30 Év gyűjtőmunkája új helyszínen

Megközelítés:

Az új múzeum épülete a Sigmundsherbergi vasútállomás Park &
Ride parkolója közvetlen szomszédságában található. Az 1965-ben
épült ház eredetileg fonoda volt és 1970 - 1990 között a C. Reichertféle híres, mikroszkópkészítő cég számára nyújtott otthont. Ezt az
épületet vásárolta meg a közelmúltban Friedrich Ehn professzor az
általa megálmodott múzeum számára.

A kiállítás az örökkévalóság
érzésének megvalósítása
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Nagyapáink és nagyanyáink anno a motorkerékpár nyergében kezdtek
ismerkedni a motorizációval. Az új kiállítás felpörgő időgépként idézi a
múltat. Bátran jöhet az egész család, minden tagja számára érdekes és
lebilincselő élmény a bemutatott anyag. Sőt, garantáljuk, hogy még a
technikához keveset értő hölgyek számára is szórakoztató a látogatás.
Az elnyűhetetlen „Dirtl Trench” gumikabátoktól a nélkülözhetetlen
„Brilléig”, vagyis motoros szemüvegig a szem számára szinte
áttekinthetetlen a látvány gazdagsága, régi fényképek, diorámák,
korabeli tárgyak színesítik a találkozást a múlttal, ami tulajdonképpen
nem is olyan régen volt, de mégis oly távolinak tűnik.
A múzeum a motorkerékpár és a vele rokonságban álló járművek
történetét hivatott bemutatni. Az aktív és dinamikus kiállítás
kiegészítéseként egész évben rendezvények gondoskodnak a
változatosságról. A technikát értő és iránta érdeklődők itt megtalálják
kedvenc témájukhoz a múltat, a jelent és a jövőt. Ehn professzor
életművében a véges dolgok, amikhez a motorkerékpárok is tartoznak,
halhatatlanokként méltó és hiteles helyet kapnak a múzeum által
biztosított jövőben.
A múzeum 100nm-es előcsarnokában a híres, Siegfried Marcus
által a világon elsőként, már akkoriban nagyfeszültségű gyújtással
bemutatott motor replikája fogadja a látogatókat, melynek
szomszédságában egykori motoros szaklapokban lehet elmélyülni,
benzinszagú beszélgetéseket folytatni, vagy éppen kávét inni. A
két szinten található kiállítótermekben láthatják a kiállítás 250
motorkerékpárját: szóló- és oldalkocsis motorokat, versenygépeket,
modepedket és kerékpárokat.

„Az életkörülmények minden
alapvető változása világosabbá
teszi az elmét és megerősíti
az elhatározást. Ezek felismerése vezetett, hogy 1962
óta felépített motorkerékpár
gyűjteményem számára egy saját múzeumot alapítsak.”
Prof. Dipl. HTL-Ing. Friedrich Ehn
a múzeum alapítója és egyedüli tulajdonosa

3751 SIGMUNDSHERBERG
Kleinmeiseldorferstraße 8
www.motorradmuseum.at

Nyitvatartás:
március 15. és november 15. között minden szombaton és vasárnap,
illetve ünnepnapokon 10-17. óráig. A hivatalos nyitvatartáson túl is
lehetséges a látogatás, de csak előzetes bejelentkezés alapján egyeztetve:
+43 664 649 38 55

www.motorradmuseum.at
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250 jármű és mindenféle,
ami a motorozáshoz
kapcsolódik
A kiállítás átível az 1864-es „csontrázó” Sargant kerékpártól a korai
velocipédeken át a híres és eredményes motorkerékpárokkal az 1990-es
évig bezárólag. Koruk legnemesebb márkái sorakoznak fel: Brough Superior,
Henderson, Norton, Scott, Velocette.
Mopedek és segédmotorok is széles skálán jelennek meg. Rég elfelejtett osztrák
gyártmányok, mint a Bostik, a Delta Gnom, a LAG, vagy a Titan várják az
érdeklődőket, míg az ismertebbeket a Puch, a Lohner és a KTM képviselik.

A kiállítás egyedülálló atrakciója a világ legátfogóbb puch gyűjteménye. A
Puch az osztrák ipar meghatározó cégeként 1900 és 1987 között készített
kétkerekű járműveket. Ehn professzor gyűjtőmunkájának kincsei között
találjuk az 1924-es női LM modellt, a Max Reisch indiai expedíciójához
használt és róla elnevezett R típust 1935-ből, vagy az 1936-os Puch 800ast. De megtekinthetik a TF, az SGS és az M 125-öst és a híres mopedeket,
melyek hiánytalanul idézik a sorozatokat. Természetesen nem hiányoznak
az egykori prototípusok és a belső használatú kísérleti példányok a
napjainkban immár Magna Steyrként működő iparóriás múltjából.Ehn
professzor múzeumában a világ legteljesebb Puch gyűjteményét láthatják.

A gazdag kiállítási anyaghoz változatos programok és témák
kapcsolódnak az egész évben. A veterán motorok húsvéti börzéje
és a motorosok adventjei hagyományos események, amikhez újabb
és újabb aktivitások csatlakoznak. Mindezekről folyamatosan
tájékozódhat honlapunkról: www.motorradmuseum.at
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