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Από το ποδήλατο στη μοτοσικλέτα

• H εξέλιξη του ποδηλάτου διήρκεσε 50 χρόνια.

• Aπό την ξύλινη κατασκευή χωρίς πετάλια του γερμανου Karl Drais 
Von Sauerbronn το 1817

• Νέους ορίζοντες άνοιξε το 1876 ο κινητηρας εσωτερικης καυσις ο 
αποκαλούμενος και κινητηρας Οττκ κατά το όνομα του εφευρέτη 
τουΝικολαουσ Οττο



Απο το Οττο στο βενζινοκινητηρα

• βιλχελμ μαιμπαχ και καρλ μπεντς κατασκεύασαν λίγα χρόνια 
αργότερα το βενζινοκινητήρα, που ήταν πιο ελαφρύς και γρήγορος 
από τους κινητήρες Όττο. Το 1892 ο Ρούντολφ Ντίζελ ολοκλήρωσε 
την παλέτα κινητήρων του 19ου αιώνα με τον πετρελαιοκινητήρα ή 
κινητήρα ντίζελ, ενώ ο κινητήρας Βάνκελ του Φέλιξ 
Βάνκελ (περιστροφικός κινητήρας) εμφανίστηκε πολύ αργότερα και 
συγκεκριμένα το 1957.



Από το μηχανοκίνητο τρίτροχο στη 
μοτοσικλέτα

• Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το πρώτο μηχανοκίνητο δίκυκλο 
δόθηκε στον Γκότλιμπ Ντάιμλερ το 1885 για την κατασκευή ενός 
μηχανοκίνητου ξύλινου ποδηλάτου με δύο μικρές βοηθητικές ρόδες 
–ουσιαστικά επρόκειτο για τρίτροχο. Επειδή η επενδυμένη σέλα του 
έμοιαζε με σέλα αλόγου, το όχημα θύμιζε μάλλον άμαξα παρά 
μηχανοκίνητο όχημα. Διέθετε μινιμαλιστικό τιμόνι και τετράχρονο 
μονοκύλινδρο κινητήρα με κυβισμό 264 κ.εκ. καθώς και ισχύ μισού 
ίππου. Για τα σημερινά δεδομένα αυτή η πρώτη μοτοσυκλέτα θα 
μπορούσε να θεωρηθεί πρωτόγονη και μοντέρνα συγχρόνως.



Κατασκευή

• Η σύγχρονη μοτοσικλέτα αποτελείται από τον σκελετό, τον κινητήρα 
και τους τροχούς. Ο σκελετός κατασκευάζεται συνήθως από σωλήνα 
από χάλυβα. Ο κινητήραςστηρίζεται σε χαμηλό σημείο για την 
αύξηση της ευστάθειας και είναι τετράχρονος ή δίχρονος.



Παπιά τοτε

• από το ιστορικό Honda C50 τη δεκαετία του 1950, με κυριότερα 
χαρακτηριστικά: κυβισμός 50 cc, ημιαυτόματο κιβώτιο τεσσάρων 
σχέσεων (αρχικά τριών), τετράχρονος αερόψυκτος μονοκύλινδρος 
κινητήρας, ποδιά, ελεύθερος (κενός) χώρος έμπροσθεν της σέλας, 
ρεζερβουάρ κάτω από τη σέλα και χρήση αποκλειστικά σε αστικές 
μετακινήσεις.



Παπια τωρα

• Σήμερα πλέον κατασκευάζουν «παπιά» πολλές εταιρείες από 
τηνΙαπωνία και άλλες χώρες της ανατολικής Ασίας με κυβισμό που 
φτάνει τα 150 cc, δισκόφρενα στον εμπρόσθιο και πίσω τροχό.

• Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί δίχρονα παπια και με συμπλέκτη.

• Επίσης τα παπιά είναι το είδος στο οποίο γίνονται οι 
περισσότερες μετατροπέςαπό χομπίστες σε αύξηση κυβισμού, 
εξατμίσεις και πολλά άλλα.



Σκούτερ

• Η πλέον ανερχόμενη κατηγορία δικύκλων με τα εξής κύρια 
χαρακτηριστικά ειναι κινητήρας στο κέντρο κάτω από τη σέλα ή 
παλιότερα στο πίσω μέρος δίπλα από τον τροχό χρήση κυρίως σε 
αστικές μετακινήσεις, αυτόματο κιβώτιο, «ποδιά» μπροστά, 
ελεύθερος (κενός) χώρος ανάμεσα στη σέλα και τον εμπρόσθιο 
τροχό, τροχοί μικρότεροι των μοτοσικλετών και διάθεση αρκετών 
αποθηκευτικών χώρων. Ο κινητήρας είναι μονοκύλινδρος και 
δίχρονος στους μικρούς κυβισμούς (50 cc έως 100 cc) και 
τετράχρονος όταν είναι πάνω από 150 cc. Υπάρχουν βέβαια και 
υλοποιήσεις με κυβισμό στα 850 cc (Gilera), όπως επίσης και με δύο 
κυλίνδρους. Επίσης, υπάρχουν και σκούτερ με ημιαυτόματα κιβώτια 
και με μεγάλους τροχούς.
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• Wikipedia.com
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