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Tas bija šķietami nesen, kad tika svinēta pirmā automobiļa simtgade, vismaz pirmā pēc vienas no 
versijām. Diskusijas par to, kurš īsti un kad ir uzbūvējis to veidojumu, ko var uzskatīt par īstu auto-
mobili, droši vien nebeigsies nekad. Lai arī kādi bijuši iepriekšējie eksperimenti pārējiem tehnikas 
entuziastiem, tieši oficiālajam, dokumentāli apstiprinātajam Karla Benca veikumam šogad tiek svi-
nēta 125 gadu jubileja. 

Kopš 19.gadsimta beigām autobūvē sperti plaši soļi, un mūsdienu tehnoloģiju pārbagātie automo-
biļi tikai simboliski līdzinās saviem priekštečiem. Diemžēl daudzi pazīstami autobūves zīmoli nav 
spējuši pārvarēt ekonomiskās krīzes un citus radušos izaicinājumus. Tā pērnā gada nogalē nācās 
atvadīties no Pontiac, un pirms tam no citiem savulaik populāriem auto zīmoliem. Tomēr par laimi 
mēdz būt arī izņēmumi. Pērn Alfa-Romeo nosvinēja apaļu jubileju – 100 gadus. Auto marka vairāk-
kārt mainījusi īpašniekus un dažreiz ar grūtībām tikusi pāri ekonomiskajām krīzēm. Tomēr šobrīd 
šī zīmola nākotne izskatās drošāka nekā pirms dažiem gadiem, kad globālā krīze vēl nebija sākusi 
purināt ražotāju rindas. 

Lai arī kāds liktenis piemeklētu slavenos autoražotājus, to izveidotajiem šedevriem atradīsies vieta 
auto entuziastu sirdīs un, ja pietiks vietas, arī muzejos. Tādēļ īpaši priecē fakts, ka Rīgas Motormu-
zeja ekspozīcijas platība ir nesen papildināta ar jaunu telpu, kurā var aplūkot arī pēdējā, Latvijas 
teritorijā bijušajā auto ražotnē RAF darinātie auto. Diemžēl sērijveida autobūve jau krietnu laiku pie 
mums ir vēsture, atliek vienīgi doties uz Motormuzeju, aplūkot Russo-Baltu, Ford-Vairogu, RAFiņu, 
un domāt – kā būtu, ja būtu...

Šis ir pirmais e-žurnāla numurs. Tā izveides mērķis - popularizēt retro tehniku, iepazīstināt ar to 
saistītiem, vēsturiskiem notikumiem, iesaistītām personām, tehnikas ražotājiem, atsaukt atmiņā 
spilgtus un nozīmīgus ar tehniku saistītus notikumus, tai skaitā arī sacīkšu trasēs, un galvenais - 
neļaut aizmirst to, kas kādreiz bijis svarīgs, nozīmīgs, licis lepoties mūsu senčiem un arī mums.    

Ainārs Vaivods-Šulte
RETROTEHNIKA, 2011.g.
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Lepoties ar gadsimtu
senu vēsturi var tikai 
retais auto ražotājs, 
un vēl mazāk ir tādu, 
kuri, pārciešot divu 
pasaules karu un eko-
nomisko krīžu radītās 
sekas, ir izdzīvoju-
ši un joprojām turpina 
ražošanu. 2010.gada 
24.jūnijā slavenais itāļu 
autobūves uzņēmums 
Alfa Romeo atzīmē-
ja savas dibināšanas 
simtgadi. Arī šim le-
ģendārajam auto ra-
žotājam gadu gaitā 
sacīkšu triumfa brīži 
mijās ar krīzēm, tomēr 
lielā mērā tieši Alfa 
Romeo zīmola cienī-
tāju uzticība ir ļāvusi 
tam neizzust un nepa-
likt vēstures plauktos 
līdzīgi kā daudziem 
citiem “vienaudžiem”.
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ar Alfa Romeo izveidošanu lielā mērā pa-
teikties var franču uzņēmējam Aleksand-
ram Darrakkam. Viņš 1896.gadā nodibi-

nāja savu autobūves uzņēmumu Darracq, kura 
veiksmīgā darbība veicināja kompānijas darbī-
bas lauka paplašināšanos ārpus Francijas ro-
bežām. 1904.gadā Darracq aizņēma aptuveni 
10% franču autotirgus. Pēc nozīmīgām Darracq 
automobiļu uzvarām autosacīkstēs un vairākiem 
ātruma rekordiem (1904. gadā - 168.22 km/h, 
1905.gadā - 176.46 km/h, 1906.gadā - 197.06 
km/h) tika pieņemts lēmums kopā ar vairākiem 
itāļu investoriem 1906.gadā izveidot kopuzņē-
mumu Darracq automobiļu ražošanai Itālijā - 
Società Anonima Italiana Darracq (SAID). Šim 
mērķim tika iegādāts 450 tūkstošus liru vērts ze-
mes gabals netālu no Neapoles, tomēr rūpnīca 
uz tā netika uzbūvēta. Sākotnēji uzņēmēju plā-
nus aizkavēja krīze akciju tirgū, vēlāk A.Darrakku 
sāka mākt šaubas par izvēlētās vietas piemēro-
tību – tuvākajā apkārtnē varēja pietrūkt kvalificē-
ta darbaspēka, kā arī rasties problēmas ar izej-
vielu un sastāvdaļu piegādi. Šaubas pastiprināja 
fakts, ka šādi jau bija izgāzušies divi kopprojekti 
ar Hermes un Daimler piedalīšanos.

Izpētot situāciju, tika nolemts, ka krietni izdevī-
gāka vieta rūpnīcas celšanai būs Milāna, kurā 
varēja atrast pietiekamu daudzumu kvalificēta 
darbaspēka, potenciālos apakšuzņēmējus (tai 
skaitā virsbūvju izgatavotājus), kā arī izdevīgā-
ku noieta tirgu. Jaunais zemes gabals izmaksāja 
krietni lētāk - tikai 96 tūkstošus liru. Jaunās rūp-
nīcas būvēšana risinājās visu 1907.gadu, un ti-
kai 1908.gada pavasarī tā sāka darboties, savu-
kārt pirmie automobiļi pa rūpnīcas vārtiem laukā 
sāka ripot rudenī. Kavēšanās ražotnes izveidē 
un ekonomiskās krīzes neļāva Darracq sasniegt 
savus mērķus – automobiļu pārdošanas apjomi 
bija ievērojami mazāki par plānotajiem.

Zemās cenas, par kurām uzņēmums bija spiests 
tirgot autombiļus, un pieticīgie ieņēmumi nevarē-
ja apmierināt tā īpašniekus, un 1909.gadā itāļu 
investori, kuru vidū bija Ugo Stella, nolēma dibi-
nāt jaunu uzņēmumu, par kura tehnisko direkto-
ru no Bianchi tika uzaicināts Džuzeppe Merosi. 
1910.gada 24.jūnijā jaunais uzņēmums ieguva 
nosaukumu A.L.F.A. (Anonima Lombarda Fa-
bbrica Automobili), un tas ir uzskatāms par Alfa-
Romeo oficiālo dibināšanas brīdi.
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Sākotnēji vēl aptuveni puse jaunā uzņēmuma 
akciju piederēja Darracq, tomēr A.L.F.A. vadība 
nolēma pārtraukt automobiļu sastāvdaļu ieveša-
nu no Francijas un pārorientēties tikai uz savu 
ražošanu. To paveikt palīdzēja uzņēmuma rīcībā 
esošie (arī no citiem uzņēmumiem, piemēram, 
Bianchi pārvilinātie) augsti kvalificēti speciālisti. 

Pirmais Dž.Merosi konstruētais A.L.F.A. modelis 
24HP bija gatavs jau dažu nedēļu laikā, drīzumā 
sekoja citi. Ideja, ka Itālijas tirgum vislabāk derēs 
itāļa konstruēts automobilis, izrādījās veiksmīga, 
un jau 1911.gadā uzņēmums guva vērā ņema-
mus panākumus – tika izpildīti plānotie pārdo-
šanas apjomi, A.L.F.A. 12HP sporta auto izcīnīja 
uzvaru savā pirmajā sacīkstē, Antonio Santoni 
uzkonstruēja lidmašīnu, kura tika aprīkota ar 
A.L.F.A. dzinēju.

1913.gadā tika Dž.Merosi uzkonstruēja jaunu 
automobili - A.L.F.A 40/60 HP, uz kura bāzes tika 
izveidoti vairāki interesanti eksemplāri. 1914.

gadā uz automobiļa bāzes Carrozzeria Castag-
na darbnīcā tika izgatavots A.L.F.A. 40/60 HP 
Aerodinamica ar neierastu lāses veida virs-
būvi. 

Tajā pašā gadā Dž.Merosi uzkonstruēja A.L.F.A. 
40/60 GP sacīkšu automobili, kuram tika uzstā-
dīts pirmais Alfa DOCH dzinējs ar četriem vārs-
tiem un divām aizdedzes svecēm uz cilindru. To-
brīd DOCH dzinēji bija retajam auto ražotājam, 
bet divu aizdedzes sveču uz cilindru (jeb Twin 
spark) pielietojums kopš tā laika kļuvis par vienu 
no Alfa-Romeo automobiļu firmas zīmi.

Neskatoties uz sportiskajiem panākumiem un 
šķietami veiksmīgo automobiļu konstrukciju, uz-
ņēmuma finansiālā situācija pasliktinājās – Ei-
ropā sākās pirmais pasaules karš, un šajā ne-
stabilajā situācijā pieprasījums pēc vieglajiem 
automobiļiem krasi saruka, un ražošana tika ap-
turēta. Uzņēmumam tika meklēts glābējs, kurš 
ļautu tam pārdzīvot grūtos laikus.
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Uzņēmuma glābiņš tika atrasts itāļu inženiera un 
uzņēmēja Nikola Romeo personā. Viņš jau vai-
rākus gadus vadīja veiksmīgu uzņēmumu, kas 
nodarbojās ar raktuvju aprīkojuma ražošanu, un 
biznesa paplašināšanas nolūkā iegādājās lielā-
ko daļu A.L.F.A. akciju. 1918.gadā N.Romeo rīcī-
bā bija nonākušas jau visas uzņēmuma akcijas, 
bet tā nosaukumā Alfai pievienojās Romeo.

Jau kopš autobūves pirmssākumiem efektīvā-
kais veids, kā piesaistīt pircējus saviem automo-
biļiem, bija piedalīšanās un uzvaru izcīnīšana 
sacīkstēs. Šajā jomā Alfa-Romeo spēja gūt vērā 
ņemamus panākumus, un drīz vien ieguva spor-
tisku automobiļu reputāciju. 

Tieši laika posmā starp 1. un 2. pasaules karu 
ražotie Alfa-Romeo automobiļi ražotājam deva 
spožākās slavas brīžus tā vēsturē. Jāatzīst, 
ka lielā mērā panākumus sekmēja fakts, ka ar 
Alfa-Romeo automobiļiem savulaik startēja tā-
das autosacīkšu leģendas kā Tacio Nuvolari, 
Rudolfs Karačiola, Antonio Askari, Nino Farina, 
Huans Manuels Fanhio, Akile Varci. Tomēr bū-
tiskākais panākumu faktors bija 1923.gadā no 
FIAT uzaicinātais sporta automobiļu konstruk-
tors Vittorio Jano.

Jau pirmais Vittorio Jano konstruētais automo-
bilis P2 guva fantastiskus panākumus. Antonio 
Askari ar P2 izcīnīja uzvaru jau automobiļa debi-
jas sacīkstē Kremonas trasē un vēlāk tajā pašā 
gadā triumfēja Moncā. 1925.gadā Antonio Askari 
izcīnīja ļoti pārliecinošu uzvaru pirmajā Beļģijas 
Grand Prix sacīkstē Spa trasē, un šķita, ka to-
gad viņam nebūs konkurentu. Tomēr Francijas 
Grand Prix laikā, būdams sacīkstes līderis, viņš 
avarēja un gāja bojā.  

Kopumā laikā no 1924. līdz 1930.gadam ar P2 
tika izcīnītas 14 nozīmīgas Grand Prix uzvaras, 
triumfs 1930.gada Targa Florio sacīkstē un 1925.
gadā uzvara jaunizveidotajā Pasaules Ražotāju 
jeb Konstruktoru čempionātā. Par godu uzvarai 
1925.gada čempionātā Alfa Romeo logotips tika 
papildināts ar lauru vainagu.

Ar Alfa Romeo cieši saistīts bija arī Enco Ferra-
ri karjeras sākums. 1920.gadā viņš pievienojās 
Alfa Romeo kā vietējā mēroga sacīkšu braucējs. 
1929.gadā Enco Ferrari nodibināja Scuderia 
Ferrari, kas faktiski tobrīd bija Alfa Romeo sa-

cīkšu komanda, jo izmantoja tās automobiļus un 
saņēma rūpnīcas atbalstu. Ar laiku Enco Ferrari 
un Alfa Romeo vadības viedokļi par sacīkšu au-
tomobiļu un komandas attīstību sāka atšķirties, 
un 1938.gadā Ferrari pārtrauca sadarbību, pāris 
gadus vēlāk nodibinot savu uzņēmumu.

Ļoti veiksmīgi bija arī citi Vittorio Jano kons-
truētie, ar 8-cilindru dzinējiem aprīkotie, jeb 8C 
sērijas Alfa Romeo automobiļi. Tacio Nuvolari 
ar 8C 2300 Monza versiju 1931. un 1932.gadā 
triumfēja Targa Florio sacīkstēs, bet 1933.gadā 
šo panākumu atkārtoja Antonio Brivio. 8C 2300 
Le Mans versijas automobilis palika nepārspēts 
Lemānas 24 stundu sacīkstēs četrus gadus pēc 
kārtas – no 1931. līdz 1934.gadam. 

Nākamais Vittorio Jano veikums Alfa Romeo P3 
sacīkstēs debitēja 1932.gada vidū, kad aizvadī-
ta bija jau puse sacīkšu sezonas. Jau pirmajā 
sacīkstē ar šo automobili Tacio Nuvolari izcīnīja 
uzvaru un līdz sezonas beigām kopā ar Rūdolfu 
Karačiolu kopumā triumfēja sešas reizes. Līdz 
1935.gadam ar P3 tika izcīnītas 46 uzvaras. 

Itāļu inženieris un uzņēmējs Nikola Romeo
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Neskatoties uz gūtajiem panākumiem, finansiālās grūtības liedza ražotājam pilnvērtīgi piedalīties 
sacīkstēs, un, sākot ar 1933.gadu, P3 automobiļus izmantoja Scuderia Ferrari. Papildus grūtības 
Alfa Romeo automobiļiem radīja strauji progresējošie Mercedes un Auto Union. 1935.gadā Alfa Ro-
meo nespēja līdzvērtīgi konkurēt ar vācu automobiļiem, tomēr tieši Vācijas Grand Prix izcīņa izrā-
dījās viens no spilgtākajiem itāļu automobiļa un itāļu sacīkšu braucēja panākumiem. Tacio Nuvolari 
izcīnīja vēsturisku uzvaru šokēto vācu līdzjutēju un nacistu līderu acu priekšā.
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Finansiālo problēmu 
rezultātā 1932.gada beigās 
ražotne nonāca valdības kontro-
lē, kas to faktiski izglāba no bojāejas. 
Šāds pavērsiens Alfa Romeo izrādījās 
ļoti izdevīgs – Itālijas diktators Benito Muso-
līni bija liels Alfa Romeo automobiļu cienītājs, 
turklāt automobiļu panākumus uzskatīja par prestiža 
lietu. Rezultātā laikaposmā līdz 2.pasaules karam tika 
saražoti daudzi sportiski un ārkārtīgi eleganti Alfa Romeo 
automobiļi.

Itāļu automobiļu ražotāja sportisko panākumu virsotne – Alfa Romeo 
158/159 jeb Alfetta. 1937.gadā Džakino Kolombo uzkonstruēja Alfa Romeo 
158, kuram bija lemts kļūt par vienu no visu laiku veiksmīgākajiem sporta auto-
mobiļiem. Kopumā no 54 sacīkstēm, kurās startēja Alfa Romeo 158 un vēlāk tā uzla-
botā versija - Alfa Romeo 159, automobilis 47 reizes finišēja pirmajā vietā. Otrais pasau-
les karš uz sešiem gadiem apturēja šo automobiļu triumfa gājienu, bet 1946.gadā tie ar pa-
nākumiem atgriezās sacīkstēs.

Līdzīgi kā pirms kara, ar Alfa Romeo automobiļiem startēja vairākas spožas autosporta zvaigznes, 
tomēr pirmās sezonas aizēnoja vairāki traģiski negadījumi. 1948.gadā Šveices Grand Prix izcīņas 
laikā avarēja un gāja bojā Akile Varci, bet, gatavojoties Buenosairesas Grand Prix izcīņai, 1949.
gadā gāja bojā Žans Pjērs Vimils, kurš tobrīd bija faktiski Alfa Romeo līderis un tika uzskatīts par 
potenciālo jaundibinātās Formula 1 sacīkšu sērijas favorītu.
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Šīs traģēdijas tomēr
 neliedza Alfa Romeo pienācīgi

 sagatavoties pirmajai Formula 1
 sezonai 1950.gadā. Tā pagāja zem Alfa

 Romeo 158 zīmes – automobiļi triumfēja visās
 sezonas sacīkstēs (izņemot ASV, kur Indianapoles

 500 jūdžu sacīkste tika iekļauta F1 kalendārā, bet tajā
 faktiski piedalījās tikai vietējie dalībnieki ar F1 noteikumiem neatbisltošiem auto-

mobiļiem). Nino Farina kļuva par pirmo Formula 1 čempionu. 1951.gadā ar uzlaboto 
Alfa Romeo 159 par čempionukļuva Huans Manuels Fanhio, izcīnot pirmo no saviem 

pieciem F1 tituliem. Vairākkārtējas uzlabošanas rezultātā, dzinējs spēja attīstīt 425 zs jaudu 
(1937.gadā bija tikai 190 zs). 1952.gada sezonai tika mainīti tehniskie noteikumi, un Alfa Romeo 

nespēja nodrošināt finansējumu, kas ļautu komandai izstrādāt jaunu, konkurētspējīgu automobili. 
Turpmākajos gados Alfa Romeo ir piedalījusies F1 sacīkstēs gan kā patstāvīga komanda, gan arī 

kā dzinēju piegādātāja, tomēr uzrādītie rezultāti vairs bija kā vāja atblāzma no kādreizējiem panākumiem.
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Pēckara gados Alfa Romeo dažkārt spēja izcīnīt panākumus zemāka līmeņa sacīkstēs, piemēram, 
Touring cars sērijā, un pastāvīgi cīnījās ar finansiālām grūtībām (kā rezultātā 1986.gadā nonāca 
Fiat pakļautībā). Laiku pa laikam itāļu ražotājs laida klajā interesantus automobiļus, kuri veidoja lai 
arī nelielu bet stabilu pieprasījumu, kā piemēram, Alfa Romeo Spider, kurš ar nelielām izmaiņām 
tika ražots no 1966. līdz 1993.gadam. Taču ar to bija par maz, lai noturētu pozīcijas mainīgajā auto 
tirgū – pēdējā desmitgadē Alfa Romeo pārdošanas apjomi ir samazinājušies apmēram uz pusi. Lai 
šī leģendārā auto marka arī turpmāk spētu ne tikai pastāvēt, bet arī izlaist veiksmīgus un autobūves 
vēsturi veidojošus automobiļus, jāiegulda ne mazums pūļu. 
Lai atjaunotu nopietnu interesi par šīs markas automo-
biļiem tikai ar 8C Competizione būs par maz.
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125
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Pirms 125 gadiem, 1886.gada 29.janvārī Karls 
Bencs iesniedza patenta pieteikumu savam 

Benz Patent Motorwagen, kurš tiek uzskatīts 
par pirmo automobili vēsturē. Patents tika 

piešķirts tā gada novembrī, bet saskaņā ar 
noteikumiem, iesniegšanas datums oficiāli tiek 

uzskatīts par izgudrošanas laiku. Gadu 
desmitus un pat simtus iepriekš tika veikti 

dažādi eksperimenti, lai panāktu, ka rati 
kustas uz priekšu bez zirga palīdzības. Tomēr 

pat daži salīdzinoši veiksmīgie pašgājējrati 
neieguva pirmā automobiļa godu. 
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Patent Motorwagen, atšķirībā 
no daudziem saviem priekšte-
čiem bija nevis ar kādu dzinēj-
spēku aprīkota kariete bet gan 
speciāls braucamrīks, kura iz-
veidē jau tika paredzēts, ka uz 
priekšu to virzīs iekšdedzes dzi-
nējs.

Karla tēvs, viens no pirmajiem 
lokomotīves mašīnistiem Vāci-
jā, gāja bojā dzelzceļa avārijā, 
kad dēlam bija tikai divi gadi. 
Karla māte, neskatoties uz lī-
dzekļu trūkumu, centās dēlam 
nodrošināt labu izglītību. Tas 
veiksmīgi izdevās, Karlam pa-
beidzot Politehnisko universitā-
ti. 1867.gadā Karls Bencs pir-
mo reizi ieraudzīja velosipēdu 
un drīzumā uzmeistaroja sev 
līdzīgu braucamrīku. 

Sākot ar 1871.gadu, viņš ie-
saistījās vairākos salīdzinoši 
neveiksmīgos projektos, tomēr 
laulības ar finansiāli nodroši-
nāto Bertu Ringeri, ļāva viņam 
turpināt savus tehniskos ekspe-
rimentus.

1883.gadā Karls Bencs uz velosipēdu darbnīcas bāzes 
izveidoja uzņēmumu “Benz & Company Rheinische Gas-
motoren-Fabrik”, pazīstamu arī kā “Benz & Cie”. Uzņē-
muma darbība bija ļoti veiksmīga, un stacionāro iekšde-
dzes dzinēju pārdošanas rezultāti ļāva Karlam Bencam 
atkal atgriezties pie savas idejas par pašbraucošas eki-
pāžas izveidi. 1885.gadā pirmais ar viencilindra iekšde-
dzes dzinēju aprīkotais trīsriteņu braucamrīks bija gatavs.

Aizmugurē starp riteņiem novietotā viencilindra dzinē-
ja darba tilpums bija 954cm3, jauda – 0,9zs. Automobilis 
spēja sasniegt 16 km/h lielu ātrumu, bet tikai līdzenā ceļa 
posmā. Mazā dzinēja jauda un ātrumkārbas trūkums brau-
cienu kalnā pārvērta par smagu šķērsli. Turklāt trīs riteņu 
konstrukcija padarīja to nestabilu pagriezienos un slīpumā.

Karls Bencs piedalījās izstādēs, demonstrēja savu izgud-
rojumu darbībā, pakāpeniski to uzlaboja. Cilvēku interese 
par neierasto braucamrīku bija milzīga, tomēr Karls Bencs 
pamazām ieslīga depresijā – neskatoties uz visiem viņa 
pūliņiem, braucamrīka pircēju nebija. 

Pasaulē pirmais automobilis 
tika ražots no 1886. līdz 1894.
gadam trīs dažādās versijās.
Attēls: © Daimler AG

K
ar

ls
 B

an
cs

 - 
at

tē
ls

 ©
 D

ai
m

le
r A

G



RETROTEHNIKA Nr. 1 17

VĒSTURE > AUTOMOBILIM 125

Karla uzticamais atbalsts – viņa sieva Berta, kura šajā izgud-
rojumā bija ieguldījusi ne mazāk pārdzīvojumu, nolēma pierā-
dīt, ka šis braucamrīks, attiecīgi to demonstrējot, var nest fi-
nansiālu veiksmi. Berta ar diviem dēliem, nebrīdinot Karlu par 
savu nodomu, 1888.gada 5.augustā devās no Manheimas uz 
106 kilometrus attālo Pforchaimu, izmantojot vīra izgudrojumu. 

Pa ceļam viņai nācās vairākkārt apstāties, lai aptiekās iegā-
dātos degvielu, kā arī vairākkārt pārvarēt dažādas tehniskas 
ķibeles. Ceļojuma rezultātā viņai radās virkne ideju brau-
camrīka uzlabošanā, kas vēlāk arī tika realizētas, piemēram, 
bremžu uzlikas. Ar šo braucienu pret spēkratu skeptiski no-
skaņoto iedzīvotāju daļa ievērojami samazinājās.

1888.gada vasarā Karlam Bencam izdevās pārdot savu pir-
mo Motorwagen, bet līdz 1893.gadam kopumā tika pārdoti 25 
eksemplāri. Automobiļi lēnām nāca modē, viens pēc otra tika 
dibināti jauni uzņēmumi, tomēr Benca ražotne vēl ilgi turēja lī-

derpozīcijas. 1899.gadā tas bija lielākais automobiļu ražotājs ar 572 izlaistajiem eksemplāriem. Pats 
Karls Bencs, pateicoties panākumiem, bija atguvis savu izgudrotāja degsmi un vēl kļuva par vairāku 
jauninājumu autoru. 1895.gadā viņš uzkonstruēja pirmo kravas automobili ar iekšdedzes dzinēju. 
Uz tā bāzes uzņēmums Netphener izgatavoja pirmo autobusu. 1896.gadā Karls Bencs ieguva pa-
tentu pirmajam opozīt- jeb boksertipa dzinējam. 
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RĪGAS 
MOTORMUZEJA 
JAUNĀ ZĀLE

No 2010.gada 10.decembra Rīgas Motormuzejā ievērojami palielināta apskatāmai tehnikai atvēlētā 
platība - ir atklāta jauna, 800m2 plaša zāle. Tajā vieta atvēlēta kravas, specializētajiem un militāra-
jiem spēkratiem. Īpaši priecē tas, ka savu stūrīti tajā ir ieguvusi tehnika, kas savulaik ražota Latvijas 
teritorijā - RAF rūpnīcā.



20

NOTIKUMI > RĪGAS MOTORMUZEJA JAUNĀ ZĀLE

RETROTEHNIKA Nr. 1

Jaunajā zālē aplūkojams 1961.
gadā ražotais autobuss RAF-976 
ar koka karkasa virsbūvi kā arī viens 
no speciāli 1980.gada Olimpiskajām 
spēlēm Maskavā izgatavotajiem RAF-
2907, kuru uzdevums bija pavadīt 
skrējējus ar olimpisko uguni no Atēnām 
līdz Maskavai.

Nenoliedzami efektīga 
ekspozīcijas sastāvdaļa ir 

lieliski restaurētais 1919.gada 
kravas automobilis Renault Fu ar

čuguna riteņiem, pilngumijas riepām 
un 7 tonnu kravnesību, kas šāda 

vecuma automobilim ir gana  iespaidīga.
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Krāšņa izstādes sastāvdaļa ir
restaurētie ugunsdzēsēju automobiļi - 
1935.gada Magirus M 45L un 1941.gada Henschel typ 33D1.

Iepriekš šajā telpā atradās autoserviss, un arī šobrīd 
telpas izkārtojumā saglabāta attiecīga noskaņa - 
viens no stūriem iekārtots senlaicīgas darbnīcas stilā.
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2010 - 2011 
NOTIKUMI
UN JUBILEJAS
2010.gads bija bagāts ar tehniku saistītiem notikumiem gan Latvijā, gan arī pasaulē. Patīkami mir-
kļi mijās ar skumjiem. Rīgas Motormuzejā papildus vairākām tematiskajām izstādēm atvērta jauna 
pastāvīga izstāžu zāle, un apskatei nodoti tādi interesanti eksemplāri kā Renault Fu un “koka Mos-
kvičs“. Tika svinētas vairākas apaļas jubilejas - Alfa Romeo atzīmēja simtgadi, bet VAZ pirmais mo-
delis jeb “kapeika“ svinēja 40-gadi. Šie abi ražotāji, lai arī izmisīgi cīnoties ar kārtējām krīzēm, vēl ir 
darboties spējīgi, tikmēr krietni bēdīgāks liktenis piemeklēja General Motors sastāvā esošo Pontiac 
- kopš oktobra beigām šī marka faktiski vairs neeksistē.

2011.gads jau ir sācies ar apaļu jubileju. Apritējuši 100 gadi kopš notika pirmais Monte karlo rallijs. 
Šogad vēsturiskajā rallijā gatavojas piedalīties Russo Baltic Racing komanda ar 3 restaurētām un 
rallijam sagatavotām Jaguar E-type automašīnām, kurām šīs gads arī ir īpašs - aprit 50 gadi aprit, 
kopš tika uzsākts ražot Jaguar E-type. Interesanti, ka šī nav pirmā reize, kad no Rīgas automobilis 
dodas uz Montekarlo ralliju. Tālajā 1912.gadā žurnālists Andrejs Nagels ar Russo-Balt C-24/50-
Monako automobili startēja Montekarlo rallijā. Rīgā ražotais automobilis bija aprīkots ar Rīgā ražota-
jām “Provodnik” riepām. Panākumi bija ļoti labi - 9. vieta no kopumā 82 startējošajiem automobiļiem.
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1.janvāris:
1945.gadā dzimis Džekijs Ikss - viens no talantīgākajiem autosacīkšu braucējiem, kurš savas karje-
ras laikā izcīnījis 8 uzvaras Formula 1 sacīkstēs un 6 reizes triumfējis Lemānas 24 stundu sacīkstēs 
(visu laiku otrais labākais sasniegums).

3.janvāris:
1926.gadā dibināta Pontiac automobiļu marka.

10.janvāris:
1911.gadā tika izcīnīta vēsturiska uzvara - autoražotāji tika atbrīvoti no maksas par amerikāņa Džor-
dža Seldena patenta izmantošanu. Viņa iegūtais patents balstījās uz iekšdedzes dzinēja izmanto-
šanu četrriteņu automobilī - tātad formāli attiecās uz visiem tolaik ražotajiem automobiļiem. Tomēr 
Henrijam Fordam izdevās tiesai pierādīt, ka uz viņa automobiļiem Seldena patents neattiecas - Ford 
automobiļu izveidē tika izmantoti Otto izstrādātie dzinēji nevis Seldena uzlabotā Braitona konstruk-
cija. 

11.janvāris:
1923.gadā dzimis leģendāro automobiļu konstruktors Kerols Šelbijs.

18.janvāris:
1919.gadā dibināts Bentley.

24.janvāris:
1860.gadā Žans Etjēns Lenu-
ārs patentēja pirmo iekšdedzes 
dzinēju. 

28.janvāris:
1938.gadā Rūdolfs Karačiola 
uz autobāņa netālu no Štutgar-
tes uzstādīja ārtuma rekordu 
433km/h. Vēlāk tajā pašā die-
nā, mēģinot šo rekordu pārspēt, 
gāja bojā Bernds Rozemaijers.

29.janvāris:
Karls Bencs iesniedza patenta 
pieteikumu savam izgudroju-
mam Benz Patent Motorwagen, 
kas kļuva par pirmo automobili 
pasaulē.

JANVĀRA
GADADIENAS
UN JUBILĀRI
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