
 

 

 

 

 

 

Asmakari handi baten historia 
 
 

 

Von Drais baroiak bizikletaren aurrekoa izan zen DRAISIANA edo 
“OINEZKO ZALDITXOA” asmatu zuen. Ezin zuen norabidez aldatu 
ibiltzen zen bitartean eta oinekin bultzatzen zen.  

 

Pierrek eta Ernest Michauxek FRANTZIAR BELOZIPEDOA sortu 
zuten Parisen, bizikletaren aurretik lehen mekanismo komertziala 
izan zen. Biradera bat zuen aurreko gurpilaren erdian jarritako 
pedalekin.  

 

Kirkpatrick Macmillan eskoziarrak PEDAL ERAGITZAILEA egin zuen, 
berak erabiltzeko. 

 

Starley familiak BI (gurpil handia) gisa ezagututako modeloa garatu 
zuen, Michauxen belozipedoan oinarrituz. Aurreko hagunak 60 
hazbete baino gehiago zituen; atzekoak, 20 bakarrik. 

 

James Starleyren SALVO TRIZIKLO HANDIA Victoria erreginari 
gustatu zitzaion eta bi eskatu zizkion, emakumezko 
txirrindularientzat egokituta. Horri esker, txirrindularitzarekiko 
errespetua handitu egin zen. 

 

James Starleyk PALANKA BIDEZKO TRIZIKLOA diseinatu zuen, BI 
bizikletara igotzeko edo gurpil handiaren gainean egoteko 
zailtasunak saihesteko. 

 

BIZIKLETA IZARRA Smithvilleko Smith Machine Company 
konpainiak egin zuen. Gurpil handiaren modeloa seguruagoa egin 
nahi izan zuen, eta horretarako, aurreko gurpila txikiagotu zuen eta 
palankak jarri zizkion. 



 

 

 

 

 

 

 

BIZIKLETA BIDAIARIA. J.K. Starley ingelesak egin zuen eta 
bizikletaren azken garapentzat hartzen dute. Gaur egungo 
bizikleten sistemak izan zituen: atzeko gurpila, kaltea eta pinoiak, 
balinak masetan, metalezko hodi arina eta diamante-egitura. 

 

John Boyd Dunlop kirolari eta albaitariak aire-ganbera zuen lehen 
pneumatikoa egin zuen bederatzi urteko bere semeak zuloz 
beteriko Belfasteko kaleetatik eskolara joateko erabiltzen zuen 
triziklorako. Zenbait urte geroago Dunlopen pneumatikoak mundu 
osotik zabaldu dira. Ingelesek 1890. urtetik aurrera erabili zuten 
aire-ganbera, eta geroxeago Michelin anaiek beraien hagunak 
merkaturatu zituzten.  Asmakari xume baina zoragarri honekin 
minak amaitu ziren giltzurrunetan eta ipurdian. 

 

GUZTIZ TRIANGELUARRA gisa ezaguna zen modeloak diametro 
txikiko hodiak erabiltzen zituen eta oso arina izan zen: 23 libra 
bakarrik. Etorkizunik handieneko bizikleta bihurtu zen Ingalaterran. 

 
1895 

Marie eta Pierre Curie senar-emazteek, 1903. urtean Fisikako Nobel 
Saria irabazi zutenek, bizikleta aukeratu zuten eztei-bidaian 
bidaiatzeko ibilgailu gisa. Naturazale handiak ziren eta bizikletaz 
bidaiatzea ere gustatzen zitzaien, janari gutxirekin, beharrezko 
arroparekin eta gomazko zira batekin zakutoetan. Adierazten zuten 
moduan, bizikletarekin erlaxatzen ziren, bizitzaren erritmoa eta 
askatasunaren sena aldatzen zituzten.  

 
1903 

Lehen lasterketa handia Paris-Rouen izan zen 1868. urtean. 1893. 
urtean Munduko Txirrindularitza Federazioa (ICEA) sortu zen, eta 
1900.ean gaur egungo Txirrindularitzaren Nazioarteko Batasuna  
(UCI) sortu zen. Urte berean lehen munduko txapelketa egin zen 
pistan.  1903. urtean Frantziako Tourraren lehen urteko bilera egin 
zen (argazkian agertzen den Henri Desgrandek sortutakoa). Italiako 
Giroa 1909. urtean hasi zen, errepideko Munduko Txapelketa 
1921ean eta Euskal Herriko Itzulia 1924an. 

 

 


