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Artykuł o samochodzie w piśmie dla motocyklistów? Tak, ale to wyjątek. Bo samo auto wyjątkowe. Dla mnie
jako motocyklisty weteranowca, jedyne – pierwsze i ostatnie. Posiadaniem innego nigdy się „nie splamiłem”.
Do tego zabytkowe, na 99% oryginalne. Jedyne „patenty” były konieczne, wymuszone zmianami w przepisach.
Ktoś z poprzednich właścicieli założył tylne lampy z migaczami (od Syreny) i migacze na przednich błotnikach
– zamiast tzw. „semaforów” wychylanych ze słupków. Usunął też ozdobne skrzydełka z przedniej części maski.

Było to jakoś jesienią 1991 roku. Wpadł do mnie
jeden z kolegów, Paweł z Pabianic, młody żonkoś i do-
brze zapowiadający się tatuś. Wpadł z konkretnym za-
miarem „ożenienia mnie” ze starą Ifą F9, którą nabył
niedawno od jakiegoś wiejskiego proboszcza spod Beł-
chatowa. Chciał jej obciąć dach i wstawić jakiś duży,
4-suwowy  silnik – ot typowe młodzieńcze marzenie
o szpanerskiej furze! Życie w małżeństwie zweryfiko-
wało priorytety: „Besa – namawiał – odkup ode mnie to
auto. Wezmę od ciebie tyle, ile sam dałem... Proszę. Bę-
dziesz miał z niego pociechę. Jest na chodzie, zareje-
strowane, tylko akumulator trzeba nowy.”  Wzbraniałem
się. Na co mi, ortodoksyjnemu motocykliście, samochód?

Do tego taki stary, zapewne okropnie zniszczony,
skundlony, w dodatku

... dwusuwowy
śmierdziel !

„Ależ przyjedź,
zobacz”

– molestował
mnie

Paweł.

A co mi tam! Harley na chodzie, mogę się przeje-
chać. To tylko kilkanaście kilometrów, na wiejską posia-
dłość pod Pabianicami, gdzie IFA znalazła schronienie.
W najbliższą sobotę – przepiękną, złotojesienną – odpa-
liłem „Wuelkę„ i zrobiłem sobie przyjemną przejażdżkę.
Paweł już na mnie czekał. Otworzył wrota szopy...
i z cienia wyłonił się błękitny przód auta.

„Toż to podobne do Jaguara!” Nie widziałem
wcześniej żadnej Ify F9 i to co zobaczyłem skojarzyło mi
się z autem męża mojej matki chrzestnej, jednego z naj-
bogatszych łódzkich ogrodników, który zadawał szyku
piękną angielską limuzyną, Jaguarem Mk I, czy Mk II
(zobacz https://pl.wikipedia.org/wiki/Jaguar_Mark_I).

 Dokładniejsze oględziny auta potwierdziły rzetel-
ność zachęt ze strony Pawła. Blacha była całkiem zdrowa
i gładka. Małe wgniecenie w prawym, tylnym błotniku,

Seledynowa góra
i ciemnozielony dół.

Chciałbym, żeby
moje autko tak wła-
śnie wyglądało po
odrestaurowaniu.

Ładne?
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jakby od uderzenia piłką, nie było pro-
blemem. Ktoś już naprawiał podłogę
i wstawił łatkę pod nogami pasażera – nie
była widoczna  pod dywanikiem. Nie-
wielki odprysk lakieru zdradził, że w ory-
ginale auto było szare. Na pewno ładniej
prezentowało się w tym błękicie...  Były
oryginalne listwy, oryginalne kołpaki na
kołach z napisami IFA, oryginalne em-
blematy firmowe na „atrapie” i pokrywie
bagażnika. Jak wspominałem, brakowało
wychylanych ze słupków kierunkowska-
zów, tzw. „semaforów” i skrzydełek na
masce. Ale o tym, że powinny być, jesz-
cze wtedy nie wiedziałem. W pewnym
momencie historii motoryzacji wszelkie
wystające ozdoby zostały zakazane i mu-
siały być usunięte z nadwozi – ofiarą tego
przepisu padły urocze „wystawajki” ze
starszych aut – m.in. rakieta z maski War-
szawy czy jeleń z Wołgi. Oryginalne,
lampowe radio „Berlin” ze specjalnym
zasilaczem, transponującym napięcie z 6-
ciu na 12 voltów zostało na swoim miej-
scu, choć Paweł ukrył pod deską nowsze,
z UKF-em. Słowem – autko jak na swoje
wówczas 36 lat – było zadbane i – widać
– nie użytkowano go na siłę. Nie miało
żadnych rażących „patentów” a linia nad-
wozia była urocza – nieco przypominała
VW garbusa, ale była nieco bardziej smu-
kła, ładniejsza. Niemcy mieli w tamtych
czasach znakomitych stylistów. Zakocha-
łem się w Ifie od pierwszego wejrzenia.

Zapłaciłem
Pawłowi za autko
tyle, ile sam za nie
dał kilka miesięcy
wcześniej, czyli
dwa miliony (!)
ówczesnych zło-
tych, co po deno-
minacji w 1995 r.
przełożyło się na
obecne 200 PLN.

Akumulator
ledwie kręcił, ale
autko zapaliło. Nie
chciałem go jed-
nak męczyć i o po-
moc w przepro-
wadzce poprosi-
łem, kolegę „Kar-
mazyna” i jego
uroczą małżonkę
„Megi”. To znane
w motocyklowym
środowisku mał-
żeństwo mieszkało
wówczas w pobli-
żu mnie i miało
wtedy Syrenkę. Tą
„skarpetą” poje-
chaliśmy przyho-
lować zabytek do
„Besolandii”. Po-
jechaliśmy wieczo-
rem i opłotkami,

Moja IFA w zimowym słońcu.
Na Starogardzkiej jeszcze
przedwojenne „kocie łby”.

Niespotykany w 2-suwie
układ zapłonowy.



– puszka dla ortodoksyjnego motocyklisty                                                                                                                      35

MOTOCYKL MOJE HOBBY   2/2018

unikając ruchliwych ulic i ryzyka kontroli drogowej.
Nadzieje okazały się płonne, bo gdzieś w połowie drogi,
na zupełnym zadupiu, zatrzymał nas milicyjny patrol.

Zatrzymali raczej z ciekawości, ale holowana IFA
nie miała już świateł, bo stary akumulator, bez wsparcia
prądnicy, padł już zupełnie. Auto nie
miało też przeglądu, który skończył się
jakiś czas temu. Zadłużenia OC nie
było, choć wtedy chyba jeszcze nie
kontrolowano tego tak rygorystycznie
jak dziś. Starsi z nas zapewne pamiętają
te zajebiste kolejki na pocztach między
Bożym Narodzeniem a Nowym Ro-
kiem, gdy wszyscy posiadacze pojaz-
dów, w tym samym czasie, musieli pła-
cić ubezpieczenie. Milicjanci przejrzeli
papiery, łącznie z umową kupna, wy-
pytali skąd i gdzie jedziemy, sprawdzili
gdzie mieszkamy, spisali i ... puścili.
I to było pierwsze i chyba jedyne – jak
pamiętam – spotkanie mojej już Ify ze
stróżami prawa.

Kilka kolejnych dni zajęło mi dokładne przejrzenie
autka. Przesmarowałem co trzeba, uzupełniłem olej
w skrzyni, płyn hamulcowy, wodę w chłodnicy, kupiłem
nowy akumulator. Do baku wlałem świeżej mieszanki
i pół litra denaturatu. Kręcę rozrusznikiem – w końcu
zapaliła. Pracuje... światła są, kontrolka przy stacyjce
gaśnie – ładowanie jest...

Przyszedł czas na pierwsze jazdy po uliczkach
mojej Rudy Pabianickiej – południowego przedmieścia
wielkiej Łodzi – słowem, wokół komina. Ostrożnie trze-
ba, to moje pierwsze jazdy za sterem samochodu od cza-
su zdania egzaminu na prawko, ponad 20 lat wcześniej.
Fajnie jest, choć w porównaniu z Harlejem, IFA trochę
niemrawo się rusza... Trudno – Jaguar to jednak nie jest!

Internetu jeszcze wtedy w Polsce
nie było. Papierowa literatura też była
trudnodostępna. Ktoś z moich kolegów
poratował mnie mocno podniszczoną
książką inż. Kazimierza Surdykowskie-
go pt. „Eksploatacja i obsługa samo-
chodów DKW F7 i F8 oraz IFA F8
i F9” wydaną nakładem Wydawnicw
Komunikacyjnych w 1955 r. O modelu
F9 było tam stosunkowo mniej niż
o pozostałych, ale dobre i to. Wkrótce
okazało się, że autor nie ustrzegł się
błędu w opisie układu zapłonowego
„dziewiątki”, ale przynajmniej dowie-
działem się, co oznaczają znaki na kole
pasowym i obudowie aparatu zapłono-
wego. Pozwoliło mi to sprawdzić po-
prawność ustawienia zapłonu.

IFA F9 z tego rocznika (1955)
wyposażona była jeszcze w silnik z nie-

zwykle rzadkim w 2-suwach apa-
ratem zapłonowym, z rozdziela-
czem zapłonu. System bazował na
typowym dla 4-suwowych aut,
aparacie typu Bosch, z jednym
przerywaczem, jedną cewką i roz-
dzielaczem (dystrybutorem)
o trzech wyjściach prądu wysokie-
go napięcia. Co więcej, krzywka
aparatu osadzona była na odśrod-
kowym przyspieszaczu. Kąt wy-
przedzenia zapłonu zmieniał się
płynnie w zależności od obrotów
wału korbowego. To było – jak się
później dowiedziałem – pierwotne
rozwiązanie w 3-cylindrowych
autach z Eisenach. Późniejsze roz-
wiązanie, z końca produkcji mo-
delu F9 i z Wartburga 311
(i wszystkich późniejszych też,

Wnętrze nie było może
luksusowe, ale estetyczne.

                        67850
                             1955
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oraz w polskiej Syrenie) miało już trzy przerywacze, trzy
cewki wysokiego napięcia i – oczywiście – stały kąt wy-
przedzenia zapłonu.

Zastosowane w mojej Ifie rozwiązanie, przy dwu-
suwowym silniku, powinno temu lekkiemu, bo ważące-
mu niecałe 900 kg, aucie zapewnić niezłą dynamikę.
O ile katalogowe 110 km/h dało się jakoś (choć z trudem)
osiągać, to przyspieszenie miało jak ... autobus Jelcz
w godzinach szczytu. Coś jest nie tak...

Zacząłem od sprawdzenia zapłonu – niby ustawio-
ny był na znaki... Ale iskra na świecy sprawdzanego cy-
lindra występowała co drugi obrót wału. W dwusuwie
przecież powinna być przy każdym... Na pozostałych
cylindrach – było tak samo... Czterosuw w dwusuwie?

Kombinuję dalej. Jeden obrót wału korbowego
w dwusuwie powinien odpowiadać jednemu obrotowi
wałka krzywkowego w aparacie zapłonowym. Guzik!
Nie zgadza się! Pełny obrót wałka aparatu przypada na
dwa obroty wału korbowego. Czterosuw w dwusuwie!!!

Nieoryginalny aparat? Niemożli-
we. Przecież to zależy od przekładni ką-
towej między wałem i aparatem. A tego
chyba nikt nie zamieniał – obudowa wy-
gląda ... jak powinna.

Ale dlaczego palec rozdzielacza
jakiś dziwny – na dwie strony. Z każdym
wyjściem dystrybutora styka się dwa razy
na swój pełny obrót – raz jednym, raz
drugim końcem. Są 3 wyjścia (bo prze-
cież 3 cylindry i 3 świece) więc... każda
świeca powinna być zasilana 2 razy na
każdy obrót wałka aparatu. Czyli 2 razy
na 2 obroty wału korbowego. Czyli jed-
nak DWUSUW w dwusuwie!

Skoro zatem na każdy pełny obrót
wału korbowego przy trzech cylindrach
powinny wystąpić 3 iskry, to na 2 obroty
powinno ich być 6. A zatem też 6 na
1 obrót wałka aparatu zapłonowego. Ile

zatem wygarbień ma mieć tenże wałek? Oczywiście
SZEŚĆ!

Ale numer! W 3-cylindrowym dwusuwie zastoso-
wano aparat zapłonowy od 6-cylindrowego czterosuwu!
Zmiana dotyczyła jedynie wspomnianego palca rozdzie-
lacza i kopułki z trzema wyjściami, zamiast sześciu.
To było proste i ekonomicznie uzasadnione rozwiązanie,
bo wówczas w Eisenach prócz Ify F9 produkowano
BMW 340 z 6-cylindrowym 4-suwem. Unifikacja części!

Ale wracajmy do mojego egzemplarza. Dlaczego
mam czterosuwa w dwusuwie? Liczę wygarbienia na
wałku aparatu... Raz... dwa... trzy... i nic więcej. Przyglą-
dam się krzywce
... i MAM! Jakiś
domorosły mecha-
nik ... potraktował
szlifierką co dru-
gie wygarbienie.
Chyba mu się we

Podczas deszczu,
umieszczony tuż za
wlotem powietrza,
aparat zapłonowy
był cały czas „pod

prysznicem”. Użyt-
kownicy ratowali się

... folią.
Też taki patent

praktykowałem.

Typowy Bosch
produkowany

przez fabrykę IKA
w Karl-Marx-Stadt.
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łbie nie mieściło, jakim
cudem w trzycylindro-
wym aucie może być
krzywka od sześciocy-
lindrowca!

Zastosowałem
krzywkę od Stara. Już
nie pamiętam czy trzeba
było coś modyfikować –
zdaje się, pasowała bez
przeróbek. IFA natych-
miast zyskała na wigo-
rze. Przyspieszała lepiej
od Syreny „Karmazy-
na”. Znikły też trudno-
ści w uruchamianiu –
paliła na dotyk!

Rozpocząłem
normalną eksploatację.
Pojechałem na przegląd
– przeszła. Przereje-
strowałem na siebie.
Bardzo mi się przydała,
bo zima się zrobiła.
A trzeba było jeździć
z biuletynem do edycji
stron i do drukarni.
Własnego komputera
jeszcze w redakcji nie
miałem. Ponadto moja,
dziś już śp. Mama za-
chorowała i musiałem
jeździć odwiedzać Ją
w szpitalu.

Moim „Jaguarem
dla ubogich” przygoto-
wywałem też trasę kilku
edycji rajdu Hubal, ale
też zdarzyło mi się po-
jechać na zlot motocy-
klowy „Nad Pilicą” do
Tomaszowa Mazowiec-
kiego. Widać go na
filmie z tego zlotu po-
kazanego na „jutubie”
https://youtu.be/3vit0T
GpghQ  m.in. w minu-
tach:sekundach 4:15
i 20:25. Polecam ten
filmik – fajna chwila
wspomnień.

Na przestrzeni lat
zajeździłem dwa silniki.
Drugi pochodził z now-
szej wersji F9, lub
z Wartburga 900. Miał

IFA F9  (EMW 309)
RYS HISTORYCZNY

Prototyp tego modelu powstał jeszcze przed wojną
jako Auto Union DKW F9. Jego seryjną produkcję zapla-
nowano na 1940 rok.  Z powodu wybuchu wojny plany zo-
stały odroczone.  Dopiero w 1948 roku model został oficjalnie
zaprezentowany na targach
w Lipsku, jako pierwszy
nowy model samochodu
produkcji NRD.

W 1949 roku dawna fa-
bryka Auto-Union Audi
w Zwickau wprowadziła
do produkcji przedwojen-
ny model DKW F8 pod
nową marką IFA - Indu-
strieverband Fahrzeugbau
i tam w październiku 1950
roku wdrożono też seryjną
produkcję modelu IFA F9.
Nadwozia były tłoczone
w  dawnych zakładach sa-
mochodowych Horch-Werk Zwickau a silniki produkowała fabryka VEB Motoren-
werk Chemnitz. Całe samochody montowano w dawnej fabryce Auto Union Audi
                                                          w Zwickau. Wyprodukowano tam 1920 (inne źró-
                                                          dło podaje, że 1880) pojazdów modelu F9.

W roku 1952 w ofercie pojawił się kabriolet
IFA F9 (309/2), pochodzący z VEB Karosserie-
werk Drezno (dawna fabryka karoseryjna Glas-
sera). W tym samym roku moc silnika zwiększo-
no z 28 do 30 KM. W 1953 roku, produkcja do-
tychczasowych modeli w Zwickau została wyga-
szona na rzecz nowych aut z nadwoziami ze
sztucznego tworzywa (Duroplastu): P70, P50
a następnie Trabantów.

W 1953 roku produkcję modelu F9 przenie-
siono do Eisenach, do przedwojennego dużego
zakładu BMW (gdzie podczas wojny produkowa-
no motocykle BMW R75 – znane też pod ksywką
„BMW-Sahara”). Możliwe tam było znaczne
zwiększenie produkcji i tamże też przeniesiono
z Chemnitz (przemianowanego już wówczas na
Karl-Marx-Stadt)  produkcję   wszystkich   trzycy-

cylindrowych silni-
ków – także do fur-
gonetek Framo oraz
Barkas. IFA F9 pro-
dukowana była w Ei-
senach pod we-
wnętrznym ozna-
czeniem EMW 309.
Limuzyna została
unowocześniona –
otrzymała panora-
miczne okno przed-
nie w miejsce pła-
skich dwóch szyb.
Tył auta też dostał
duże  jednoczęścio-

Prototypy DKW F9
z wojennymi światłami

Targi Lipskie 1952.
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już układ zapłonowy
bez dystrybutora –
z trzema cewkami.
Przy okazji zmieniłem
docisk sprzęgła na
„słoneczkowy”. Od
Wartburga pasował
idealnie, jak i wiele
innych zużywających
się części. Wtedy jesz-
cze były normalne
sklepy Polmozbytu
z częściami do aut
z NRD.

Z tym dociskiem
sprzęgła był problem –
połamałem dwa zanim
zorientowałem się, że
trzeba było tak wyre-
gulować luz na pedale,
żeby sprzęgło wyłą-
czało się dopiero przy
samej desce. Ta cen-
tralna sprężyna (sło-
neczko) bardzo nie lubi
być wciskane za głębo-
ko.

Pewnego razu,
podczas jazdy otwo-
rzyły mi się prawe
drzwi i wyłamało za-
wiasy. Okazało się, że
ktoś już wcześniej miał
podobne przeżycie, bo
zawiasy były już raz
spawane. Dobrzy kole-
dzy z Tomaszowa Maz.
przyciągnęli mi wów-
czas drugą Ifę, na czę-
ści. Bez silnika, co
prawda, ale zawiasy
były idealne.

Dużym proble-
mem były opony. No-
wych 16-tek już nie
szło dostać. Łatwiej
było zmienić koła na
15-calowe – oczywi-
ście znów od Wartbur-
ga. Rozmiar śrub pa-
sował, ale trzeba było
dorobić pierścienie
dystansowe, bo Wartek
miał szersze bębny
hamulcowe i koła po
założeniu do Ify wcho-

we, panoramiczne okno zamiast wcześniejszych dwóch małych okienek. Zmian
doczekał się też kabriolet. W 1954 uzupełniono ofertę o model kombi, których jed-
nak zrobiono niewiele. Miał wzmocnione resory z tyłu, grubsze opony 5,50-16 za-
miast 5,00-16, i inne przełożenie przekładni głównej.

W 1954 roku, zbiornik paliwa w Ifie F9 został przeniesiony do tyłu i jego pojem-
ność wzrosła z 30 do 40 litrów. Zmiana wymusiła zastosowanie pompy paliwa (na-
pędzana była zmianą ciśnienia w komorze wstępnego sprężania przedniego cylin-
dra. Na dawnym miejscu baku został zainstalowany wydajny system ogrzewania
wnętrza. Zmodyfikowano też głowicę silnika (świece od góry, zamiast z boku)
i układ wydechowy, co odczuwalnie zmniejszyło hałas w kabinie. Ponadto, zmody-
fikowano przełożenia skrzyni biegów a pod koniec 1955r. zastosowano dźwignię
biegów przy kolumnie kierownicy. W tym samym czasie pojawiła się też nowa de-
ska rozdzielcza, robiona bądź (jak dotąd) z tworzywa sztucznego, bądź z cynku.
W 1956 roku zastosowano nowy aparat zapłonowy z trzema przerywaczami dla wy-
eliminowania problemów z wcześniejszym systemem zapłonu. Niestety, osprzęt
i akcesoria miały do końca produkcji modelu F9 szereg drobnych niedociągnięć.
Produkcję „ef dziewiątki” zakończono w 1956 roku na rzecz następcy – Wartburga
EMW 311. Łącznie do maja 1956 roku zostało zbudowanych ok. 30.000 tych aut.

WERSJE NADWOZIOWE
IFA F9 była produkowa-

na w różnych odmianach
nadwozia na tej samej ra-
mie. Znane są następujące
typy:
309/1 limuzyna,
309/2 kabriolet,
309/3 kabrio-limuzyna,
309/4 kibelwagen (pojazd
specjalny dla wojska - czte-
rodrzwiowy),
309/5 pojazd bez nadwozia
(dla firm karoseryjnych),
309/6 limuzyna z kierownicą
po prawej stronie (eksport),
309/7 kombi o konstrukcji
częściowo drewnianej (1954
nie był już budowany),
309/8 limuzyna z szyberda-
chem,
309/9 kombi z nadwoziem
stalowym.

Stoisko zjednoczenia IFA
na salonie samochodowym
we Frankfurcie w 1953 r.

IFA F9 Kibelwagen jako wóz techniczny
podczas XIV Wyścigu Pokoju w 1961 r.
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dziłyby za głęboko
w nadwozie i ocierałyby
o wewnętrzne blachy
błotników. Muszę przy-
znać, że po tej modyfi-
kacji, IFA wyglądała
ładniej. Szybkość mak-
symalna spadła tylko
nieznacznie, ale dało się
wyczuć, że autko stało
się żwawsze w miej-
skim użytkowaniu.

Z biegiem lat po-
jawiły się problemy
z pompą hamulcową –
zaczęła cieknąć. Zesta-
wy naprawcze (gumki
tłoka) tylko na krótko
pomagały i po jakimś
czasie pompa znów
ciekła. Aby dostać się
do pompy i dolać płynu
trzeba było zdemonto-
wać prostokątną klapę
w podłodze pod peda-
łami. W końcu ciekło
tak bardzo, że musiałem
jeździć z dziurą w pod-
łodze (przykrytą tylko
dywanikiem) i z butelką
DA-1 na podorędziu
i dolewać co ok. pół
godziny. Miałem wy-
mienić pompę na jakąś
nową, ale już nie zdą-
żyłem.

W 1997 r. skoń-
czył się wał we wspo-
mnianym drugim silni-
ku. Już od roku, na co
dzień jeździłem Gold-
Wingiem, do którego
wkrótce zbudowałem
sobie wózek boczny.
Auto przestało mi być
potrzebne – Krysia
miała najpierw „Malu-
cha” a wkrótce potem
„Cienkiego”. Jej samo-
chód – jak trzeba było
czterech kół z dachem –
był na podorędziu, ra-
zem z kierowcą. IFA
poszła w kąt garażu.

Ostatnia publicz-
na prezentacja mojego

Odnotować trzeba też piękny prototypowy model F9 Roadster – powstał w jednym
lub dwóch egzemplarzach (jeden został niedawno odnaleziony i odbudowany).

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Lata produkcji 1950-1953 1954-1956
Silnik 3-cylindrowy rzędowy (dwusuwowy)
Pojemność skok. 901 ccm
Ø cyl. x skok tł. 70 x 78 mm
Moc maks. / obroty 21 kW (28 KM) / 3660 min-1 22 kW (30 KM) / 3800 min-1

Moment maks. 73,5 Nm przy 2500 / min-1

Stopień sprężania 6,25 6,9
Zasilanie mieszanką 1:25, gaźnik o płaskim przepływie BVF H32 / 0
Elektryka zapłon bateryjny z dystrybutorem, świece M18x1,5: zimą 175,

latem 225 (wg Boscha), prądnica 6V 130W, akumulator 84Ah
Chłodzenie cieczą, termosyfonowe (10 litrów) z wenylatorem
Napęd na przód, sprzęgło suche jednotarczowe, skrzynia 4 biegowa
Przednie
zawieszenie

typu niezależnego, wahacze trójkątne + poprzeczny resor
piórowy + hydrauliczne amortyzatory dźwigniowe

Tylne
zawieszenie

Sztywna oś + poprzeczny resor piórowy + hydrauliczne
amortyzatory dźwigniowe

Hamulce hydrauliczne, bębnowe z przodu i z tyłu
Układ kierowniczy zębatkowy
Nadwozie Stalowe na stalowej ramie skrzynkowej
Rozstaw kół przód: 1184 mm, tył: 1260 mm
Rozstaw osi 2350 mm

limuzyna: 4200 x 1600 x 1450 mm
kombi: 4200 x 1650 x 1570 mm

Wymiary: długość
x szerokość
x wysokość kabriolet: 4200 x 1600 x 1500 mm
Masa własna 900-960 kg
Prędkość maks. limuzyna i  kabriolet: 110 km/h, kombi: 90 km/h
Przysp. 0-100 km/h limuzyna i kabriolet: 39 sek., kombi: 52 sek.
Zużycie paliwa limuzyna i kabriolet: 10 l/100 km, kombi: 11 l/100 km
Cena w NRD
(marki wsch.niem.)

limuzyna: 13.200,   kombi: 12.650,   kabriolet: 14.000,
kabrio-limuzyna 15.000
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„Jaguara dla ubogich” miała miejsce jesienią 2006 r., gdy
kol. Jacek Kopczyński, dyrektor Moto-Weteran-Bazaru,
poprosił mnie, abym użyczył Ify na bazarową wystawę
poświęconą Wartburgom. F9 była najstarszym ekspona-
tem wśród pokazanych wówczas, chyba wszystkich,
3-cylindrowych dwusuwów z Eisenach.

W 2016 roku, po 19-tu latach od zakończenia eks-
ploatacji i 10-ciu od ostatniego „wietrzenia” na bazarze,
podjąłem decyzję o odbudowie auta. Na pierwszy ogień
poszedł silnik. Oczywiście ten oryginalny, z dystrybuto-
rem.

Wał korbowy został zregenerowany przez słynny

Wietrzenie mojej Ify na bazarowej wystawie we wrześniu 2006 r.

Historia zatrzymana w kadrze:
Barbórka’1953, Katowice

(a właściwie już Stalinogród).
Samochodami IFA F9 (m.in.)

premiowano pracę najbardziej
wydajnych górników.
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warsztat Jarmolińskiego na ul. Próch-
nika pod 5-tym. To historyczny, łódzki
warsztat mechaniczny, prowadzony
dziś już przez inż. Marka Jarmoliń-
skiego, syna pierwszego właściciela,
z którego usług korzystali wszyscy
łódzcy weteranowcy od zawsze. Ja
sam od 1972 r.

Nowe tłoki na pierwszy szlif,
z całą furą innych nieużywanych, bez-
cennych części zamiennych, zdobyłem
jeszcze w latach 90-tych.  Silnik do
kupy złożył mi p. Jurek Wiślicki, któ-
rego polecił mi Janusz Jusis, syn Krysi.
Wcześniej, ten mechanik remontował
Januszowi silnik przy GoldWingu
1000 a potem też zajął się moim
GL1100, gdy trzeba było rozebrać pół
Goldasa, by wymienić pompę olejową.

Pan Jurek złożył silnik Ify, gaźnik, sprzęgło, za-
montował rozrusznik i ... zbudował specjalną ramę –
stanowisko do odpalenia.  6-woltowy akumulator (od
ciągnika) pożyczył do próby tato kol. Waldka Drabika.
Próba odbyła się bez układu wydechowego i pan Jurek
dostał straszny opeer od sąsiadów.

Teraz silnik stoi w pokoju redakcji i czeka na za-
montowanie do odrestaurowanego autka.

Oryginalną prądnicę trzeba było przewinąć. Tej
regeneracji podjął się pewien, polecony przez kogoś
z rodziny Krysi, emerytowany elektromechanik w Lubli-
nie. I tutaj doszło do niepowodzenia – facet prądnicę

rozgrzebał, zamówił stosowny drut, ale ponoć hurtownia
przysłała nieodpowiedni. Do tego facetowi zachorowała
córka i po kilku miesiącach przesuwania terminu, zrezy-
gnował z realizacji zlecenia.

Zwróciłem się wówczas do kol. Piotra Dobrowol-
skiego ze znanej w weterańskiej branży firmy „Cyklo
Motor Elektryk” z Warszawy. Był problem związany
z faktem, że facet z Lublina nie był w stanie podać ani

grubości drutu, ani ilości zwojów i sposobu motania.
Całe szczęście, że przed wysyłką, zrobiłem serię zdjęć
twornika i znałem moc prądnicy (130W). Miałem też
stosowny (nowy!) oryginalny regulator napięcia. Piotrek
sobie poradził. Co spec, to spec!

Prac nad doprowadzeniem do ładu podwozia
i nadwozia podjął się nasz wieloletni czytelnik i członek
Stowarzyszenia „Motocykl Moje Hobby”, kol. Piotr Mi-
chałowicz, właściciel firmy „KEFAS - Usługi Motoryza-
cyjne” – dużego warsztatu samochodowego na ul. Św.
Teresy 111. Znając możliwości jego firmy, myślę, że
doprowadzi Ifę do stanu fabrycznego, albo i lepszego.

Mój „Jaguar” jedzie
do odrestaurowania.

Odbudowane zespoły
czekają na montaż.
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Udało mi się zakupić
na niemieckim ebayu kilka
części brakujących do pełnej
specyfikacji modelu F9 z tego
rocznika. Cieszę się szczegól-
nie z kremowego przycisku
startera, którego mi brako-
wało do pełnego wystroju
deski rozdzielczej. Z radością
zakupiłem – choć były bardzo drogie – kierunkowskazy
ramieniowe („semafory”). Dla bezpieczeństwa jednak nie
chcę rezygnować z migaczy. Zakupiłem ładne lampki
kierunkowskazów od skutera IWL Berlin. Jak już musi
być „patent”, to niech będzie z epoki i też z DDR-u. Za-
montuję je oddzielnie, nad zderzakami. Sprowadziłem też
nową pompę hamulcową, cylinderki i inne części do
układu hamulcowego.

Z Finlandii przyleciała do mnie oryginalna i nowa
zakrętka zbiorniczka pompy centralnego smarowania,
której nie miałem od początku. Któryś z poprzednich
właścicieli założył tam zakrętkę od słoika.

IFA będzie miała też fabrycznie nowe kołpaki kół,
oferowane przez specjalistę z Węgier. Jak to dobrze, że
jest internet ...

Kolega Jurek „Dżordż” Kowalski dał mi w prezen-
cie piękne, chromowane lampy przeciwmgielne, z lat 50-
tych – dzięki, Jurku! Zrobię sobie w nich światła do
dziennej jazdy na LED-owych „żarówkach”. Na LED-
ach będzie zresztą prawie całe oświetlenie. Dziś dostępne
są takie diodowe źródła światła, nawet na napięcie 6V
i w cokołach pasujących do oryginalnych, zabytkowych
oprawek.  Jest to prawdziwe dobrodziejstwo dla posiada-
czy pojazdów z prądnicami o niewielkich mocach.

Skarby z internetu ...

... i skarby z bazaru
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Chcę tu serdecznie podziękować też innym „do-
brym duchom” tej odbudowy ze szczególnym uwzględ-
nieniem kol. Waldka Drabika i jego niemieckiego kolegi
Burgharda Katza, którzy wydatnie pomagają mi przy
zakupach w Niemczech. Ogromne podziękowania należą
się kol. Jurkowi Pahlowi z Australii, który częściowo
sponsorował odbudowę auta. Nie mniejsze „Bóg zapłać”
należy się Krysi Jusis za wsparcie duchowe i Jankowi
Jusisowi za pomoc w zakresie mechaniki i logistyki.
Dziękuję też kuzynowi – Bogdanowi Jodłowskiemu
(firma „Jodmed”) za precyzyjne dorobienie części.

Czego mi jeszcze bra-
kuje do pełni szczęścia? No
cóż – przede wszystkim orygi-
nalnych tylnych lampek. Do-
stępne w necie podróby mają
ceny wręcz zaporowe. Co
prawda, kupiłem trzy, czy czte-
ry lata temu na zimowym Mo-
to-Weteran-Bazarze oryginalne
zewnętrzne blaszane klosze ze
„szkiełkami”, ale brakuje mi
całych środków z oprawkami
i mocowaniem do nadwozia.
Pokazuję je na zdjęciach,
z nadzieją, że może zaśmiecają
(nierozpoznane) garaż któregoś
z naszych czytelników.

 Zaginął mi też korek
wlewu oleju do korpusu prze-
kładni aparatu zapłonowego.
Spełnia on też rolę odpo-
wietrznika – pod blaszaną
osłonką jest siteczko a całość
jest wkręcana w ten aluminio-
wy korpus.

Przydałby mi się też
sprawny mechanizm opuszcza-

nia szyby w prawych drzwiach, ale może uda się napra-
wić ten co mam.

Przewiduję też duży problem z doborem tkaniny
na tapicerkę. Jak ona powinna wyglądać możecie zoba-
czyć pod adresem internetowym:
https://www.flickr.com/photos/126291547@N08/albu
ms/72157664969446228

Pomysł na ten artykuł powstał w nadziei, że może
Wy – Drodzy
Czytelnicy –
zechcecie po-
móc w zdoby-
ciu tych paru
części, które
mi brakują.
Może też pole-
cicie dobrego
tapicera...

Pomożecie,
prawda ?

Piotr
„Besa”

Czech

... oraz takiego
korka z odpo-
wietrznikiem.

Takich środków
tylnych lamp
mi potrzeba

oraz ...

IFA F9 typ 309/1 z 1955 r. jako eksponat
w Muzeum Transportu w Dreźnie

(Verkehrsmuseum Dresden).
Moja zapewne wyglądała tak samo

w czasach swojej młodości.


