przy 3500 obr./min.,  

˗ sprzęgło: mokre, wielotarczowe,  
˗ skrzynia biegów: o dwóch przełożeniach, sterowana 

ręcznie  
˗ zapłon: iskrowy typu SS,  
˗ prądnica: prądu stałego 4 V/15 W, typu SS, 
˗ rama: rurowa, pojedyncza, zamknięta, 
˗ zawieszenie przednie: widelec trapezowy,  
˗ zawieszenie tylne: sztywne,  
˗ ogumienie: Opony Stomil (wymiary ogumienia i pojazdu 

- nieznane), 
˗ masa własna: około 60 kg,  
˗ prędkość maksymalna: około 60 km/h,  
˗ zużycie paliwa: około 2,5 l/100 km,  
˗ obciążenie dopuszczalne: 1 osoba.  
 

12. Motocykle SM 98 
Motocykle SM (Stefan Malcherek) były budowane wyłącznie 

z elementów pochodzenia krajowego (z wyjątkiem łożysk 
tocznych) zaś przeważająca większość podzespołów - w tym 
obok silnika także rama i jej osprzęt - pochodziły z poznańskiej 
wytwórni [5,6]. 

Pojazd charakteryzował się rozwiązaniami konstrukcyjnymi 
typowymi dla ówczesnych motocykli małolitrażowych, tzw. 
setek. W lekkiej, lecz wytrzymałej pojedynczej ramie rurowej z 
tłoczonym widelcem przednim typu trapezowego, resorowanym 
centralną sprężyną, był umieszczony jednocylindrowy silnik 
dwusuwowy o pojemności 98 cm3 i mocy 3 KM przy 3500 
obr./min. [7]. 

Dwudzielny karter i głowica silnika były odlane ze stopów 
lekkich, a cylinder wykonano z żeliwa o dużej wytrzymałości 
cieplnej i mechanicznej oraz wyposażono w jednostronny wylot 
spalin.  

Silnik był zblokowany ze sprzęgłem wielotarczowym 
mokrym (przeniesienie napędu z wału korbowego na sprzęgło 
za pomocą przekładni łańcuchowej) i skrzynią biegów o dwóch 
przełożeniach, co powodowało, że szybkością maksymalną (a 
zwłaszcza przyspieszeniem) SM 98 ustępował nieco innym 
polskim pojazdom tej klasy wyposażonym w skrzynię biegów o 
większej liczbie przełożeń.  

Skrzynia biegów była sterowana ręcznie, bezpośrednio 
długą dźwignią umieszczoną po prawej stronie motocykla, 
zdarzało się też, że jednostki napędowe wyposażano w 
mechanizmy nożnej zmiany przełożeń.  

Zarówno gaźnik z siatkowym mokrym filtrem powietrza, jak i 
prądnica - iskrownik 6 V/15 W umieszczona pod kołem 
zamachowym silnika, były dziełem Stefana Malcherka.  

Solidnie opracowana konstrukcja pojazdu, wysokie 
parametry techniczne silnika, a także dobrze opracowany 
gaźnik powodowały, że motocykl był bardzo ekonomiczny gdyż 
z pełnym obciążeniem zużywał nie więcej niż 2,5 litra paliwa 
(benzyna z olejem w stosunku 25:1) na 100 kilometrów. 

Podstawowe dane techniczno – eksploatacyjne 
motocykli SM 98, WNP i ZUCH: 

˗ silnik: dwusuwowy, jednocylindrowy typu SM 98, napęd 
na koło tylne za pomocą łańcucha, 

˗ średnica cylindra x skok tłoka/pojemność skokowa: 
48x54 mm/97,7 cm3, 

˗ stopień sprężania: brak danych, 
˗ moc: 3 KM przy 3500 obr./min., 
˗ sprzęgło: mokre, wielotarczowe, 
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˗ skrzynia biegów: o dwóch przełożeniach sterowana 
ręcznie, lub w niektórych egzemplarzach - nożnie, 

˗ zapłon: iskrownikowy - prądnica - iskrownik typu SM 6 
V/15 W zblokowane z kołem zamachowym silnika, 

˗ rama: rurowa, pojedyncza, zamknięta, 
˗ zawieszenie przednie: widelec trapezowy, 
˗ zawieszenie tylne: sztywne, 
˗ ogumienie: opony Stomil 3,00x19", 
˗ wymiary pojazdów: nieznane, 
˗ masa własna: nieznana (przypuszczalnie około 65 kg), 
˗ prędkość maksymalna: – około 60 km/h, 
˗ zużycie paliwa: 2,5 l/100 km, 
˗ obciążenie dopuszczalne: 1 osoba. 
 

13. Wózki WNP 
We wstępnym etapie wykonawczym dla zapewnienia zbytu 

na silniki zaproponowano Wiktorowi Nowaczykowi, 
współwłaścicielowi Poznańskiej Wytwórni Rowerów Braci 
Nowaczyk, aby do budowanych tam trójkołowych wózków 
dostawczych marki WNP – fot. 19 [2] zastosował jednostki 
napędowe typu SM 98 [5,6,7].  

Próby wypadły pomyślnie i już na Targach Poznańskich 
wiosną 1939 roku eksponowano nie tylko silnikowe trójkołowce 
towarowe o nośności do 200 kg z niezależnym resorowaniem 
każdego koła za pomocą systemu tłoczkowego i z obudową 
części transportowej wykonanej z dekapowanej blachy o liniach 
opływowych, ale i motocykle WNP w dwóch wersjach popularnej 
i luksusowej. 

Różnice były niewielkie i przejawiały się głównie w 
wyposażeniu i wystroju zewnętrznym. Pojazdy obu typów miały 
silniki SM 98 i jednakowe ramy z rur stalowych konstrukcyjnych 
łączonych w sposób charakterystyczny dla rowerów za pomocą 
tradycyjnych łączników i lutowania mosiądzem. Także widelec 
przedni (z centralną sprężyną) był wykonany z rur w podobny 
sposób. 

 

 
Fot. 19. Motocykl trójkołowy WNP  

 
14. Motocykle Zuch 

Motocykle z firmy Automatyk były budowane [5,6,7] drogą 
kooperacji krajowych poddostawców. Najmniejszy z planowanej 
rodziny trzech typów nosił nazwę Zuch - fot. 20 [2] i posiadał 
silnik SM 98. Był on prawie kopią motocykla Stefana Malcherka, 
zaś od WNP różnił się m.in. systemem połączeń belek rurowej 
ramy (spawane) i widelcem przednim tłoczonym z blachy 
stalowej.  

Zuch 98 był jedynym zrealizowanym modelem tej firmy - 
pojazdów z silnikami o większej pojemności: 250 cm3 o nazwie 
Druh i 350 cm3 o nazwie Mistrz, nie zdążono już opracować 
przed wybuchem wojny. 

 

 
 

Fot. 20. Motocykl Zuch  
 

15. Motocykle SM 500 
Wytwórnia Silników i Motocykli SM powstała w Warszawie w 

1934 roku, z inicjatywy inż. Alfreda Schweitzera i Edwarda 
Mandelota. Ci dwaj byli twórcami pierwszego polskiego 
motocykla sportowego produkowanego w kraju [5,6]. 

Wyprodukowano w pierwszej serii około 10 sztuk tych 
pojazdów. Charakter produkcji był z resztą nastawiony na 
indywidualny sposób montażu każdego motocykla, z 
zachowaniem pełnej wymienności seryjnie wytwarzanych 
części. 

Bardzo starannie opracowano prototyp pojazdu, prace 
projektowe rozpoczęto w latach 1930 - 1931, zaś budowę 
prototypu (w Wytwórni Silników i w Warsztatach 
Mechanicznych) zakończono w 1933 roku. 
Dążenie do zapewnienia wysokiej jakości i niezawodnej pracy 
motocykla wymusiło, że niektóre elementy jego wyposażenia 
zostały zakupione w wytwórniach zagranicznych: widelec 
trapezowy w firmie Brampton, gaźnik – w firmie Amal, a 
instalacja elektryczna – w firmie Bosch. 

Motocykl – fot. 21 [2], miał silnik jednocylindrowy 
górnozaworowy, o rozrządzie popychaczowym, pojemność 
skokowa 498 cm3 pozwalała na osiągnięcie mocy 18 KM przy 
4000 obr / min.  

W głowicy silnika umieszczono zawory o dużej średnicy 
grzybków z paragrafowymi sprężynami, silnik był smarowany 
pod ciśnieniem, układ olejenia wzorowano na angielskim 
systemie Blackburne. 

Napęd był przenoszony przez sprzęgło suche, 
jednotarczowe, skrzynię biegów o trzech przełożeniach 
sterowaną nożnie lub ręcznie i wał napędowy z elastycznym 
przegubem. 

Motocykl miał ramę rurową, zamkniętą, sztywne 
zawieszenie tylne i przednie - widelec trapezowy z centralną 
sprężyną i ciernymi amortyzatorami. 

Koła wzajemne wymienne demontowały się łatwo przez 
wyjęcie osi - na uwagę zasługuje duża średnica bębnów 
hamulców, sprzężonych ze sobą i sterowanych nożnie. Bęben 
hamulca tylnego był umieszczony na jego piaście na wale 
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napędowym przy skrzyni biegów jak w wielu konstrukcjach 
zagranicznych. 

SM ważył 150 kg, z jednoosobowym obciążeniem rozwijał 
prędkość do 130 km/h. Zużycie paliwa nie było duże i wynosiło 
3,5 l/100 km. Z kilkunastu, a może kilkudziesięciu motocykli SM 
zbudowanych w latach1934 - 1936 nie zachował się 
przypuszczalnie ani jeden. 

 

 

 
Fot. 21. Motocykl sportowy SM 500  

 
16. Motocykle SHL 98 

Pierwszy model motocykla SHL – fot. 22. [2], produkowany 
w latach 1938-1939 w Suchedniowskiej Hucie Ludwików 
opracowany został przez inż. Rafała Ekielskiego [5,6]. 

 

 
 

Fot. 22. Motocykl SHL 98 cm3  
 

Motocykl wyposażony był w brytyjski silnik Villiers 98 cm3, 
początkowo sprowadzano silniki z Wielkiej Brytanii, później 
produkcję tego silnika uruchomiono w Kielcach na podstawie 
umowy licencyjnej podpisanej w maju 1938 roku.  

Podwozie motocykla SHL 98 skonstruowane było z 
kształtowników tłoczonych z blachy łączonych śrubami z 
elementami odlewanymi. Lampy początkowo importowano z 
Wielkiej Brytanii, potem zamiast lamp Villiersa zaczęto stosować 
lampy z warszawskiej wytwórni A. Marciniaka. 

Motocykl był solidny i wytrzymały, przystosowany do jazdy 
po złych drogach. Z tego powodu był też dość ciężki - masa 

własna 78 kg to górna granica dla tej kategorii pojemnościowej, 
jednak nawet przy jeździe z pasażerem średnia prędkość 
przejazdu wynosiła około 45-50 km/h.  

Cena fabryczna motocykla wynosiła 700 zł, cenę handlową 
ustalono na 960 zł, lecz dzięki możliwości uzyskania zwrotu 
20% kosztu z podatku dochodowego przy zakupie polskiego 
pojazdu, faktyczna cena dla większości odbiorców wynosiła 
około 768 zł.  

Pod koniec 1938 zaczęto też prace nad prototypami modeli 
200 cm3 i 350 cm3 z silnikami Villiersa i z amortyzacją tylnego 
koła. 

Do wybuchu wojny wyprodukowano i sprzedano około 2000. 
sztuk motocykli SHL 98. Produkcja motocykli tej marki była 
kontynuowana po wojnie w Polsce. 

Podstawowe dane techniczno – eksploatacyjne 
motocykla: 

˗ silnik: dwusuwowy, jednocylindrowy, napęd koła tylnego 
za pomocą łańcucha, 

˗ średnica cylindra x skok tłoka/pojemność skokowa: 
50x50 mm/98 cm3, 

˗ stopień sprężania: 5:1, 
˗ moc: 3 KM przy 3000 obr./min., 
˗ sprzęgło: mokre, jednotarczowe, 
˗ skrzynia biegów: o trzech przełożeniach, sterowana 

ręcznie, 
˗ zapłon: iskrownikowy, 
˗ prądnica: iskrownik Villiers 6 V/18 W, 
˗ rama: z kształtowników stalowych o profilu ceowym, 

podwójna, zamknięta, 
˗ zawieszenie przednie: widelec trapezowy z ciernym 

amortyzatorem skoku, 
˗ zawieszenie tylne: sztywne, 
˗ ogumienie: Polska Opona Stomil 3,00 x 19", 
˗ długość/szerokość/wysokość: 1980/680/930 mm, 
˗ rozstaw osi: 1260 mm, 
˗ masa własna: 78 kg,  
˗ prędkość maksymalna: około 60 km/h, 
˗ zużycie paliwa: 2 - 2,5 l /100 km, 
˗ obciążenie dopuszczalne: 120 kg lub sporadycznie 2 - 

osoby (po zamontowaniu na bagażniku dodatkowego 
siodła). 
 

17. Motocykle Orlę 350 
Jedną z mało znanych konstrukcji inż. Rafała Ekielskiego 

był motocykl Orlę-Villiers 350 – fot. 23 [2]. Prototyp pojazdu 
powstał w 1933 roku przy współudziale Jana Tazarskiego. 

Był to dwuosobowy motocykl turystyczny [5,6], wyposażony 
w angielski silnik Villiers 350. Konstruktor nosił się z zamiarem 
uruchomienia produkcji seryjnej i w tym celu stworzył w 
Krakowie własną wytwórnię motocykli. 

Na początku 1934 roku inż. Ekielski rozpoczął starania o 
zezwolenie na produkcję. Zademonstrował wówczas pojazd w 
Ministerstwie Przemysłu i Handlu w Warszawie, gdzie spotkał 
się z życzliwym przyjęciem. Uzyskał m.in. zgodę na zezwolenie 
od opłat celnych importowanych części niezbędnych do 
produkcji motocykli - silników, skrzyń biegów, łożysk.  

W związku z tym cena sprzedaży została ustalona na tak 
niskim poziomie, że pojazd stając się rzeczywistą konkurencją 
dla innych maszyn na rynku krajowym, dostępny był w zasadzie 
dla szerokich mas odbiorców.  

Napęd na tylne koło był przenoszony za pośrednictwem 
sprzęgła mokrego, wielotarczowego, skrzyni biegów firmy 
Burman o trzech przełożeniach sterowanych ręcznie i łańcucha 
rolkowego. Motocykl miał instalację elektryczną 6 V zasilaną z 
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prądnicy - iskrownika Villiers, wbudowanego w koło zamachowe 
silnika. 

Pojazd był stosunkowo ciężki - jego masa w stanie gotowym 
do jazdy wynosiła 125 kg. Mimo dużych zalet konstrukcyjnych i 
wysokiej jakości wykonania, produkcja motocykli Orlę nie 
rozwinęła się. Według niepełnych danych zbudowano jedynie 
serię próbną. 

 

 
 

Fot. 23. Schemat motocykla Orlę 350  
 

18. Motocykle WUL-GUM 
Motocykl WUL-GUM – fot. 24 [2] z silnikiem Sachs 98 cm3, 

oparty był konstrukcyjnie na niemieckim motocyklu Phanomen 
BOB. Poznańska firma WUL-GUM w latach 1937-1939 
importowała całe motocykle w postaci podzespołów, głównie od 
niemieckich producentów.  

Motocykle były montowane na miejscu (część z nich 
montowano także w warsztacie Motosprzęt w Ostrowie 
Wielkopolskim) i sprzedawane jako wyrób krajowy [5,6].  

Dzięki temu zwolnione były z 20% podatku płaconego przy 
zakupie motocykli importowanych. Tak więc WUL-GUM, chociaż 
produkowany w Niemczech oficjalnie był motocyklem polskim.  

 

 
 

Fot. 24. Motocykl Wul-Gum  
 

19. Motorower Fabjański 
Motorower zbudowany w warsztacie ślusarskim Henryka 

Fabjańskiego w Pilicy w czasie trwania drugiej wojny światowej 
[5]. Po wojnie został odnaleziony i odrestaurowany – fot. 25 [2]. 

 

 
 
Fot. 25. Motorower Fabjański  
 
Podstawowe dane techniczno – eksploatacyjne:  
˗ silnik: firmy Sachs - jednocylindrowy, dwusuwowy, 

chłodzony powietrzem, napęd na koło tylne za pomocą 
łańcucha, druga przekładnia łańcuchowa służyła do 
napędu pedałami,  

˗ stopień sprężania - 5,4:1,  
˗ moc maksymalna - 1,7 KM przy 3500 obr./min.,  
˗ sprzęgło - mokre, wielotarczowe,  
˗ skrzynka biegów - o dwóch przełożeniach, sterowana 

ręcznie, 
˗ zapłon - iskrownikowy, prądnica-iskrownik 6V/15W, pod 

kołem zamachowym silnika,  
˗ rama – rurowa pojedyncza, zamknięta,  
˗ zawieszenie tylne - sztywne,  
˗ zużycie paliwa – 1,8-2l/100 km,  
˗ obciążenie dopuszczalne – 1 osoba.  
 

20. Podsumowanie 
Niniejszy artykuł nie wyczerpuje tematu m.in. odnośnie 

typów, prototypów, a zwłaszcza rozwiązań konstrukcyjnych 
motocykli, skonstruowanych i produkowanych w Polsce przed II 
wojną światową.  

Używano także powszechnie motocykli po naprawach, bądź 
modernizacjach (albo i bez nich), produkowanych w innych 
krajach do różnego rodzaju transportu osób, towarów, także 
uzbrojenia, lub bezpośrednio do walki.  

Głównym celem artykułu było przypomnienie o tej grupie 
pojazdów i ich możliwościach technicznych w oparciu o 
dostępne dane, które stosunkowo często są niepełne bądź 
niekompletne. Część rozwiązań konstrukcyjnych i parametrów 
konstrukcyjnych pozostaje nieznana, lub zapomniana. Od kilku 
lat można zauważyć duże zainteresowanie różnych pasjonatów 
i grup historyczno-rekonstrukcyjnych odbudową i naprawą 
motocykli, także przedwojennych. 

 
Bibliografia  
1. Jońca A, Szubański R, Tarczyński J., Wrzesień 39 - Pojazdy 

Wojska Polskiego - barwa i broń, WKiŁ, Warszawa 1990. 
2. Materiały własne autorów. 
3. Otoczyński Z., Sokół 600 i 1000, WKiŁ Warszawa 1999. 
4. Szczerbicki T, Kamiński A., Motocykle Wojska Polskiego 

1918-1950. Alma-Press, Kraków 2011. 
5. Tarczyński J., Polskie motocykle 1918-1945, Wydanie 3, 

WKiŁ, Warszawa 2005.  



 technika 

 

AUTOBUSY   6/2015    271 

6. Tarczyński J., Polskie motocykle 1918-1939, WKiŁ, 
Warszawa 2004.  

7. Woźniak D., Kukiełka L., Silniki rowerowe – wybrane 
aspekty. XVII Forum Motoryzacji, Słupsk 2014. 
Wydawnictwo INW Spatium, Radom 2014. Płyta CD. 

 

 
Polish pre-war motorcycles 

 
Abstract 

 
This article presents the types of motorcycles produced or assembled by Polish factories and assembly plants in the pre-war period before 

World War II. These were entirely Polish constructions, or constructions with components or license parts from other countries. The article 
analyzes the technological solutions used, as well as the basic technical-exploitation parameters of these motorcycles.  The article also 
encompasses pictures which graphically illustrate the given topic.. 
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