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ÚVODNÍK

V

dnešnej uponáhľanej a virtuálnej dobe je pre mnohých prioritou mať
všetko naj. Preto sa všeobecne rieši najväčší, najrýchlejší, najlepší a všetko
ostatné ide bokom. Tento neduh presakuje všetkými odvetviami,
nevynímajúc ani motorizmus. Hlavne u motocyklov je to badateľné: šesťstovky
sú na pokraji vyhynutia a nižšie kubatúry sú len pre strýcov, rybárov alebo
poďobaných tínedžerov. Stačí si pozrieť katalógy motocyklov, tam je to presne
takto exaktne napísané od novinárskych es tejto oblasti. V katalógoch absentujú
malé skútre, malé poldecové motocykle sa ani nespomínajú. V prvom rade sa
chcem venovať hlavne im. S malým motocyklom je mnohokrát väčšia zábava, na
ktorú sa aj novinári odvolávajú. Ignorovaním tohoto segmentu sa nič nedosiahne.
Dnešní pätnásťroční po rokoch nebudú inklinovať k veľkým strojom, základy
jednoducho nebudú. Môj návrat k motorkám po rokoch strávených výlučne za
volantom auta spôsobila práve babetta, na ktorej som od pätnástich brázdil po
dedine s čestvým červeným občianskym. Legislatívne to stačilo, rovnako ako
nebolo treba prilbu na hlavu. Dnešná legislatíva je prísnejšia. Keď som po rokoch,
tesne pred mojou štyridsiatkou, najazdil na tej istej babette stovky kilometrov po
Liptove, vzbudzovalo to úškrn na tvárach mládeže v dymiacich TDičkach. Na
rozdiel o nich som sa však nepotreboval predvádzať a tie pomalé kilometre na
dvoch kolesách som si patrične užil. Neváhajte podporiť mladých v ceste za
svojím dvojkolesovým snom :)

Róbert Kelčík

MOTORKLUB  občasník, vydáva v elektronickej forme Róbert Kelčík.
robart@kelcik.sk
Číslo: 1, Dátum vydania: 20.3.2019
Autor príspevkov: Róbert Kelčík ak nie je napísané ináč
Autor fotografií: Róbert Kelčík a tlačové oddelenia a www jednotlivých výrobcov
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V zime v lete, na babette
Babetta. Sen mobility socialistických
tínedžerov. Dlhý vývoj motocyklov na
Slovensku zavŕ šený mopedom. Co viac
dodať. V Kolárove to ešte po odchode
socializmu skúšali s rakúskymi motormi,
liatinovými kolesami, č i luxusnejšími
verziami, neskôr s názvom Korado ale
otvorenie ekonomiky konkurencii
slovenské mopedy pochovalo.

Môj stroj je z roku 1985. Kúpil
si ho môj strýko za vtedajších
8500 Kčs. Že Vám to nič neho
vorí. Tak teda priemerná
mzda v tom roku bola 2920
Kčs. Jednoduchým prepočtom
sa dostaneme na dnešných
2900 €. Tak takto super bolo
za "komunistov"...
Ale späť k stroju. Jedná sa o
dojrýchlostnú variantu v
poštárskej žltej farbe. V súčas
nosti sa dá kúpiť na Sloven
sku čínsky klon mopedov pod
značkou Jawa Betka (1290€) u
spoločnosti Motoráreň alebo
dokonca značka Peugeot po
núka(la) model Vogue (1099€).
Ani jeden moped som nezahr
nul do tohtočíslového prehľa
du, neviem ako sa vysporia
dajú s novými normami a či
ešte budú v priebehu roka v
ponuke. Vráťme sa však k
nášmu vyše 30 rokov starému
stroju. Za svoj život najazdil
čosi viac ako 8 tisíc km. Po
rokoch som ho vytiahol zo
šopy, kde bol odstavený. Už
nikoho nezaujímal. Pri
4

viezol mi ho otec na vozíku.
Dal som mu teda druhú šan
cu. Prvé čo nasledovalo, bola
očista. Vystriekať, vyčistiť,
vyleštiť. Pamätám si, že už
pred odstavením do šopy
haprovala spojka a dvojka išla
zaradiť len so sebazaprením.
Vyčistil som nádrž, vymenil
sviečku a vyčistil karburátor.
Na prvé naštartovanie po
rokoch to stačilo. Prešiel som
aj prvé kilometre, ale nebolo
to ono. Tak som oslovil mla
dého fanatika do motorovej
techniky Martina, ktorý sa
podujal vyladiť stroj do plne
pojazdného stavu. Prvé, čo
bolo treba: vyčistiť nádrž od
starých usadením, ktoré zap
chávali karburátor. A že tam
toho bordelu bolo. Nasledova
li čeľuste spojky aj unášače. A
dvojka išla jedna radosť. Na
sledovaa dekarbonizácia vý
fuku a vzladenie karburátora.
Len ten motor akosi nemal
ťah. A tak po dohode nasledo
val prvý výbrus valca. Po
poskladaní som vyplatil
kamaráta a hneď na druhý

deň vybavil ročné PZP za
smiešnych 20€ aby som mohol
legálne jazdiť. Po rokoch v
aute celkom iný zážitok :)
Na začiatku trochu rešpektu,
nejdem sa predsa vyrúbať na
prvej jazde. Jazda na babette je
však ako jazda na tažkom
bicykli. Ja sa málokedy dosta
nem na 40km/h. Skoro
metrák živej váhy to mašinke
jednoducho nedovolí.
Po pár desiatkach kilometrov
sa začali objavovať aj prvé
skúsenosti. Či už pozitívne,
alebo negatívne. Ako prvé
prišiel na ranu olej do benzí
nu. Odporúčanie kamaráta
použiť "osvedčený" M2T sa
ukázalo ako zlý krok. Babetta
dymila jedna radosť a čistenie
karburátora po takmer každej
jazde bolo nutnosťou. Zanášal
všetko čo sa dalo, a tak som
po vyčistení karburátora
prešiel na polosyntetiku pre
dvojtakty od Castrol. A bolo
po problémoch. Ako pribúdali
kilometre, odvážil som sa aj
na dlhšie trasy po Liptove. Ale

len dolnom, aby som bol
nadosah, keď niekde nečaka
ne zastanem. Niekedy som bol
s mojim strojom asi aj na
smiech, najmä keď ma obieha
li vytrénovaní pumpičkári :)
Ďalší problém nastal so žia
rovkami. Sú napojené priamo
generované napätie, ktoré
samozrejme kolíše podľa otá

čok a záťaže. Jeden elektrický
okruh spôsobí, že po odpálení
jednej žiarovky sa rýchlo
porúčajú aj zvyšné. Konštruk
čný nedostatok. Fanatickí
fanúšikovia mopeda to však
nepriznávajú. U mňa tento ne
dostatok vyriešila dodatočná
montáž regulátora do elektric
kého okruhu. Čeľuste spojky
tiež nie sú večné, hlavne, ak sa
chce stroj využívať na hranici
svojho limitu. Ani tu nie je
konštrukčný návrh dokonalý.
Jednoduchý stroj na jednodu
ché jazdenie, väčšinou po
rovinách a hlavne nie maxi
málnou rýchlosťou. Pôvodný
remeňsa však držal statočne,
menil som ho po najazdení
skoro 8000km. Problémom je
však zohnať rovnako kvalitný,
ako bol v prvovýrobe.
Na dlhších trasách môže zra
diť pri nedokonale nariedenej

zmesi zašpinenie sviečky. Ako
povinnú výbavu je teda po
trebné voziť kľúč na sviečku a
kartáč na jej očistenie. Pri
mojej váhe boli na svojom li
mite aj zadné tlmiče. Pri kvali
te našich videckych ciest mu
sela nasledovať ich výmena za
tvrdšie. Jazdenie pod záťažou
do väčších kopcov si vyžaduje
sem tam aj pomoc pedálov.

Ale štandardné prevody ma
dokázali bez pomoci vytiah
nuť aj naozaj ostrým stúpa
ním. Jazda z kopcov je nutná
pod plynom, vzhľadom na
potrebu dostatočného maza
nia motora. Pritom sa nesmie
zabudnúť na to, že babettu
brzdia bubny so skromným
priemerom. Po rozjazdevaní z
kopca som často brzdil aj
očami :) V tínedžerských ro
koch som mal asi viac odvahy
a menej zodpovednosti. Ale
zato je to vznikajúca škola pre
uvedomenie si hendikepu mo
tocyklov pri brzdení v cestnej
premávke medzi automobil
mi.
Celkovo sa dá povedať, že
konštrukcia mopedov v tomto
duchu je už prekonaná. Ale
pre mládež, ktorá nechce šú
chať len po displeji, ale rada
sa naučí aj technické veci, je to

dobrá alternatíva
TEST
pre začiatky na
AM. Najmä pri cenách, za aké
sa dá takýto pojazdný stroj
kúpiť v tejto dobe. Aj tu si
však treba dať pozor na prie
kupníkov, ktorí chcú ryžovať
na aktuálnej veteránskej retro
vlne.
V súčasnosti sú super alterna
tívou malé skútre, ktoré ponú
kajú určite väčší komfort pri
menšom dôraze na údržbu. Aj
aktívna bezpečnosť je niekde
inde.
Podľa registrácií však táto ka
tegória stráca svoje čaro. Veru
nastala doba elektrická a alter
natívou, na ktorú nepotrebuje
te žiadne vodičské oprávne
nie sú elektrobicykle do urči
tého výkonu. Moped jednodu
cho svoju úlohu v dejinách za
vŕšil a zdá sa, že v blízkej bu
dúcnosti to s nástupom elek
triny čaká aj malé poldecové
skútriky. Čmudiace malé
dvojtakty tak zostanú pravde
podobne len pre fajnšmekrov
a zberateľov. Alebo pre
pamätníkov.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Objem motora 49,0 cm3
Výkon 1,75kW pri 5000 ot./min.
Najväč šia rýchlosť 40 km/hod.
Užitoč ná hmotnosť 90kg
Rozmer pneumatík 21/4 x 16
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AM

Kedysi populárna kategória je dnes na vymretie. Voňavé dvojtakty boli jedinou možnosťou pre
tých, ktorí nemali vodičák na motorku. AM je automaticky ku každému Bčku. Nový zákon to
zmenil, a možnosť jazdiť na 125kách s vodičákom na auto túto kategóriu pochováva.
Zodpovedajú tomu aj registrácie kategórie L1e. Z 343 registrácii v roku 2016 padli až na 208 v ro
ku 2018. Aj z toho bolo 60 registrácií výhry Piaggio Liberty v súťaži Coop Jednoty. Bližšie čísla k
predajnosti sú na strane 24 tohto časopisu. Pritom podľa prehľadu trhu, ktorý som pripravil na
nasledujúcivh stranách katalógovým štýlom, je to kategória bohatá na zaujímavé stroje.
Nájdeme tu špičkový superšport, kotrého však limituje motorček, krásne endurá a motardy, aj
keď viac menej rovnakej konštrukcie pod rôznymi značkami, reinkarnáciu legendárnej "opičky"
až po klasické aj retro skútriky. Bonbónikom tejto kategórie sú elektrické vozidielka.
Ja som vybral len dvojstopé, viacstopým sa budem venovať niekedy nabudúce. Výber zohľadnil
najmä to, čo sa na Slovensku aj skutočne predalo. Všetky stroje v katalógu sú aktuálne dostupné,
či už ako novinky, alebo len ako dopredaj. Ceny sú aktuálne ku dňu vydania. Pri každom type je
uvedený aj počet registrácií na Slovensku v minulom roku. Tie, ktoré tam kolonku nemajú, sa tu
nepredali. Trinásť strán modelov kategórie AM nenájdete takto ucelene v žiadnom jazykovo
podobnom katalógu. Aj to svedčí o ignorancii tejto kategórie od "veľkých" mediálnych
vydavateľstiev. A pritom tu je základ pre ďalšie generácie motorkárov, o ktorých tak veľmi
snívajú sponzori ich časopisov. Demografia nepustí, a aj motorkári sa vekovo posúvajú stále
vyššie a vyššie.
Zároveň ako sa zmenšuje ponuka v kategórii AM v oblasti benzínových motorov, tak začína do
popredia prenikať elektrická alternatíva. A s ňou nastupujú aj netradičné predajné kanály.
Širokú ponuku môžete nájsť napríklad na webe www.alza.sk. V diskusii sa však môžete dočítať,
že v niektorých prípadoch sa registrácia vybavuje kupujúcim podobne ako pri individuálnom
dovoze. Teda žiadny technický preukaz priamo do ruky. Tento rok však u nás rozbieha dovozca
číňanov ASP Group dovoz dostupných strojov Yadea, pričom sieť dovozcu sľubuje aj silné
servisné zázemie. Uvidíme, ako to zmení kategóriu pri bilancovaní registrácií za tento rok. Na
druhej strane je tu elektrická Vespa, ktorá pri svojich nie príliš dokonalých parametroch
prekvapí absulútne sebavedomou cenou. Možno sa nejaký šialenec nájde, čo to kúpi, podobne
ako pri desaťtisícových dizajnových 125kách Vespa.
Čo teda očakávam od tohto roka? Som zvedavý, ako sa presadí nové malé čínske Adamoto Flash
košickej firmy. Servisné a predajné zázemie na to má. čakám tiež, či už konečne prešovský
predajca Romet prerazí so svojimi klonmi. Modely sú to zaujímavé, ale pre našincov poľská
motorka s čínskymi koreňmi je vražedná. Zaujímavá bz mohla byť pri Honďáckej reinkarnácii
"Opice" jej poľský klon. Romet má svoj vzor aj vo svojej histórii. Tento rok sa môže vyšvihnúť aj
juhokórejský SYM s kvalitnou ponukou, hlavne po nepochopiteľnom ústupe talianov z tohoto
segmentu.
Plusom kategórie L1e je aj to, že v súčasnosti sú oslobodené od otravnej STK, teda po kúpe stačí
prihlásť do evidencie a jazdiť. Aj spotreba a zákonné poistenie je minimálne, dvojatky sa tiež
dajú pekne vytuniť, stačí sa pozrieť na bazoš.sk, kde netunenú 50ku s maximálkou 45km/h asi
ani nenájdete. S heslom "dobrého moc nebýva" prajem príjemné čítanie prípadne výber malého
6 stroja tejto neprávom opomíňanej kategórie.

www.italmoto.sk
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APRILIA RS 50  SUPERBIKE NA ZAČIATOK
Svoju motorkársku kariéru môžete začať skutočne štýlovo. Vzhľad a technika
dospelého motocykla s poldecovým motorčekom je snom všetkých deviatakov.
Špičkové komponenty, hliníkový deltabox rám sú výnimočné aj o kategóriu
vyššie a jasne deklasujú konkurenciu. Len treba začať dostatočne sporiť,
pretože kvalita nemôže byť zadarmo. Asi aj preto nebol registrovaný v roku 2018
žiadny prírastok do slovenskej evidencie.

Motor: 2T E4, 49.9 cm3, 6,5 kW, karburátor, prev. 6M
Kolesá: 100/8017 vpredu, 130/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K4P 300mm / K1P 218mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  , 820 mm
Cena: 3999, €

APRILIA RX 50  CESTOU NECESTOU
Päťdesiatkový ľahký "tereňáčik", ktorý poteší dospeláckou stavbou. Dospelé
predné koleso sa nezľakne ani väčšieho terénu a predší aj veľké "cendurá".
Mládež akéhokoľvek veku sa preto nemusí obmedzovať na poľné cesty. Poteší
aj dynamický vzhľad. Radosť nielen pre pätnásťročných.

Motor: 2T E4, 49.9 cm3, karburátor, prev. 6M
Kolesá: 80/9021 vpredu, 110/8018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K2P 260mm / K1P 220mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2105x840x  , 880 mm
Rázvor: 1395 mm
Cena: 2999, €
Registrácie 2018: 3ks Aprilia RX 50 Factory

APRILIA SX 50  MESTSKÝ ULIČNÍK
Brat na terén špecializovanej RXky je ideálnou voľbou do mesta. Pre všetkých
mladých, ktorým je skúter príliš jednoduchý, ponúka moderná stavba motardovej
Aprilie zážitky pravého motocykla. Moderný rám, pekný dizajn a vkusné farebné
kombinácie sú pastvou pre oči nielen tínedžerov. A keď spomenieme, že jazdí
rovnako ako vyzerá, javí sa ako ideál na rozjazdenie. Bohužiaľ v roku 2018
nepribudol na slovenské doklady ani jeden.

Motor: 2T E4, 49.9 cm3, karburátor, prev. 6M
Kolesá: 110/8017 vpredu, 110/8018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K2P 260mm / K1P 220mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2105x840x  , 830 mm
Rázvor: 1395 mm
Cena: 2999, €

APRILIA SR 50 Racing  ŠPORTOVEC
Poldecový skútrik športového vzhľadu má svojich priaznivcov aj na Slovensku.
aj napriek o 450€ vyššej cene oproti skútrovému motardu dominuje. Niet sa čo
čudovať, obal predáva. Kotúčové brzdy, široké pneumatiky, a dizajn sú len
bonusom k jazdným vlastnostiam. Jeden z nalepších poldecových skútrov na
slovenskom trhu.

Motor: 2T E4, 49.9 cm3, 2,7kW/6500ot., karburátor, CVT
Kolesá: 130/6013 vpredu, 130/6013 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K1P 190mm / K1P 190mm, 108 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1860x705x  , 820 mm
Rázvor: 1290 mm
Cena: 2540, €
Registrácie 2018: 10ks
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APRILIA SR 50 Motard  MEŠŤAN
Modard u skútrov Aprilia je už klasikou. Po skončení predaja väčšej 125ky ostal
v ponuke len meší dvojtaktný brat, ktorý spĺňa normu Euro4. Tým pádom ešte
nejaký ten rôčik môže v ponuke zostať. Ponúka vznikajúci pomer cena, výkon,
kvalita. Pekný výkon, predná brzda kotúčové, nízke a rozmerné sedadlo
umožňujú luxusnú jazdu. Ku komfortu prisievajú aj 14 palcové kolesá, ktoré sú
vynikajúcim kompromisom do mestskej džungle. Úložný priestor pojme otvorenú
prilbu. V roku 2018 nepribudol žiadny kus, ale začal sa predávať až po sezóne.

Motor: 2T E4, 49.9 cm3, 3,2kW/6750ot., karburátor, CVT
Kolesá: 120/7014 vpredu, 120/7014 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K1P 220mm / B 140mm, 106 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1953x720x  , 775 mm
Rázvor: 1350 mm
Cena: 2090, €

PIAGGIO Liberty 50 | 50 S  ŠTÝLOVÝ
Štýlový skútrik na veľkých kolesách poteší komfortom na rozbitých mestských
cestičkách. Vzduchom chladená moderná 50ka iGet sa uspokojí s s 2,8 litrom
benzínu na 100 kilometrov. Pri šesťlitrovej nádrži je dojazd krásnych 210km. Na
mesto až až. Vysoké registrácie sú aj výsledkom súťaže, kde bolo dodaných 60
ks. Tento model však majiteľov určite nesklame a bude dobrou referenciou pre
ďalšiu kúpu.

Motor: 4T E4, 49.9 cm3, 3,2kW/7500ot., 3,1Nm/7250ot., vstrek., CVT
Kolesá: 90/8016 vpredu, 100/8014 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K1P 240mm / B 140mm, 95kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1945x690x  , 780 mm
Rázvor: 1340 mm
Cena: 2360, €
Registrácie 2018: 79ks

PIAGGIO NRG DD  MAJSTER ŠPORTU
Športový skútrik, ktorý je legendou medzi tunermi. Vynikajúci podvozok, ktorý
znesie väčšiu záťaž, ako je sériový výkon k tomu priam navádza. Nízka
hmotnosť, obidve kotúčové brzdy ponúkajú aj športovejšiu radosť z jazdy.
Vysoký krútiaci moment robí z neho na križovatkách strelu. Široké pneumatiky
dodajú potrebnú stabilitu pri vykružovaní oblúkov na mestských kruháčoch.

Motor: 2T E4, 49.9 cm3, 3,3kW/7500ot., 4,7Nm/7250ot., karb., CVT
Kolesá: 120/7013 vpredu, 140/6013 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K1P 220mm / K1P 170mm, 99 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1970x750x  , 810 mm
Rázvor: 1280 mm
Cena: 2490, €
Registrácie 2018: 1ks

SCARABEO Street 50 2T  VIDIEČAN
Rokmi overený skútrik, ktorý sa stal legendou. Často kopírovaný dizajn je jeho
doménou. Veľké kolesá ho predurčujú, aby na videku nahradil už kultové
babetty. S cenou tesne pod 2000€ je na to ako stvorený. Jednoznačná voľba pre
rybárov, poľná cesta nie je žiadnou prekážkou.

Motor: 2T E4, 49.9 cm3, 2,2kW/7000ot., 3,1Nm/6250ot., karb., CVT
Kolesá: 90/8016 vpredu, 100/8016 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K1P 220mm / B 140mm, 89 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  x  x  , 790 mm
Rázvor:  mm
Cena: 1999, €
Registrácie 2018: 0ks
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VESPA Primavera S 50  PRAVNUČKA
Moderný trojventilový štvortakt iget so vstrekovaním je modernou vstupenkou
do rodiny Vespa. Vespa nie je značka, ale model koncernu Piaggio, ktorý sa stal
jednou z najznámejších značiek v rodine skútrov. Dlhoročná tradícia a
neprestávajúci vývoj sú jeho devízou. Môžeme teda očakávať špičkovú kvalitu
spracovania, širokú paletu farebných kombinácií a v neposlednom rade
perfektné štýlové zvezenie. Športový model je v ponuke v troch výrazných
farbách.

Motor: 4T E4, 49.9 cm3, 2,4kW/7500ot., 3Nm/7500ot., vstrek., CVT
Kolesá: 110/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B,  kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1870x735x  , 790 mm
Rázvor: 1330 mm
Cena: 2990, €
Registrácie 2018: 2ks

VESPA Primavera 50  SESTERNICA
Šesť pastelový farieb ponáka základná Priamvera, ktorá je o 200€ lacnejšia, ako
jej športová sesternica s prívlastkom S. So spotrebou 2,9l a nádržou o objeme 8l
to bude nekonečná zábavná jazda. Dvanásťpalcové kolesá sú pri Vespe
odkazom na jej začiatky. Päťdesiatkový ľahký "tereňáčik", ktorý poteší
dospeláckou stavbou. Veľké predné koleso sa nezľakne ani väčšieho terénu,
mládež sa nemusí obmedzovať na poľné cesty. Poteší aj dynamický vzhľad.
Radosť nielen pre pätnásťročných.

Motor: 4T E4, 49.9 cm3, 2,4kW/7500ot., 3Nm/7500ot., vstrek., CVT
Kolesá: 110/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B,  kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1870x735x  , 790 mm
Rázvor: 1330 mm
Cena: 2790, €
Registrácie 2018: 8ks

VESPA Primavera 50 TouringCESTOVNÁ
Verzia modelu Primavera, navrhnutú pre neohrozených diaľkových turistov,
charakterizuje chromovaný nosič batožiny inšpirovaný jej cestovateľskou
tradíciou. Generácie mladých sa vydali na potulky po Taliansku práve na
Vespách, ktoré motorizovali povojnovú Európu.

Motor: 4T E4, 49.9 cm3, 2,4kW/7500ot., 3Nm/7500ot., vstrek., CVT
Kolesá: 110/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B,  kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1870x735x  , 790 mm
Rázvor: 1330 mm
Cena: 2990, €
Registrácie 2018: 0ks

VESPA Sprint 50 | S 50  MODERNÝ
Najmaldšia a najšportovejšia Vespa je v ponuke ako klasická alebo
vyšperkovaná verzia S za rovnakú cenu. Ponúka moderný iget štvortaktný
jednovalec o objeme 50 cm3. Svojim štýlom a krásnymi pastelovými farbami je
ako stvorená na štýlové presuny moderných žien po meste. V žltej a zelenej sú
jednoducho božské.

Motor: 4T E4, 49.9 cm3, 2,4kW/7500ot., 3Nm/7500ot., vstrek., CVT
Kolesá: 110/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 200mm / B 140mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1870x735x  , 790 mm
Rázvor: 1330 mm
Cena: 2900, €
Registrácie 2018: 1ks
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DERBI Senda XTreme 50 SM | R
Päťdesiatkový motard, ktorý ponúka možnosť sa odlíšiť a neísť s davom.
Dvojička Aprilie SX 50. Je dobré, že koncern Piaggio ponúka niekoľko možností
na výber. Ako jediný dovozca ponúka italmoto širokú ponuku klasických
motocyklov. Bohužiaľ trh je neúprosný, a pätnásťročná mládež na takýto stroj
jednoducho nemá. Aj preto stroje na tejto strane nedosiahli v roku 2018 na zápis
do policajnej evidencie.

Motor: 2T E4, 49.9 cm3, karburátor, prev. 6M
Kolesá SM: 110/8017 vpredu, 110/8018 vzadu
Kolesá R: 80/9021 vpredu, 110/8018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K2P 260mm / K1P 220mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2105x840x  , 830 mm
Rázvor: 1395 mm
Cena: 2790, € | 2690,€

DERBI Senda Racing 50 SM  ŠPERK
Vyšperkovaná päťdesiatka, ktorá ponúka ešte kvalitnejšie komponenty, ako
beztak bezkonkurenčný základný model motardu. Krásna grafika platov je už len
čerešničkou na torte.

Motor: 2T E4, 49.9 cm3, karburátor, prev. 6M
Kolesá: 110/8017 vpredu, 110/8018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K2P 260mm / K1P 220mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2105x840x  , 830 mm
Rázvor: 1395 mm
Cena: 3190, €

GILERA RCR 50  SUV PRE DEVIATAKOV
Ďalšia slávna značka, ktorá je klonom Aprilie. Alebo je to skôr naopak. Ľahké
SUVčko, ktoré poteší začínajúcich, ale aj skúsených motorkárov. Cena nie je
ľudová, ale ponúka tú najlepšiu protihodnotu.

Motor: 2T E4, 49.9 cm3, karburátor, prev. 6M
Kolesá: 80/9021 vpredu, 110/8018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K2P 260mm / K1P 220mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2105x840x  , 880 mm
Rázvor: 1395 mm
Cena: 2990, €

GILERA SMT 50  CHULIGÁN
Do tretice klon, ktorý sa predáva pod tromi značkami koncernu Piaggio. Značka
Gilera zažíva čosi ako život na prístrojoch. Koncern Piaggio sa bohužiaľ sťahuje
z dostupných skútrov a motocyklov, a necháva tak voľný priestor pre
konkurenciu. A tá tento priestor zapĺňa bohužiaľ väčšinou čínskymi klonmi.
Buďme teda vďační aspoň za pár klonov taliansko  španielskych .

Motor: 2T E4, 49.9 cm3, karburátor, prev. 6M
Kolesá: 110/8017 vpredu, 110/8018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K2P 260mm / K1P 220mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2105x840x  , 830 mm
Rázvor: 1395 mm
Cena: 2790, €
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JURDIA s.r.o. www.romet.sk

KATALÓG
ROMET OGAR 50  KLASIKA KLASICKÁ
Kto by si nepamätaľ sen tínedžerov osemdesiatych rokov  motoczkel Simsom.
Poliaci v spolupráci s čínskymi partnermi oživujú túto legendu pomocou tradičnej
poľskej značky ROMET. Rovnaká koncepcia, super klasický dizajn, rokmi
overený motor štýlu Honda Monkey sú devízou tohto modelu. V čase, keď sa
Simsony dostávajú na divokú cenovú úroveň ako "cenené veterány", je kúpa
novej motorky so zárukou dobré rohodnutie.

Motor: 4T E4, 49.5 cm3, 2,6kW, karburátor, prev. 4M
Kolesá: 17' vpredu, 17' vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 98 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1870x790x1070 ,  mm
Cena: 1399, €

ROMET WS 50  DIVOKÉ 9DESIATE
Už klasický dizajn v štýle, aký sa nosil na začiatku deväťdesiatych rokov
minulého storočia. Aj tak to stačilo na to, že je to jediný model značky Romet,
ktorý dosiahol v roku 2018 aspoň jednu registráciu v kategórii AM.

Motor: 4T E4, 49 cm3, 2,2kW, karburátor, prev. 4M
Kolesá: 2.7518 vpredu, 3.0018 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 105 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2050x720x1085  ,  mm
Cena: 1599, €
Registrácie 2018: 5ks

ROMET Junak 50  MODERNÝ KLASIK
Modernejší, krajší a výkonnejší brat modelu WS 50. Dokonca ponúkaný za
rovnakú cenu. Jasný favorit značky na rok 2019.

Motor: 2T E4, 49 cm3, 2,8 kW, karburátor, prev. 4M
Kolesá: 90/9017 vpredu, 110/8017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 121 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1965x750x1090 ,  mm
Cena: 1599, €

ROMET Pony Monster 50  ZÁBAVNÁ
Krásny moderný dizajn inšpirovaný Ducati prenesený do veľkosti Hondy MSX.
Malé kolesá nesmú odradiť, jazda je zábavou od začiatku až do konca.
Jednoznačný favorit ako náhrada malých skútrov. Netreba sa jej báť a určite stojí
za vyskúšanie. Motor je rokmi overený klon Hondy, a určite patrí medzi to lepšie,
čo produkuje Čína.

Motor: 4T E4, 49.9 cm3, 2,24kW, karburátor, prev. 4M
Kolesá: 12' vpredu, 12' vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1780x775x1030 ,  mm
Cena: 1699, €

ROMET Mini Pony 50  TÁ PRAVÁ OPICA
Nádherný opička ako klon tiež kultového poľského Pony. Toto je skutočná
Monkey v nezmenenej podobe, ktorá prežila desaťročia. Honda už vyrába len
modernú repliku pre bohatú klientelu. Kto chce klasickú klasiku bez
kompromisov je tu na správnej adrese. A to za vynikajúcu cenu.

Motor: 4T E4, 49 cm3, 1kW, karburátor, prev. 4M
Kolesá: 2.58 vpredu, 2.58 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 77 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1380x660x885,  mm
Rázvor:  mm
Cena: 1499, €
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ROMET Router 727  ÚPLNÝ ZÁKLAD
Päťdesiatkový základ pre absolútny začiatok. Malý rozmerni na malých
kolesách. V tomot prípade považujeme cenu sa dosť prestrelenú. V danej
kategórii sa dajú nájsť určite lepšie ponuky. Napríklad hneď na ďalšej strane,
alebo je možné pouvažovať o štýlovej motorôčke od ROMETu z
predchádzajúcej strany.

Motor: 4T E4, 49.5 cm3, 2,6 kW, karburátor, CVT
Kolesá: oceľové
Brzdy, hmotnosť: B / B, 87 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1615x630x1048 ,  mm
Rázvor:  mm
Cena: 1399, €

ROMET 727 S 50 | Premium 50
Červený alebo čierny model S 50 je určite lepšou voľbou, ako predchádzajúci
základ. Vyšší výkon, modernejší aktuálny dizajn poteší. Cena je vyššia a ak sa
nebojíte radenia, je lepšie doplatiť za päťdesiatkový Pony Monster. Model
Premium ponúka menšie 10' kolesá, nižší výkon a usadenejší dizajn za rovnakú
cenu.

Motor: 4T, 49 cm3, 2,9kW, karburátor, CVT
Kolesá: hliníkové disky 110/7012
Brzdy, hmotnosť: K / B, 87 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:
1765x670x1100
Rázvor:  mm
Cena: 1599, €

ROMET 747 50  POĽSKÝ ŠPORTOVEC
Športovejší skúter na klasických dvanástkach ponúka výkon zhodný s modelom
Premium 50. Jeho výhodou je však modernejší športový dizajn a o 100€ nižšia
cena. Ponúka sa na slovenskom trhu v čiernej a červenej farebnej kombinácii.

Motor: 4T E4, 49 cm3, 2,1kW, karburátor, CVT
Kolesá: 120/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 92 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1825x680x1145 ,  mm
Rázvor:  mm
Cena: 1499, €

ROMET Valentine 50  ĽÚBEZNÝ
Pekná päťdesiatka vo vespáckom štýle za polovičnú cenu oproti značkovej
konkurencii. Retro dizajn vynikne hlavne v krásnej grafitovej farbe. K dispozícii je
aj moderná čierna. Pekný výkon, kotúčové brzdy a atraktívny dizajn ho
predurčujú na najlepšiu ponuku značky ROMET v kategórii dostupnej už
pätnásťročným (aj) slečnám.

Motor: 2T E4, 49 cm3, 3kW, karburátor, CVT
Kolesá: 120/7012 P, 130/7012 Z
Brzdy, hmotnosť: K / K CBS, 102 kg
Rozmery[dxšxv]: 1850x715x1165
Rázvor:  mm
Cena: 1799, €
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www.motorro.sk

KATALÓG
MOTORRO Adventure 50  DOSTUPNÝ
Jeden z najväčších skútrov v tejto kubatúre. Vzduchom chladený motor ponúka
pohodlné zvezenie. Veľké a priestorné sedlo vyzýva aj na dobrodružnejšie dlhšie
cesty. Vzhľadom na nádrž o objeme 6,5 litra je to teoreticky možné, ale najlepšie
dobrodružstvo s ním zažijete v meste, pre ktoré je primárne určený. Dostupný je
len v červenej farbe.

Motor: 2T E4, 49.8 cm3, 2,8 kW / 9000 ot.,karburátor, CVT
Kolesá: 130/6013 vpredu, 130/6013 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 108 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1940x700x1110  ,  mm
Rázvor:  mm
Cena: 948, €

MOTORRO Eagle 50  ŠIKOVNÝ
Ľahká päťdesiatka na malých 12' kolesách s peknou maskou a smerovkami
zapustenými do kapotáže. Poteší moderným dizajnom a veľkou rovnou plochou
pre nohy. V základe je aj zadný nosič, ktorý zvyšuje jeho praktickú stránku.
Dostupný je bielomodrej a bieločervenej kombinácii. Maximálny krútiaci moment
posunutý do nízkych otáčok dovoľuje plynulú a pružnú jazdu.

Motor: 2T E4, 49 cm3, 2,9 kW / 6500ot., 3,8 Nm/ 4500ot., karb., CVT
Kolesá: 120/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 83 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1690x645x1135,  mm
Rázvor:  mm
Cena: 948, €
Registrácie 2018: 17ks

MOTORRO SpeedJet 50  NAJLACNEJŠÍ
Motorro ponúka najlacnejšie päťdesiatky na trhu. SpeedJet sa dokonca dostal
pod hranicu 900€. To je už hranica, ktorá ho sprístupňuje každému. Poháňa ho
rovnaký motor, ako Eagle, líši sa však menšími kolesami a klasickejším
skútrovým dizajnom. Ponúka v základe zadný nosič a tri farby: bielu, modrú a
červenú.

Motor: 2T E4, 49 cm3, 2,9 kW / 6500ot., 3,8 Nm/ 4500ot., karb., CVT
Kolesá: 3,50 – 10 vpredu, 3,50 – 10 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 83 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1690x645x1135,  mm
Cena: 858, €
Registrácie 2018: 25ks

www.adamoto.sk

ADAMOTO Flash 50  VEĽKÉ KOLESÁ
Slovenská značka Adamoto z východu roky dováža čínske motorky. Tento rok je
návratom k poldecovému objemu s veľkým skútrom štýlu Honda SH. Dospelé
rozmery ponúkajú dostatok miesta aj pre dospelých. Vďaka veľkým kolesám ich
komfortne prenesie cez rozbité slovenské cesty po skončení tohtoročnej pravej
zimy. Štýlový pracant do mesta a na vidiek. Poteší aj šíroké servisné zázemie.

Motor: 4T E4, 49 cm3, 2,4 kW / 7500ot., 3,2 Nm/ 7000ot., CVT
Kolesá: 100/8016 vpredu, 110/8014 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / , 102,5 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2120x840x1120 , 830 mm
Rázvor: 1400 mm
Cena: 999, €
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www.keewaymotor.cz

KEEWAY Fact EVO 50  ZÁKLAD
Základ v ponuke Keeway. Ľahký skútrik so športovým nádychom a rovnou
podlahou. Malé kolesá sú obuté do balónových pneumatík. Výkon postačuje na
dennodenné presunz medzi domovom a školou. Vítaný spoločník pre
pätnásťročných žiakov základných škôl. Je dostupný v bielej a čiernej farbe.

Motor: 4T E4, 49 cm3, 2,3 kW / 6500ot., karburátor, CVT
Kolesá: 120/70x12 vpredu, 130/70x12 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 95 kg
Registrácie 2018: 1ks
Cena: 1399, €

KEEWAY ZAHARA 50  RETRO KLASIK
Ďalší klasik na malých úzučkých kolieskach. Keeway ponúka retro dizajn v
dvoch farbách, krémovej a červenej. Štvortaktný vyduchom chladený
jednovalec, roymerné sedlo a rovná podlaha ho predurčujú na potulky mestom.

Motor: 4T E4, 49 cm3, 2,3 kW / 6500ot., karburátor, CVT
Kolesá: 90/9012 vpredu, 90/9012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 105 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  mm
Registrácie 2018: 1ks
Cena: 1399, €

www.kymco.sk/enmoto/kymco/kymco50ccm.html

KYMCO Agility Plus 50  MODERNÝ
Veľký skúter na pekných veľkých kolesách. Ako stvorený na sloevsnké roybité
cesty a do mestskej premávk Veľké sedlo a rovná podlaha spolu s dospelými
rozmermi poskytujú dostatok pohodlia aj rozmernejším postavám.

Motor: 2T E4, 50 cm3, 2,6 kW / 7500ot., karburátor, CVT
Kolesá: 100/8016 predné / 120/8014 zadné
Brzdy, hmotnosť: K / B,  kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:
2040x740x1240, 780 mm
Cena: 1749, €

KYMCO Like 50  DAJ MI LIKE
Inovovaný Like od taiwanskej spoločnosti Kymco ponúka prepracovaný dizajn
spoločný aj pre vyššie motorizácie. Rozmerné sedlo aj klasické tvary zostávajú
aj naďalej jeho devízou. Spoločná konštrukcia s motorovo objemnejšími bratmi
prináša však oproti konkurencii z Číny vyššiu cenu. Tá by však mala byť
vyvážená ponúkanou kvalitou známej značky. Ponúka sa v modrej, striebornej a
bielej farbe.
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Motor: 4T E4, 50 cm3, 2,6 kW / 6500ot., 3,4 Nm / 7000ot., karb., CVT
Kolesá: 110/7012 P, 130/7012 Z
Brzdy, hmotnosť: K / K CBS,  kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:
1935x690x1145, 790 mm
Rázvor:  mm
Cena: 2399, €

www.symmotor.sk

KATALÓG
SYM JET 4 50  CESTOU NECESTOU
Kórejský výrobca, patriaci do koncernu Hyundai, ponúka prepracované
päťdesiatky za prijateľné ceny. Osvedčený model JET 4 ponúka športový dizajn,
komfortné sedlo a uzamykateľné odkladacie priestory pod sedlom aj pred
jazdcom. A komu sa zunuje malý objem, môže postúpiť s rovnakým modelom do
kategórie výkonnejších 125tiek. Sym ponúka túto alternatívu ku všetkým svojim
päťdesiatkam.

Motor: 4T E4, 50 cm3, 2,3kW, vzduchom chladený, CVT
Kolesá: 120/6013 vpredu, 130/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 226mm / B 110mm, 113 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  mm
Rázvor:  mm
Registrácie 2018: 4ks
Cena: 1410, €

SYM JET 14 50  CESTOU NECESTOU
Krásny moderný luxusný skúter s malým motorom ponúka skutočne dostatok
priestoru. Dospelá stavba spoločná so 125kou prináša nadpriemerné jazdné
vlastnosti. Veľký predný brzdový kotúč vás nezradí. Luxus podtrhuje aj 3D LED
osvetlenie a multifunkčná palubka.

Motor: 4T E4, 50 cm3, 2,6kW, vzduchom chladený, CVT
Kolesá: 100/9014 vpredu, 110/8014 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 260mm / B 110mm, 119 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  mm
Rázvor:  mm
Registrácie 2018: 4ks
Cena: 1700, €

SYM CROX 50  CESTOU NECESTOU
Ideál na dedinu alebo ako super spoločník pre rybárov a všetkých, ktorí majú
radi prírodné prašné cesty. Kryté predné tlmiče, endurové pneumatiky, málo
lakovaných plastov podtrhujú jeho robustnosť. K tomu skutočne vznikajúca
cena.

Motor: 4T E4, 50 cm3, 2,3kW, vzduchom chladený, CVT
Kolesá: 120/7012 vpredu, 130/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 190mm / B 110mm, 102 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  mm
Rázvor:  mm
Registrácie 2018: 2ks
Cena: 1450, €

SYM FIDDLE III 50  CESTOU NECESTOU
Štýlový retro skútrik sa ponúka už v tretej generácii. Pekne spracované detaily a
luxusné farebné kombinácie vás spravia stredobodom pozornosti. LED svetlá a
vstavané smerovky zasa ponúkajú modernosť. O bezpečnosť na hlavne
mestkých cestičkách, kam je určený, sa postará aj kombinovaný brzdový systém
CBS. Dostupná voľba pre mladé slečny.

Motor: 4T E4, 50 cm3, 2,6kW, vzduchom chladený, CVT
Kolesá: 110/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 190mm / B 110mm, 110 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:  mm
Rázvor:  mm
Registrácie 2018: 6ks
Cena: 1560, €
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www.yamahamotor.eu/sk/sk/products/scooters/50cc/

YAMAHA Neo's 4  MESTSKÝ ELEGÁN
Osvedčený model od YAMAHY ponúka moderný a úsporný motor so
vstrekovaním. Kompaktné rozmery a nízka hmotnosť ho predurčujú na
prepletanie mestom. Dvojité svetlomety sú poznávacím znamením, veľký úložný
priestor pod sedlom zasa vítaným benefitom.

Motor: 4T, 49 cm3, 2,3kW/7000ot.,vstrek., 3,15Nm/7000ot., CVT
Kolesá: 120/7012 vpredu, 130/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 190mm / B 110mm, 95 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1840x663x1125 , 790 mm
Rázvor: 1275 mm
Cena: 2690, €

YAMAHA Aerox4  MESTSKÝ PRETEKÁR
Úsporný motor so vstrekovaním sa prejaví dobrým zrýchlením vďaka
maximálnemu krútiacemu momentu položenému v nízkych otáčkach. V
kombinácii s nízkou hmotnosťou ho predurčuje na semaforové preteky. Kvalitné
spracovanie a komponenty si však dáva Yamaha patrične zaplatiť. Teda jeho
kúpou dostanete skutočne jedinečný stroj a nemusíte sa obávať, že sused bude
"loviť" tínedžerky na rovnakej mašine.

Motor: 4T, 49.45 cm3, 2,2kW/7250ot.,vstrek., 3,3Nm/4500ot., CVT
Kolesá: 120/7013 vpredu, 130/6013 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 190mm / K 190mm, 97 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1870x705x1155 , 817 mm
Rázvor: 1275 mm
Cena: 3190, €

PEUGEOT Kisbee 50i 4T  ÚSPORNÝ
http://peugeot.scooters.cz

Pohľadný kompaktný skútrik s moderným štvortaktom poteší spotrebou 2,1 litra
na 100 kilometrov. Nádrž s objemom 6,5 litra mu udáva bezkonkurenčný dojazd
cez 300km. S ľahkou stavbou si hravo poradí aj pekne dimenzovaná predná
kotúčová brzda. Vyznačuje sa jednoduchým nadčasovým dizajnom, ktorý si vlani
našiel svojich stúpencov aj na Slovensku.

Motor: 4T, 49 cm3, 2,7kW/8000ot., 3,5Nm/6200ot., vstrek., CVT
Kolesá: 110/7012 vpredu, 110/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 240mm / B 110mm, 90 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1816x665x1130 , 760 mm
Rázvor: 1256 mm
Registrácie 2018: 8ks
Cena: 1499, €

PEUGEOT Kisbee 50i 2T  Vôňa oleja
Peugeot ponúka aj dvojtaktnú verziu malého skútrika. Za vôňu oleja si priplatíte
250€. Retro je dnes v móde a nostalgia drahá :) Ale zasa dvojtakt sa dá lepšie
vyladiť.
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Motor: 2T, 50cm3, 3,1kW/8000ot.,karburátor, CVT
Kolesá: 110/7012 vpredu, 110/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 240mm / B 110mm, 90 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1816x665x1130 , 760 mm
Rázvor: 1256 mm
Registrácie 2018: 8ks
Cena: 1649, €

http://peugeot.scooters.cz

KATALÓG

PEUGEOT SpeedFight4  ŠPORTOVEC
Športovec od Peugeotu prináša vo svojej štvrtej generácii výrazný športový
dizajn. Rozmermi skôr kompaktnejší cieli na skupinu mladých pretekárov
smerom do škôl. Model RCUP má dokonca USD vidlicu. K športovcovi patria aj
kvalitné brzdy. Tu sa nešetrilo, obidve kolesá zdobia kotúče.

Motor: 4T E4, 49.9 cm3, 2,8kW, vstrekovanie, CVT
Kolesá: 130/6013 vpredu, 130/6013 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 2P 260mm / K1P 190mm, 107 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1895x700x1120 , 800 mm
Rázvor: 1290 mm
Registrácie 2018: 1ks
Cena: 2149, €

PEUGEOT StreetZone 50i 2T
Skor až démonický vzhľad. Športové zrkadlá, ostrý vzhľad vďaka svetlám v
matnej čiernej mriežke. K tomu športový výfuk, bočný stojan... Streetzone je
model mladých mestských jezdcov. Digitálna palubka s obrazovkou LCD,
kotúčová brzda 190 mm Shuricane vpředu, čierna obrátená vidlica pre väčšiu
tuhosť podvozku... Streetzone 10" je šikovný a vzrušujúci. Do kufra pod
sedadlom by sa mala bezproblémov vojsť integrálna prilba.

Motor: 2T, 49,9cm3, 3kW, 4,2Nm/6500ot.,karburátor, CVT
Kolesá: 120/9010 vpredu, 130/9010 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 190mm / B 110mm, 87 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]:1864x664x1166 ,770 mm
Rázvor: 1256 mm
Cena: 1799, €

PEUGEOT Tweet 50i 2T  ELEGÁN
16" kolesá určujú celkový dizajn. Jednoznačne súčasný štýl. Tweet 50cc spája
nadčasový predok s ukončením sedla a nosičom, který mu dáva moderný a
mestský štýl. Kompaktný a funkčný. Vďaka uzamykateľnej odkladacej schránke,
plochej rovnej podlahe a háčiku na tašky nebolo nikdy jednoduchšie jezdit na
skútri na nákup...

Motor: 2T, 49,9cm3, 2,6kW/7500ot., 3,4Nm/6500ot.,karburátor, CVT
Kolesá: 90/8016 vpredu, 90/8016 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 226mm / B 130mm, 103 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 2000x690x1125 , 770 mm
Rázvor: 1330 mm
Registrácie 2018: 1ks
Cena: 1799, €
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www.yadea.cz

YADEA CUmi  NEHLUČNÝ KLASIK
Čistý, ekonomický a úsporný elektroskúter ponúka moderné technológie, lacnú
prevádzku a príjemné ovládanie. Bezkľúčové "zapaľovanie" automaticky
rozpozná majiteľa a automaticky sa odomkne. Full LED osvetlenie s dvoma
výkonnými svetlometmi, elegantným svetlem pre denné svietenie a atraktívnym
koncovým svetlom dávajú skútru výbornú viditeľnost, vysokú bezpečnost a
dokonalý vzhľad..

Výkon: 1,2kW, 48V 28Ah Liion
Dojazd/dobíjanie: 5060km / 56 h
Kolesá: 3.0010 vpredu, 3.0010 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 170mm / B, 60 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1720x725x1030, 
Rázvor:  mm
Cena: 1799, €

YADEA CLine  MODERNÁ JAZDA
Podľa výrobcu prvý inteligentný eskúter na svete. Môžeme sa nad tým
pousmiať, ale elegantný dizajn je moderný a zároveň praktický.
Vysokokapacitné LiIon baterie ponúkajú pre mesto dostatočný dojazd a lacnú
prevádzku. Yadea CLine je úsporný, ekologický a ľahko ovladateľný skúter s
detailami, ako je napríklad vstavaná USB nabíjačka, praktická schránka na
mobilný telefón alebo pre nákupcov so skrytými háčikmi pre nákupnú tašku.

Výkon: 1,2kW, 48V 28Ah Liion
Dojazd/dobíjanie: 5060km / 56 h
Kolesá: 3.0010 vpredu, 3.0010 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 170mm / B, 62 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1680x680x1050 ,  mm
Rázvor:  mm
Cena: 1799, €

YADEA Z3  TICHÝ ŠPORTOVEC
Model Z3 je vlajkovou loďou čínskej značky Yadea, ponúkanej na našom trhu
osvedčeným importérom ASP Group. Lítiová batéria je odnímateľná a ponúka
dojazd až 120 km s dobou nabíjania len 2 hodiny. Skúter je vybavený najnovšími
technológiami vrátane bŕzd s ABS, tlmiacich plynových tlmičov a prednej USD
vidlice, vyrobenej z hliníkovej zliatiny. Rám skútra je vyrobený z uhlíkovej
zliatiny, ľahkého materiálu, ktorý je silnejší ako hliník.

Výkon: 2,5kW, Li lon 60 V 26 Ah
Dojazd/dobíjanie: 70 km (120 v ECO režime)/6h s 4A , 2h s 10A nab.
Kolesá: 90/9012 vpredu, 100/8012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 85 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1810x750x1070 , 760 mm
Rázvor: 1310 mm
Cena: 2999, €

ROMET ePONY  MINI MONSTER
Poľský Romet ponúka zmenšeninu monstera aj s elektrickým pohonom. V tomto
pípade však radšej odporučíme benzínového bračeka predstaveného na
predchádzajúcich stranách. Výkon, dojazd a doba nabíjania nie sú totiž z
kategórie vysnených parametrov.
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Výkon: 1,5kW, 24Nm
Dojazd/dobíjanie: 50  72 km / 7 9 hodín
Kolesá: 12'' vpredu, 12'' vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / K, 122 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1780x775x1030
Rázvor: 1395 mm
Cena: 2099, €

KATALÓG
VESPA Elettrica  OSA UŽ NEBZUČÍ
Praotec všetkých skútrov je aktuálne v ponuke ako jeho elektrické reinkarnácia.
Ponúka tradičný dizajn okorenený "ekologickým" modrým lemovaním. Dojazd a
výkon sú pre mestské približovadlo dostatočné. Keď sa však pozrieme na cenu,
zamzne nám úsmev na perách...

Výkon: 4kW / 200Nm Bosch, Panasonic 48V 42AhLiIon
Dojazd/dobíjanie: 100km / 4 h
Kolesá: 110/70  11 vpredu, 120/70  10 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 200mm / B 140mm, 104 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1860x735x  , 780 mm
Rázvor: 1340 mm
Cena: 6390, €

www.niu.com/en/

NIU N1 Sport | M1 Pro  NOVINKY
NIU sú skutočné elektrocké skútre, od začiatku vyvíjané pre kŕmenie elektrinou.
Čínsky výrobca ponúka značkové motory Bosch, batérie Panasonic, Samsung
alebo LG. Čistý moderný dizajn ho povznáša vysoko nad masovú čínsku
produkciu. Samozrejmosťou je konektivita na "inteligentné" telefóny. Skúter je
možné nabíjať na ľubovoľnej bežnej elektrickej zásuvke.

Výkon: 2,4kW | 1,8kW; Liion 60 V 23 Ah | Liion 48 V 32 Ah
Dojazd/dobíjanie: 80km / 56 h | 60km / 6h
Kolesá: 3,0010 vpredu, 3,0010 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 95 kg | 59kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1700x660x1050 | 1660x660x1100, 720 | 740
Rázvor: 1240 mm | 1150 mm
Registrácie 2018: N1 2ks | M1 1ks
Cena: 2749, € | 2299, €

www.motocas.sk

SUPER SOCO TS1200R|TC  KRÁSNY
Na klasický AM vodičák môžete riadiť aj takýto krásny retrobike na elektrinu.
Ponáka sa v klasickom, alebo drahšom a štýlovejšom prevedení. Ponúka veľké
kolesá s kotúčovými brzdami, obrátenú prednú vidlicu, prehľadnú digitálnu
palubovku. Batérie sú veľmi flexibilné, keď umožňujú nabitie batérií za 20 minút
až na 30 kilometrový dojazd. Príjemné.

Výkon: 2,4kW Bosch, 60V/26Ah LiIon
Dojazd/dobíjanie: 160km / 78h nabíjačkou 60V/4A
Kolesá: 100/7017 vpredu, 100/7017 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K 220mm / K1P 180mm, 78 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1889x702x1056 , 770 mm
Rázvor: 1320 mm
Registrácie 2018: TC 2ks
Cena: 2990, € | 3199, €

HECHT EQUIS  ČÍNSKA KLASIKA
www.hecht.sk

Značka HECHT, známa vďaka záhradnej technike, sa pustila do predaja
čínskzch elektroskútrov pod vlastnou značkou. Elektrický skúter HECHT EQUIS
bol v roku 2018 prvou registrovanou lastovičkou tejto značky u nás. Je
poháňaný 1800 W elektromotorom. Napájaný je z akumulátora 72 V/20 Ah.
Akumulátor je plne nabitý za 6  8 hodín, dojazd skútra je až 61 km na jedno
nabitie. Súčasťou stroja je aj opierka pre spolujazdca.

Výkon: 1,8kW, 6× 12V 20Ah LiIon
Dojazd/dobíjanie: 61km / 68 h
Kolesá: 110/7012 vpredu, 120/7012 vzadu
Brzdy, hmotnosť: K / B, 128 kg
Rozmery[dxšxv, sedlo]: 1900x730x1110 , 930
Registrácie 2018: 1ks
Rázvor: 1380 mm
Cena: 1199, €
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Malorážkové novinky z intermot a eicma...
Výrobcovia našťastie nevypoč uli
kuvikanie moto novinárov a chŕ lia
jednu novinku za druhou.
Potešujúce je, že znova rozkvitajú
aj odpisované stodvadsaťpäťky.
Taliansko čínske Benelli sa po
úspechoch v strednej triede s
modelom TRK a Leoncino roz
hodlo rozšíriť svoje portfólio aj
o malorážky pre A1notkovú
kategóriu.
Malé levíča Leoncino 125 ponú
ka moderný dizajn s retro prv
kami. V útrobách ukrýva motor
objemu 124,8 cm3, ktorý dispo
nuje výkonom 9,4kW. Vpredu
je moderná USD vidlica a o
brzdenie sa postará plávajúci
kotúč s priemerom 280mm a
štvorpiestikom. Vzadu je tiež
kotúč, priemer má 240mm a už
len jednopiestik. Rázvor 1370 mm ho predurčuje
pre zátačkové okresky, aj keď zadná pneumatika
šírky 150mm a suchá hmotnosť 164kg môžu pro
testovať. Všetko vynahradí spotreba 2,2l/100km.
Tento model môže pri dobrej cene zatopiť aj na
Slovensku minulý rok etablovanej Honde CB125R.
Druhý čínskotaliansky levík je model TRK125.
Tento sa pokúša dostať módu cendur aj do naj
menšieho segmentu. Vzhľadom na vydarený dizajn predpokladám, že sa mu to môže podariť. V
útrobách ukrýva rovnaký motor, ako bratranec Leoncino 125, spoločné sú aj podvozkové
komponenty. Prekvapivo je však o 11kg ľahší. Očakáva sa, že náš trh obohatí v priebehu roka
2019.
Ďalšou znovuzrodenou značkou je Fantic, ktorý sa presadzuje hlavne svojou radou Caballero.
Pre nový rok predstavil úpravu Rally, ktorá ponúka vyššie zdvihy tlmičov a to ju predurčuje na
jazdenie mimo asfalt. Ako zásadnejšia novinka sa javí elektrický
ECab, čo je vlastne tradičné Caballero s elektrickým motorom.
V tomto prípade sú údaje zaujímavé, pekných 11kW na A1
kovom limite. Poteší aj maximálka, ktorá je 120km/h. Hmotnosť
je príjemných 147kg. S dojazdom to je horšie, je to asi daň práve
za príjemnú hmotnosť. V meste udáva výrobca dojazd 150km,
vkombinovanom režime je to 110km a na diaľnici 90km. zatiaľ
ide o koncept, ale s reálnymi výhliadkami na výrobu. V prípade
výroby by ho u nás mohli sedlať aj vodiči vlastniaci len
automobilový vodičák. Prevodovka pri elektrike chýba.
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Japonská Yamaha predstavila na jeseň svoju vynovenú YZFR125, ktorá je technologickým líd
rom v tomot segmente. Dokonalý dizajn v štýle R1, krásne tvarovaná 11 litrová nádrž, ostré ka
poty, predné aj zadné LED svetlá, digitálne prístrojovka a v neposlednom rade USD vidlica.
Špičková technika teraz ponúka rovnakých 11kW ako predchodkyňa, ale štvorventilový jedno
valec ponúka variabilné časovanie ventilov. V prípade Yamahy to znamená skratku VVA.
Jednoducho povedané vo vyšších otáčkach je to ostrejšia vačka. Širšia je aj zadná pneumatika, a
jazdcovi aj pri takomto výkone motocykla pomáha antihipingová spojka! Špičkový motocykel je
už dostupný aj na Slovensku za nezmenenú cenu 4 990 €.
Druhá japonská značka, Kawasaki, ktorá sa hrdí tým, že sa venuje výlučne motocyklom, pred
stavila na jeseň dvojičky so 125kovým motorom.
Kapotovaný model sa nemôže volať ináč, ako Ninja
a naháč je jednoducho Z. Obidva modely ponúkajú
malý motor v dospelom balení. Naplno vzužívajú
limit 11kW, ktorý dosahujú pri 10000 otáčkach.
predné kolesá su na klasických teleskopoch prieme
ru 37mm, vzadu je centrálny tlmič s prepákovaním.
Brzdy obsahujú povinné ABS, vpredu aj vzadu sú
dvopiestiky. Predný kotúč má priemer 290mm,
zadný 220mm. Naháč váži príjemných 146 kilogra

mov, kapotovaná Ninja je len o 2kg
ťažsia. po chudobnejších rokoch za
čína byť aj v tomot segmente ponu
ka renomovaných výrobcov úplná.
Kawasaki ponúka aj ceny, ktoré ich
robia prístupnými aj mládeži. Kapo
tovaná Ninja stojí 4995 €, naháč je
ešte o 500€ lacnejší. Aj k týmto mo
delom je možné dokúpiť KIT na
zvýšenie atraktívnosti. Kawasaki ho
nazýva "Prefomance KIT" a nechá si
zaň zaplatiť nemalých 900€. Ninja a
Zed sú však pekné už v základe :)
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jeseň predstavila svoje nonivky aj juhokórejská značka SYM, ktorá
PREDSTAVENIE Na
patrí do konernu Hyundai. Tradičný výrobca skútrov, ktoré sa dobre
predávajú aj na Slovensku, predstavil svoju novinku v tomto segmente: JOYMAX Z. Menší
maxiskúter, ktorý sa ponúka v troch obje
mových kategóriách: 125, 250 a 300cm3.
Nás zaujíma model JOYMAX Z 125i CBS,
ktorý ponúka skor hraničných 10,5kW,
veľkú nádrž s objemom 12 litrov a veľké
manuálne nastaviteľné plexi. Ako kom
fortné sa javí rozmerné sedlo s veľkým
úložným priestorom, do ktorého sa
zmestia dve prilby. Vpredu aj vzadu sú
kotúče, vpredu 260mm, vzadu 240mm.
Veľkosť kolies a pneumatík je zvolená pre
dlhšie
cestovanie,
vpredu sú
použité 14ky
kolesá s pneumatikou šírky 120mm, vzadu je 13ka so 140mm
širokou pneumatikou. Prístrojový panel kombinuje analógové
prístroje s LCD panelom medzi nimi. Na Slovensku je pre 125ku
stanovená cena 3750€.
SYM prekvapil aj dvoma motocyklami, malými stodvadsaťpäťkami, kotré predstavil v Kolíne.
Jedná sa o naháč NH T 125 a malé cenduro NH X 125. Obidva modely zaujmú moderným
dizajnom, kde dominujú predné LED svetlomety. Rovnako obidva modely disponujú červeno
podsvieteným LED displajom s palivomerom a ukazovateľom zaradeného prevodového
stupňa. Samozrejmosťou je aj USB nabíjačka. Naháč sa navyše vynačuje ostro rezanými tvarmi
a hodne vysoko postavenou nádržou. Celkovo sa jedná o chuligánsky výraz. Na adventure type
NH X 125 je dizajn tvarovaný trochu miernejšie, ale v tejto kategórii ide stále o moderný look. V
celku moderný a svieži dizajn obidvoch modelov doplňuje skôr klasické pohonné ústrojenstvo a
podvozok. Motor je absulútne klasický dvojventilový vzduchom chladený jednovalec so vstre
kovaním s výkonom okolo 10 koní a krútiacom momentom 10Nm. Hlavnými prednosťami je
teda pružnosť a jemnosť, trhači asfaltu to nie sú. Päťstupňová prevodovka je pre tento motor až
až. Predná aj zadná brzda je kotúčová, avšak bez ABS. To nahrádza prepojenie prednej a zadnej
brzdy. Naháč má hliníkové sedemnásťpalcové kolesá, cendurko má vypletané kolesá, vpredu
devätnástku a vzadu sedemnástku. Predné odpruženie je klasický teleskop a vzadu centrálny
tlmič. Vzhľadom na parametre sa jedná o jednoduché stroje s overenou konstrukciu. Dostupnosť
ani cena aktuálne nie je známa. Uvidíme, či sa dočkáme seriových strojov aj v Európe.
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Z iného súdka sú dvojičky od Hondy.
Sériový CB125R sa celkovo uchytil, tak tu
máme variácie na ďalšie pekné 125ky.
Podobne ako pri SYM je tu náháč, či skôr
motard CB125M a adventurko CB125X.
Písmeno X naberá v poslednej dobe na
popularite nielen u automobilových SUV.
Na rodiel od SYM ide o moderné stroje, u
ktorých je tiež neistá budúcnosť výroby.

Obidva modely používajú osvedčený
základ v už spomínanej "NEO RETRO"
mašine CB125R. Dizajnovo sú však pekne
vyšperkované. Moderné svetlá, uhladené
kapotáže sú dúfajme predzvesťou sériovej
výroby. Model X by mohol obnoviť slávu
modelu Varadero 125, ktorý v ponuke
Hondy pre mladých citeľne chýba.
Rovnako by mohla pribudnúť kapotova
ná stodvadsaťpäťka. V MotoGP Marc
slávi nevídané úspechy a Honda nemá
malú "repsolku" pre mladých fanúšikov.
Držme teda Honde palce, nech nie je na Slovensku napredávanejšia malá motorka tejto značky
tragicky zastaralá CB125F. Tú prosíme nahradiť krásnym motardom :)
Poslednou novinkou z jesene, na ktorú sa pozriem je skúter z dielne Peugeot. Ten patrí už roky
indickej Mahidre, ktorá stojí aj za obnovením slávy českej kývačky od Jawy. Tentokrát sa jedná o
maxiskúter Pulsion 125. Jedná sa o športovo cestovný skúter, môžme povedať už tradičným
moderných tvarov. Poháňa ho vodou chladený jednovalec 125cm3 s výkonom na hranici limit
ných 10,6kW. Disponuje krútiacom momentom 11,9Nm pri 7000 otáčkach. Hmotnosť je
nezanedbateľných 175kg, čo je dosť veľa. Pochváliť naopak môžeme rozmerné luxusné sedadlo,
ktoré skrýva aj luxusný "batožinový" priestor. Mali by sa doň bezproblémov zmestiť dve prilby.
Jedna integrálka a jedna otvo
rená. Prístrojovka je plne
digitálna: farebný 5 palcvoý
TFT, skúter má taktiež LED
denné svietenie a aj varovné
blikanie všetkých smeroviek
pri prudkom brzdení. Poch
váliť sa môže aj bezkľúčovým
štartovaním. V ponuke je aj
športovejšia verzia RS, ktorá
má nižší predný štít a pár
štýlových doplnkov skôr
kozmetického rázu. Spotreba
je 2,9l na 100km. S cenou cez
4500€ je však na Slovensku
skôr nepredajným artiklom...
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Registrácie motocyklov v roku 2018
Rok 2018 nebol taký zlý, ako prepad registrácií v predchádzajúcom roku. Badať presun k
väč ším a drahším modelom. Ale uchytili sa aj niektoré novinky v A1-kovej kategórii. Takí
̌
taliani sú daleko
za tým, aké poč ty priaznivcov o nich snívajú. Nakoniec asi vždy zvíťazí
rozum nad emóciami. Alebo nepustí budget, ktorý vyč lení maželka na nový stroj :)
A tak tu máme už roky dominanciu "dobrých strojov za dobrú cenu". Jednoducho Honda je v
tomto neprekonateľná. A platilo to aj tento rok.
Dominancia Hondy je výrazná. Je to podporené aj veľkými mediálnymi akciami a podchytením
správnych novinárov, ktorí nenapíšu vecnú kritiku, lebo by si mohli zabuchnúť dvere na ďalšiu
zahraničnú prezentáciu nových modelov... A tak sa o chybách odchádzajúcej generácie
dozvieme až pri predstavení novej. Ako pri modeli Honda 125 PCX, ktorú mimochodom pod
týmto obchodným názvom v registráciách podľa údajov v techničákoch nenájdeme. Veru,
nepochopiteľný počin Hondy. Aké sú pri PCXku neduhy predchádzajúcej generácie? Menší
odkladací priestor, menej čitateľné prístroje, krútenie rámu, úzke kolesá, menší priestor na
nohy... Ale viac o tom v teste hondičky niekedy nabudúce.
Stačí kritiky poďme k číslam. Práve PCX je napredávanejším motocyklom na Slovensku. V roku
2018 si ho zaregistrovalo celkom 441 kusov, z toho presne 200 kusov bolo staršieho modelu s
vyššie popísanými neduhmi. Za rovnakú cenníkovú cenu. To nepoteší :(

V najmenšej motocyklovej kategórii L1e už tradične vládnu talianske značky. Koncern Piaggio
dosahuje 70% trhu. Minulý rok dodal 60 strojov Liberty do spotrebiteľskej súťaže. Bez týchto
registrácií by bola táto kategória skoro klinicky mŕtva. Jednoznačne tu dominujú skútre, klasické
motocykle s radením sú označené tučným skoseným písmom. Východoázijské skútre obsadili
zvyčnú časť trhu, na Slovensku je Longjia ynáma skôr pod značkou Motorro.
V kategórii najrozšírenejšej, teda L3eA1, sa presadili skútre, ktoré dominujú. Víťazom je tu, ako
ináč, Honda, ktorá má široké zastúpenie skútrov, ale aj klasickým motocyklov. Celkovo
najpredávanejším motocyklom na Slovensku je už dlhé roky model PCX, ktorý napriek
každoročnému zdražovaniu dokáže osloviť svojou úžitkovou hodnotou najviac kupcov. Drží si
honďácky štandard kvality a výborný pomer cena/výkon. Na druhom mieste je v značkách
Yamaha, ktorej tomu dopomohol model skútra NMAX. Modernejší konkurent PCXka obsadil
celkovo druhé miesto aj medzi modelmi. Nasledujú čínske klony so stredoeurópskymi
značkami. Český MAXON preskočil slovenské Adamoto. Medzi nich sa vklínil na Slovensku
dobre etablovaný kórejský SYM, kotrého model JET 14 je trefa do čierneho. Trochu
prekvapujúco zaostáva talianske Piaggio. Nádeje vkladané do moderného a dostupného modelu
24 Medley sa na našom území celkom nenaplnili. Značky Keeway a Motorro tiež už zazname

nali úspešnejšie roky. Klasické motocykle sú označené tučným skoseným
písmom. Pre zaujímavosť som pripravil aj prehľad klasických motocyklov.

ŠTATISTIKA

Medzi klasikmi dominuje už dlhší čas veterán tejto kategó
rie, Honda CB125F. Honda si dávala na čas s predstavením
konkurentov pre etablované značky KTM a Yamaha. Duke aj MT 125 patria k špičke tohoto
segmentu. Honda prichádza s menším výkonomm, ale na druhú stranu prináša moderné retro
prvky poplatné novému imidžu naháčov tejto značky. Podarilo sa jej hneď od začiatku osloviť
A1károv aj na Slovensku. Zaujímavé je, že Keeway napriek širokej ponuke a nižšej cene ako
Honda nedokáže predať viac. Rok 2019 bude v tajto kategórii viac ako zaujímavý. Prišla sem
totiž aj Kawasaki s dospelým naháčom a kapotovanou Ninjou za veľmi rozumnú cenu. Yamaha
tiež vynovila svoj najmenší superšport, a čo je vynikajúce, cena zostala rovnaká. Na trh
pribúdajú aj ďalšie európske klony čínskych modelov, ako Sinnis a Brixton. Celkom čudný
nápad, voziť sem číňanov z Anglicka práve v roku brexitu... V tejto kategórii je smutným
konštatovaním, že taliani sťahujú bez náhrady svoje športové modely skútrov. Na Slovenskú
živorí aj Aprilia so svojimi modelmi Tuono 125 a RS 125, kde sú kusové registrácie asi len pre
novinárov na otestovanie. A na záver ešte krátke obrazové porovnanie najpredávanejších
modelov klasickým motocyklov
Hondy.
Červený obstarožný model F a mo
derný model R v štýle Neo Retro.
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Kategória A2 je tiež doménov Hondy, keď v
registráciách vyhral model Rebel s dosť netradi
čným dizajnom. Dobre si tu vedie aj KTM, a to
hlavne kvôli svojim terénnym motocyklom. A už
kultovému Dukovi. Dvojtakty so vstrekovaním
zaujali. Skútre dosahujú 26% predajov tejto
kategórie. V tabuľke sú oddelené kurzívou.
Chytilo sa aj Benelli s modelom TRK.

Najvyššia kategória, A3 je tiež doménou Hondy,
aj keď víťaz je stále BMW so svojim bestsellerom
veľkým GSkom. Táto kategória už pomaly
dobieha populárnu A1, možno už tento rok bude
prelomový. Honda sa modelom NC750,
univerzálom, ktorého nemusí propagovať,
presadila v celej Európe. Slovensko nie je
výnimkou. Skrytý talent predstavuje aj VStrom
od Suzuki, neláka dizajnom, ale kvalitou a
cenou. V tabuľke modelov je na konci aj Harley
Davidson. V celkových registráciách to dotiahol na štvrté miesto, len tesne za Yamahou, ale vďa
ka roztrieštenosti modelovej ponuky ho v modeloch nevidno. Taký je už marketing zviditeľne
nia :) Novinka od Hondy, cestný koráb GOLDWING dosiahol peknú métu. Ale vidno, že aj
čudný hybrid motocykla s dizajnom skútra, Honda ADV750 si našla svojich priaznivcov.
Uvidíme, ako tohtoročné priehrštie noviniek pohne trhom v tomto roku.
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