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A rejtett lámpák és a hatalmas lökhárítók messzire 
hirdetik, hogy e Triumph a hetvenes években készült
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A széles és masszív B-oszlop kellően merev volt, 
boruláskor megóvta az utasokat a súlyosabb sérüléstől
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 TRIUMPH TR7

KERÜLTEKERÜLTE
A Veterán Autó Kft. Budaörsi úti telephelyén bukkantunk erre A Veterán Autó Kft. Budaörsi úti telephelyén bukkantunk erre 
a szép állapotú Triumph TR7-esre, amely sok tekintetben em-a szép állapotú Triumph TR7-esre, amely sok tekintetben em-
lékezetes autó. Fejlesztésének, majd gyártásának időszaka lékezetes autó. Fejlesztésének, majd gyártásának időszaka 
bővelkedett a kellemetlen fejleményekben, nem sokkal megalko-bővelkedett a kellemetlen fejleményekben, nem sokkal megalko-
tása előtt jött létre két konszern egyesítéséből a British Leyland tása előtt jött létre két konszern egyesítéséből a British Leyland 
Motor Corporation, tele kezdeti nehézségekkel a működésben, Motor Corporation, tele kezdeti nehézségekkel a működésben, 
ráadásul ez volt az időszaka az országot hónapokra megbénító ráadásul ez volt az időszaka az országot hónapokra megbénító 
sztrájkoknak is. Az már csak ráadás volt, hogy a gépkocsi fő pi-sztrájkoknak is. Az már csak ráadás volt, hogy a gépkocsi fő pi-
acának számító Egyesült Államokban egyre szigorúbb biztonsági acának számító Egyesült Államokban egyre szigorúbb biztonsági 
és környezetvédelmi jogszabályok léptek életbe, a Triumphok és környezetvédelmi jogszabályok léptek életbe, a Triumphok 
összeszerelési minősége pedig hagyott némi kívánnivalót maga összeszerelési minősége pedig hagyott némi kívánnivalót maga 
után – végezetül pedig a japán és a német sportkocsik is egyre után – végezetül pedig a japán és a német sportkocsik is egyre 
szorosabb konkurenciát jelentettek… szorosabb konkurenciát jelentettek… 

a szerencsea szerencse
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nem küldhették, ott keresette-
bek voltak a klasszikus elren-
dezésű gépkocsik, így a BLMC 
új, immár közös sportautója a 
Triumph receptjét követte. 
Persze tartani lehetett attól, 
hogy az Egyesült Államokban 
komoly küzdelem várja majd 
a közösen gyártott sportautót, 
hiszen ott olyan minőségi, 
import gépkocsik várták, mint 
a Datsun 240-es, illetve a 
Porsche 914-es.  
A BLMC a váratlan meglepe-
tések elkerülése érdekében 
két nagyágyút, a központi 
tervezőiroda vezetéséért felelős 
Mike Carvert és Spen Kinget, a 
Triumph egykori vezető tervező-
jét külde az Egyesült Államok-
ba, hogy az autókereskedések-
ben és szervizközpontokban 
készítsenek interjúkat, derítsék 
ki, milyen autó számíthat maga-
biztos sikerre. Bár hamar nyil-
vánvalóvá vált számukra, hogy 

az MG márkanév 
jobban cseng odaát, 
az is kiderült, hogy a még 
tervezőasztalon formálódó Tri-
umph Bullet paraméterei sokkal 
közelebb állnak az amerikai 
ízléshez.  

Nem mertek kabriót gyár-
tani
A Bullet nevű prototípus 1969-
től megújult, egy kis ideig pedig 
még azt is latolgatták, hogy MG 
Magma néven forgalmazzák 
majd Amerikában, éppen az 
MG márkanévtől remélt előnyök 
miatt, végül aztán maradtak a 
Triumph TR7 típusnévnél. Do-
nald Stokes, a BLMC igazgatója 
1975-re sorozatgyártásra érett 
gépkocsit akart, a mérnökök 
pedig munkához is láttak. A le-
endő TR7-es koncepciója gyor-
san kialakult, orrmotoros, hátul 
hajtott, targatetős gépkocsi 
formálódott, amely kissé emlé-

AA Triumph TR7 modell 
megszületése nagyon 
mozgalmas korszakra 
esett, 1968-ban ugyanis 
a Leyland Motors és a 

British Motor Holdings egyesülé-
sével létrejött a British Leyland 
Motor Corporation. Ugyan az el-
adási adatok szerint a létrejött 
óriáscég negyven százalékos 
részesedéssel bírt Nagy Britan-
niában, 1975-re mégis súlyos 
nehézségekkel szembesült, 
részben államosították, és csak 
kevéssel kerülte el a csődöt. A 
sötét jövőről persze 1968-ban 
még senki nem tudott semmit, 
a bizakodással telt menedzs-
ment pedig szép terveket dédel-

getett Amerika bevételéről.

Fontolva haladás, 
vagy merész roham?
A két autóipari mammut egybe-
kelésével egy időben határozni 
kellett abban a kérdésben, hogy 
vajon milyen sportkocsi készül-
jön a jövőben a BLMC égisze 
alatt? Mind a BMC, mind pedig 
a Leyland saját sportkocsi-vo-
nalat vitt és ezek elsősorban az 
Egyesült Államokban tarthattak 
számot a figyelemre - a BMC az 
MG gyártmányokkal, a Leyland 
ellenben a Triumph autókkal 
volt jelen a piacokon. 
Az egyesülés évében a Triumph 
egy „Bullet” fantázianevű mo-

dellen dolgozott, amely klasszi-
kus hagyományok szerint épült, 
orrmotorral, hátsókerék-meg-
hajtással, egyszerű, átlátható 
szerkezettel. Az MG soron 
következő sportkocsija ADO21 
munkanéven futott és lényege-
sen komplikáltabb konstrukció 
volt. Az ék alakú járműbe 
tervezői középmotort álmodtak, 
illetve a BMC-nél kifejlesztett 
Hydrolastic rendszerrel szerel-
ték fel. Ez a folyadékkal feltöl-
tött rendszer szükségtelenné 
tette a hagyományos rugókat és 
lengéscsillapítást. Az egymás-
sal összeköttetésben lévő első 
és hátsó kerekek mozgása sza-
bályozta a folyadék nyomását, 

mozgását. Ha például az első 
kerék bukkanóra futott és kissé 
felemelkedett, gumiból készült 
szelepén át tartályából egy 
csövön át a hátsó kerék felé 
áramlott a folyadék. A hátsó 
kerékkel összeköttetésben lévő 
nyomásszabályozó mecha-
nizmus lefelé nyomta azt a 
kereket, az okos, helytakarékos 
rendszer így sikerrel előzte meg 
a kerekek elpattogását, nem 
kívánatos elemelkedését, stabil 
haladást eredményezve. 

A Triumph lett a befutó
A lényegesen kifinomultabb 
MG biztosan sikeres lett volna 
Európában, azonban Amerikába 

Műszaki adatok 
 Triumph TR7
Jelleg: kétajtós, kétszemélyes 
sportkupé
Elrendezés: orrmotor, hátsóke-
rék-meghajtás
Motor: Triumph soros, négy-
hengeres SOHC benzinmotor, 
1998 cm³
Teljesítmény: 105 LE / 5500 
ford. (európai változat)
Maximális nyomaték: 163 Nm 
/ 3500 ford.
Váltó: ötsebességes, manuális
Tengelytáv: 2160 mm
Hosszúság: 4065 mm
Szélesség: 1680 mm
Magasság: 1268 mm
Öntömeg: 1015 kg
Végsebesség: 177 km/h

A kétliteres, V-elrendezésű négyhengeres 
benzinmotor a Triumph Dolomite hajtóművének 

továbbfejlesztéséből született

Gyűrődési zóna elől nem volt, azonban 
a kerekek és a motor olyan mértékben 

csökkentették a becsapódás energiáját, 
hogy a Triumph engedélyt kapott az 

amerikai forgalmazásra

A frissen létrejött British Leyland Motor Corporation nem kockáztatta amerikai 
piacait, ezért  lett konzervatív szerkezetű sportautó a Triumph TR7-es

Az Egyesült Államokban méltatták 
a TR7-est tágas utastere miatt
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4444 keztetett a Fiat X1/9 modellre. 
Az autó orrába négyhengeres 
benzinmotor került, amelyet 
eredetileg a Triumph Dolomi-
te meghajtására használtak, 
azonban itt már 1998 köbcen-
tisre növelték lökettérfogatát. A 
motorhoz a Morris Marina négy-
sebességes váltóját illesztették, 
az első futómű MacPherson 
lett, hátulra pedig merev tengely 
került. Tárcsafékek csak az első 
kerekeket lassították, hátul 
dobok voltak. Az ék alakú ka-
rosszéria erősen emelkedett a 
farnál, nagyméretű, műanyaggal 
bevont és habbal kitöltött, ener-
giaelnyelő lökhárítókat építettek 
be az amerikai szabályoknak 
megfelelően, a hegyesedő orrba 
pedig bukólámpák kerültek. Az 
önhordó karosszéria kellően 

merev és erős volt, a B-oszlop 
megtartotta a tetőt boruláskor, 
a töréstesztek alapján az autó 
megkapta az amerikai forgalma-
záshoz szükséges engedélye-
ket, még úgyis, hogy elől nem 
volt valódi gyűrődési zónája. Az 
ütközés erejét valójában egy X 
alakú vázdarab, a motor maga 
és a kerekek csökkentették. 
Mivel akkoriban elterjedt az 

álhír, mely szerint az Egyesült 
Államokban fontolgatják a 
nyitott autók minden formájá-
nak betiltását, a tervezők végül 
lemondtak a targatetőről, a Tri-
umph új üdvöskéje így klasszi-
kus kupé lett végül, gyártására 
pedig a cég Liverpool mellett, 
Speke-ben található gyárát 
szemelték ki. 

Szegény embert az ág is húzza…
A TR7-es hivatalos bemutató-
jára 1975-ben Genfben került 
sor, ahol egy anekdota szerint a 
tervezőzseni, Giorgetto Giugiaro 
is alaposan szemügyre vette a 
kiállított példányt és nehezen 
hitte el, hogy nem prototípusról, 
hanem sorozatgyártásra kész-
nek nyilvánított autóról van szó. 
Mindez nem vette el a BLMC 
vezetésének önbizalmát, hogy 
zöld utat adjanak a gyártásnak 
és az amerikai forgalmazás-
nak, amely szintén 1975-ben 
indult el. A konstrukció maga 
megnyerte Amerika tetszését, 
különösen a tágas utasteret 
szerették, de a formát ott is ne-
hezen emésztették meg. Sokkal 
nagyobb baj volt azonban, hogy 
időközben szigorodtak a helyi 

Habár eredetileg nem kupé, hanem 
targatetős gépkocsi lett volna a Triumph 
újdonsága, félő volt, hogy Amerikában 
betiltják a nyitott autókat - ezért lett 
az alapmodell zárt karosszériás

környezetvédelmi szabályok, 
a sebtében lefojtott kétliteres 
motor pedig már nagyon gyen-
gécskének számított. Gyorsan 
két változatot dolgoztak ki, Ka-
liforniának 76 lóerős, szimpla 
karburátoros autók érkeztek, a 
többi, megengedőbb államban 
iker-Stromberges, 90 lóerős ko-
csikat forgalmaztak. A hivatalos 
forgalmazás 1976 májusában 
aztán elindult Európában is, az 
itt árusított autók motorja meg-
kötésektől mentes, 105 lóerős 
teljesítménnyel bírt. Amerikát a 
gyengébb motorok miatt 1976-
tól aztán háromsebességes 
automataváltóval kárpótolták. 

TR8-as nyolc hengerrel
Azért, hogy a gépkocsi az 
Egyesült Államokban kellően 

népszerű lehessen, már a 
kezdetek kezdetén elhatároz-
ták, hogy gyártanak belőle 
erősebb változatot is. Egy rövid 
ideig szóba került a Triumph 
sorhatosa is, de végül a Rover 
3528 köbcentiméteres V8-asa 
mellett döntöttek, amelyet 
akkoriban a Rover P6B, P5B és 
a Range Rover mozgatására is 
használtak.
Ahogyan zöld utat kapott a 
V8-as motorral felszerelt válto-
zat, bebizonyosodott, hogy a 
kabriók betiltására vajmi kevés 
az esély Amerikában, ezért 
megkezdődött a nyitott TR7-es 
tervezése is. 1979 májusára el 
is készültek vele, forgalmazni 
is kezdték az Egyesült Államok-
ban. Ugyanekkor elkezdődött 
a V8-as motorral felszerelt 

TR8 modell gyártása is. A 135 
lóerős kocsik – különösen a 
nyitott karosszériás modellek - 
biztosan jobban fogytak volna 
Amerikában, de sajnos az 
összeépítés minősége sokszor 
kritikán aluli volt, ráadásul az 
angol font is nagyot erősödött, 
megdrágítva ezeket az autókat 
odaát. 
Sajnos a TR7-es rossz idő-
ben volt rossz helyen. Nagy 
Britanniában egymást érték 
a sztrájkok a hetvenes évek 
derekán, így például leállt a 
Speke-ben működő gyár is. Bár 
a menedzsment 1978 májusá-
ban hatalmas költségek árán 
áttelepítette a gyártást Coventry 
mellé, Canley-be, ott már hiába 
készültek ötsebességes autók 

is, egyszerűen túl sok idő telt 
tétlenséggel, a vásárlók lassan 
leszoktak a Triumphokról. 
Amikor pedig 1980-ban ismét 
elköltöztették a szerelőszala-
got - ezúttal Birmingham mellé, 
Solihullba, ahol SD1-es Roverek 
is készültek – az újabb zavart 
már nem heverte ki a termelés. 
1981 októberében aztán véget 
ért a TR7 és TR8 modellek kar-
rierje, végleg felhagyott a BLMC 
a jobb sorsra érdemes típusok 
gyártásával.

A Veterán Autó Kft. Budaörsi 
úton található telephelyén 
parkoló Triumph TR7-es alapos 
restauráláson esett át, szinte új 
állapotúnak tekinthető, évjárata 
1977-es.

Nyitott szemekkel

Tágra nyílik az ajtó, de mélyre kell ülni


