
EEenk©ff
Folyamatosanvanmitfejleszte-
ri Thegelmann Bdtint szein+. A
17 eves kisszalldsi srac suli vagy
munka utin a hizi mtihelybe si-
et,  ahol kezel6sbe veszi  szere-
tett Simson motoljait. Az a v6-
lem6nye,   hogy   a   fehijitottak
jobb min6s6gfiek, mint a gyiri-
ak, inert rna mar precizebb al-
katrfeszeket gyaltanak.

-  Edesap6m  fenyez,  6n  motor-
blolchokfeli[jitdsat,djj66pit6s6tv6l-
lalom. Az a c61, hogy egg 5o-6o-7o
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Tiegelmann Balint:
Egy 6reg motor, aut6 sosincs k6sz

k6sz. C6l, hogy jobb legyen, mint az
ereded voit. Foly c[matosan f ejleszt-

jirk ezeket. Ap&nck az out6k feksze-
7iekjobban -tudjuk meg Balintt61.
-A motorok hozbtt a Sinson a leg-
inkfrbb fejleszthet6 motor. Az az el-
vdrds, hogy jobb legyen, mint a ro-
bog6. Nagy  bsszegbe kerthek, de
a legeslegdr696bb  az  egg  teljesen

6ves motor haszn6lhat6  legyen, 6s
hossnd id6n 6t mfikbdybn - mond+a.
bemutatkozas  gyanant  Tiegelmann
Balint.
A fiatalembert nagyon meg6rintet-

te a mtilt 6vszazad technikaja. Vonz-
zak  a  retr6vasak.  Kisszallasi  csala-
di hazukban a '6o-as 6vek k6zep6t6l
a '8o-as 6vek v696ig vannak kiil6n-
b6z6   tipusd   Simson   motorker6k-

parok.  Mellettiik  r6gi  Pann6nia  is
felfedezhet6.

-  A '65-bs  Si.mson v6kong  inde-

xes, ahogy haladunk a korban,16t-
szikrajtukaualtozds.Oregmotort
loo  sz6zal6kosan gydrira vissza-
hozhi nagy  dolog. Az  alkatr6szek
beszerz6se   id6ig6nyes,   inert   rna
mar ritk6k. Altaldnos kopdsalkat-
r6szek vannck hozz6. tbbb kateg6-
ri6ban. A ueter6n jdrmfivek hozill
a Simson j6 ut6ngy6rtdssal btisz-
kelkedhet.   Ossze   lehet   6pitehi   a
motorokaf  -  osztotta  meg  veltink
tapasztalatait.

Balint  szerint  a  tudas  az,  amit  az
id6sebbekt6l  el  1ehet  sajatitani.  Az
6 felmen6i szint6n nagyon szeretik
a g6pjarmtiveket. Ez mar csaladi vo-
naskent emlithet6.
-  Egg  Greg  motor,  aut6  sosincs

gy6ri,  szinte  hib6tlan motor  - te-
szi hozza.

Balint kedvence egy '89-es gyaria-
sti,  S  51-es  modell  a  Simsonok k6-
z6tt. Meedegyzi, ez a legkeresettebb.

Anno 6s rna is a ritkasagok k6z6 so-
rolhat6. Egyik ktil6nlegess6ge a ha-
logen vilagitas.

-  Az  S  51-es  Simsonok  a  rene-

sz6nszukat 6lik. Fiatalok 6s id6sek
is keresik. Ma ez k6priseli a legna-

gyobb 6rt6ket ezen a piacon - mu-
tat ra.

Balint azt szereti leginkabb, ha egy
motorblokkot  er6sebb6,  tart6sabba
tehet.  Hozzateszi,  a  motorokat  fel-
djitani  mas,  mint  belenytilni.  Na-

gyon 6rt hozzajuk, ez egy6rtelmtien
kideriil  abb61,   amilyen  szaktudas-
sal 6s lelkesed6ssel besz61 a veteran

jarmfivekr61.
-Ahogy meglett ajogos{tvdrvyom,

m6g ink6bb kiteljesedett a motorok
ir6nti  szeretetem.  D6dpapdm  mo-
torj6n  szereztem  gyahorlatot.  Is-
kola, rrurnka ut6n szerelgettem. Ez
a  hobbin,  uillangszerel6  v6gzett-
s6gem van. A Lad6n i"tatkoznak
meg a k6pess6geim - muta.tia.
Nem  meglep6,  hogy  Balint  bara-

ti  k6re   is   szeret  motorozni.   Ked-
venc id6t61t6seik k6z6 tartozik, hogy
egyiitt r6jak a kilom6tereket.
-   Egyedil 6s csoporttal is jdrok

motorozri.  Mindenkinek  m6s  mo-
torja van.  Ki mivel tud, azzal jbn.
Kiskunhalason is  sok  simsonos is-
mer6sbm uci:n. Mar elegg6 megbe-
csiiitek a Lad6k 6s a Sinsonok is,
veter6nos szem|)oTitb6l Van kedue-
16ikhibjuk.
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