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ÚVODNÍK

J

e po sezóne. Teda po hlavnej sezóne, keď COVID ustúpil a aspoň na chvíľku.
Leto bolo celkom uvoľnené, mohli sme sa tešiť so slnečného počasia a pekných
jednostopých jázd. K tomu neodmysliteľne patria aj malé motocykle. Máme
stále v pamäti babetty a simsony a pioniere a mustangy... Kedysi sa začínalo na
týchto strojoch. Dnes prišla móda caferacerov. Bohužiaľ neobišla ani babetty. V
dnešnom čísle môžete vidieť, ako pristupujú k stavbám v zahraničí a na
Slovensku. Stavby ázijských staviteľov na základe kultovej Hondy Super Cub
majú šmrnc. Babetty s mustangovými nádržami a veľkou dierou pod nimi sú des
a hrôza. Stačí sa pozrieť po forkách. Ale existujú aj nadšenci do malých,
vymierajúcich slovenských motocyklov Pionier, a organizujú prefektné akcie, kde
je dôležité dôjsť do cieľa bez poruchy. Navštívil som aj podujatia na Liptove, kde
som videl dnes už predražené Jawy 500 OHC, alebo vo svojej dobe ohŕdané
Manety 90, ktorých cena je dnes už brutálne nerealistická. Na Mikulášskej Rallye
tatry som si všimol vzácne kúsky automobilov predvojnového obdobia. Pri
bližšom pohľade na novú indickú JAWU 300 CL, súčasnú kópiu kývačky, som
videl indickú povrchnosť pri strojníckom spracovaní. Cena pomaly atakuje novú
japonskú šesťstovku, ale spracovanie kopíruje staré Jawy. Smutný globalizovaný
svet, kde je kvalita nahrádzaná marketingovými kecmi. Uvidíme, ako nám čínsky
vírus znechutí blížiacu sa jeseň a zimu, a aj napriek tomu dúfam v priehršte
noviniek na novú sezónu.

Róbert Kelčík

MOTORKLUB  občasník, vydáva v elektronickej forme Róbert Kelčík.
robart@kelcik.sk
Číslo: 11, Dátum vydania: 21.09.2021
Autor príspevkov: Róbert Kelčík ak nie je napísané ináč
Autor fotografií: Róbert Kelčík a tlačové oddelenia a www jednotlivých výrobcov
Všetky práva vyhradené. Možné šíriť len s uvedením zdroja a autora.
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NOVINKY

honda MONKEY 125i

Monkey vstupuje do roku 2022 s celkom
novým vzduchom chladeným motorom,
5-stupňovou prevodovkou a s
homologizáciou podľa emisnej normy
EURO5. K pohodlnejšej jazde prispievajú
dvojstupňové pružiny
zadných tlmičov a
nosič z oceľových
rúrok je k
dispozícii ako
originálne
príslušenstvo.

Model Monkey 2021 je vybavený novým SOHC dvojventilovým vzduchom
chladeným motorom s objemom 124 cm3 (ktorý je odvodený od agregátu
použitého v MSX Grom), ktorý sa vyznačuje vŕtaním 50 mm, zdvihom 63,1 mm
a kompresným pomerom 10,0: 1. Maximálny výkon 6,9 kW motor dosahuje pri
6 750 ot./min., pričom najvyššia hodnota krútiaceho momentu je 11 Nm pri
5500 ot./min. O bezpečné zastavenie sa stará 220 mm predný kotúč a 190 mm
zadný kotúč v kombinácii so systémom ABS prepojený s jednotkou IMU.
Široké kolesá s blokovým dezénom sú zárukou hladkej jazdy a ich rozmer je
120/8012 65J vpredu a 130/8012 69J vzadu. Kolesá majú rázvor 1 145 mm,
sklon prednej vidlice a závlek
dosahujú 25°/82 mm a polomer
otáčania je iba 1,9 m. Pohotovostná
hmotnosť dosahuje iba 104 kg a sedlo sa
nachádza vo výške 775 mm. Mäkké
sedlo je pre maximálny komfort vyrobené z
uretánovej peny s vysokou hustotou. Pre rok
2022 je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo
štýlový rúrkový zadný nosič, ktorý umožňuje
prepravu predmetov s hmotnosťou až
3,0 kg. Lesklá 5,6litrová palivová nádrž
lakovaná rovnakou farbou ako rám, kyvné
rameno a zadné tlmiče, hrdo nesie historické
3D Classic Wing dizajnové logo Honda. Klasický
vzhľad je pretkaný modernými
technológiami: kruhový prístrojový panel s
digitálnym LCD displejom obsahuje ukazovateľ
rýchlosti (ktorý pri zapnutí zapaľovania hravo
zabliká), tachometer s dvoma dennými počítadlami
najazdených kilometrov, či šesťdielny ukazovateľ stavu paliva; všetky svetlá sú
vybavené LED diódami.
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Honda SuperCub 125

NOVINKY

Do roku 2022 vstupuje európska verzia modelu Super Cub 125 s ďalšími vylepšeniami. Nadčasový vzhľad zostal
nezmenený, novinkou je celkom nový motor plniaci emisnú normu EURO5 a celý rad vylepšení, presne ako by si
páni Soichiro a Takeo priali. Nový vzduchom chladený SOHC motor spoločne s novým nastavením elektronickej
riadiacej jednotky a upravenými nasávacími aj výfukovými kanálmi umožňuje modelu Super Cub 125 plniť emisnú
normu EURO5. Navyše disponuje mierne vyšším výkonom a so spotrebou 1,5 litra/100 km (v režime WMTC) je
úspornejší. Zvýšil sa tiež výkon alternátora. Klasický vzhľad zostal nezmenený, novo však pribudlo štandardne
montované sedlo a stúpadlá spolujazdca. K hladkej jazde po mestských uliciach prispieva upravené predné a zadné
odpruženie.

Baworáky na baterky:CE 02 & Vision AMBY
Svojimi kompaktnými rozmermi a mladistvými proporciami očividne oslovuje aj novú cieľovú skupinu:
ľudí vo veku 16 a viac rokov, ktorí ešte na motocykli nesedeli, ale sú otvorení novým skúsenostiam,
inteligentným technológiám a predovšetkým spojeniu mobility so zábavou. Ako ľahké elektronické
vozidlo s hmotnosťou približne 120 kg je BMW Motorrad Concept CE 02 ideálnym riešením pre mestské
použitie a ponúka vysoký zábavný faktor aj jednoduché, ale štýlové dochádzanie. Výkon 11 kW a všetok
krútiaci moment, ktorý je k dispozícii z pokojového stavu, umožňujú rýchle
zrýchlenie na semafore. Maximálna rýchlosť 90 km/h a dosah 90 km umožňujú
ľahký prístup z bodu A do bodu B  a opäť späť  aj v hustej mestskej premávke.
S BMW i Vision AMBY, prvým vysokorýchlostným elektrickým bicyklom typu
pedelec, predstavuje spoločnosť BMW Group vizionárske dvojkolesové
riešenie mestskej mobility zajtrajška. BMW i Vision AMBY vyzerá na
prvý pohľad podobne ako ebike, no ponúka
podstatne viac možností.

5

PREDSTAVENIE

BMW CE4

Svižne z jedného miesta na druhé. Z práce k priateľom, z
kaviarne do centra. Flexibilný, spontánny, vždy prepojený:
vodič, smartfón a Definition CE 04. Jeho pohon je bez
akýchkoľvek emisií, má úplne nový dizajn. S modelom BMW
Motorrad Definition CE 04 pokračujeme dôsledne ďalej v tom,
čo sme začali s naším prvým elektrickým maxiskútrom BMW C
evolution a koncepčným vozidlom Concept Link – v
maximalizácii mobility a radosti z jazdy. Elektrický a bez emisií,
prepojený, stále #PluggedToLife

Vízia reality

Nehlučne a suverénne po metropolách: nato bol Definition CE 04 navrhnutý.
Naši dizajnéri a vývojári začali na úplne bielom liste papiera. Stredobod ich
vízie: človek a spôsob, ako sa bude v budúcnosti pohybovať v meste. Odtiaľ
úplne nanovo premysleli dizajn a funkčnosť. Pritom im veľkú slobodu umožnila
kompaktná batéria. Tvorí základ jasnej, dynamickej siluety: tvaru modelu
Definition CE 04 dominujú veľké, pokojné plochy prerušené ostrými hranami.

Funkčnosť v spojení s dizajnom

Vlastnosti modelu Definition CE 04: také, aby boli vhodné pre vodičov
budúcnosti. Také, aby bola každá jazda pôžitkom. Sedadlo bude visuté a bude
ho možné individuálne nastaviť posunutím dopredu a dozadu – aj veľkí jazdci
môžu sedieť pohodlne. V úložnom priestore pod ním, ktorý bude prístupný
zboku, je dostatok miesta pre tašku či prilbu. A, samozrejme, sa rátajú aj
vonkajšie hodnoty. Sú správne vďaka lakovaniu v bielej metalíze Mineral white,
dielom v matnej čiernej, červeno oranžovým Tapes, ako aj hliníkovým kolesám v
optike diskových kolies. Nápadné je aj vybavenie pre jazdca: svetelné pásy na
parke zabezpečia mimoriadnu viditeľnosť.

Plynule spojený digitálny a analógový svet

V meste si mobilný a prepojený – a to aj na ceste z jedného miesta na iné. Jazdec
je so svojím smartfónom prostredníctvom modelu Definition CE 04 spojený s
okolím. Prehľadný displej sa stáva rozhraním medzi digitálnym a analógovým
životným svetom – ukazuje všetky dôležité informácie. Pritom pozná model
Definition ďalší cieľ, cieľavedome naviguje po perfektnej trase, zatiaľ čo v
pozadí hrajú obľúbené pesničky. Stále prepojený beží život na cestách ďalej:
inteligentne, integrovane a úplne intuitívne.
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Absolútna funkčnosť – so
štýlom
Funkčná, bezpečná a pritom vyzerá
dobre: parka v pohodlnom strihu
výborne poslúži počas jazdy a aj pri
neformálnych stretnutiach s
priateľmi. Neviditeľné chrániče
chránia bez toho, aby budili
pozornosť, a robustný priedušný
hightech materiál ťa udrží vo vetre
a nepriaznivom počasí v teple a
suchu. Svetelné pásy na rukávoch a
kapucni výrazne zvyšujú
viditeľnosť v cestnej premávke.
Zapínajú sa snímačmi na rukávoch,
tam možno meniť aj farbu. A vďaka
indukčnému nabíjaniu vo vrecku má
aj smartfón vždy dostatok energie.
Čierne džínsy Riding, tenisky a biela
prilba Open Face dokončujú šik
vzhľad.
Svižnú prepravu má zabezpečovať
elektromotor s celkovým výkonom
23 alebo 31 kW (podľa verzie), ktorý
sa postará o maximálnu rýchlosť 120
km/h. Z nuly na päťdesiatku sa
elektrický skúter podľa technických
špecifikácií rozbehne za 2,6
sekundy.
Čo sa týka napájania, osadená bola
batéria s kapacitou 8,9 kWh a
celkový dojazd dosahuje 130
kilometrov. V prípade lacnejšej,
menej výkonnej verzie, sa spomína
100 kilometrový dojazd.
Energiu je vďaka internej nabíjačke s
výkonom 2,3 kW možné dopĺňať z
klasickej domácej zásuvky, prípadne
je možné využiť rýchlonabíjacie
stanice, v obidvoch prípadoch cez
konektor Type 3.
BMW uvádza, že v rámci platenej
doplnkovej výbavy bude možné
siahnuť aj po konfigurácii so 6,9 kW
internou nabíjačkou, čo sa
prirodzene podpíše na rýchlejšom
nabíjaní.

PREDSTAVENIE

„
Chceli sme vytvoriť
funkčné oblečenie,
ktoré bude
nenápadné –
jednoducho bude
vyzerať dobre. “
základe sa to pri domácom nabíjaní
celé značne predlžuje. Doplna vtedy
cez 2,3 kW nabíjačku nabijete za 4
hodiny a 20 minút.
Do výbavy futuristického
elektrického skútra BMW CE 04
patrí 10,25palcový LCD displej,
ktorý zobrazuje všetky kľúčové
informácie. Nezabudlo sa ani na
možnosť nabíjania smartfónov, o čo
sa stará konektor USBC, či na
odkladací priestor pre ochrannú
prilbu. Samozrejmosťou sú
asistenčné jazdné systémy pre
udržiavanie stability, či jazdnej
dráhy, ako aj ABS. Za príplatok je
možné siahnuť po adaptívnych
svetlometoch alebo systéme
pre dynamickú trakčnú
kontrolu.

V predaji od budúceho roka
BMW CE 04 sa má do predaja dostať
v priebehu roka 2022, pričom cena
bude začínať niekde na úrovni 12
000 €. Informácie o dostupnosti na
rôznych trhoch, či o konkrétnom
termíne predaja zatiaľ nie sú známe.
Vo všeobecnosti sa očakáva, že prvé
kusy by mohli byť dostupné počas
prvého štvrťroku 2022.

Domáce aj verejné nabíjanie
Nabitie z 20% na 80% kapacity má
trvať približne 45 minút. Na plné
nabitie z 0% na 100% kapacity
batérie si bude potrebné vyhradiiť
viac než dvojnásobok času,
konkrétne 100 minút. V obidvoch
prípadoch ide o údaje pri použití
rýchlejšej, príplatkovej, nabíjačky. V
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REPORTÁŽ

PIOGANG Okolo Tatier 2021

PioGang zorganizoval už
štvrtý ročník výjazdu
prevažne
Pionierov
na
cestu okolo Tatier
z centra Ivachnovej.
Napriek
neprajným
predpovediam počasia sa ho zúčastnilo vyše 200 strojov, niektorí len tak bez
registrácie. Zhruba 170 účastníkov bolo registrovaných a boli tam aj iné stroje, ako
Pioniere vyrábané na Považí.
Ďalšia motoristická akcia na Liptove sa konala prvý júlový víkend. Hlavným ťahákom bol
250 km výjazd okolo Tatier. Nakoniec sa išiel v trochu pozmenenej trase. Štart pri
ivachňanskom kultúrnom dome sprevádzal už pomaly zabudnutý zápach, vlastne vôňa
dvojtaktov. A že dvesto strojov vie urobiť pekné obláčiky dymu, to vidno aj na fotografiách.
Účastníci od kultúrneho domu smerovali ku kostolu, kde miestny kňaz požehnal ich cestu pred
štartom. Jazdci dúfali, že to sú posledné
kvapky, ktoré ich stretnú v ten deň.
Dvojtakty sedlali ako mladí frajeri, tak aj
harcovníci v pokročilejšom veku. Niektoré stroje
boli do šróbika zrenovované, ale našli sa aj stroje
ak
oby vytiahnuté včera zo stodoly. Aj patina je
patinou len do určitej úrovne :) Na druhej strane, naleštené
stroje s lakom, o akom sa pre 60 rokmi nikomu ani
nesnívalo, žijú svoju druhú mladosť.
Akcie sa zúčastnili hlavne malé päťdesiatky, zastúpenie
mali ako babetty, tak aj simsony. A nesmiem zabudnúť ani
na slávne pionierske klony s názvom Mustang. Tieto stroje
potrebujú veľa "lásky" a hodín v garáži, aby sa mohli
vybrať na takúto trasu. Nepohŕdajme týmito strojmi a
ľuďmi na nich sediacich, a keď niekde uvidíte týchto
bláznov, kývnite im na pozdrav, sú to tiež motorkári ;)
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REPORTÁŽ

V Ivachnovej pri kultúrnom dome bol zraz. Niektorí tam
aj nocovali v stanoch. V noci zapršalo, teplota tiež nebola
vysoko nad nulou, ale nadšenie neochablo. Napriek
nálepkám JAWA, ktoré sa museli lepiť na tieto stroje
vyrábané na Slovensku, lebo export si to vyžadoval, sú to
vyvinuté a vyrobené stroje na Slovensku. česi si nechali
klasické motocykle a slovákom dali limit 100 kubíkov.
Viac motocyklové motory spoza rieky Moravy nemohli
mať. Napriek tomu motorizovali Slovesnko a vyvážali sa
do mnohých krajín. Dokonca sa aj vyrábali v Indii, kde sa
Jawa tiež montovala, neskôr na ich základe vzniklo
mnoho malých strojov pod indickou značkou Yezdi,
ktorú indovia začali používať po skončení licencie na
názov Jawa. Pionier, malý motocykel skútrového typu
mal nasledovníka s menom Mustang s nádržou už na
štandardnom mieste. A to bol koniec, štafetu slovenských
päťdesiatok prevzala babetta, ktorá sprevádzala
Slovesnko aj do samostatnej éry po osamostatnení

.
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REPORTÁŽ

Po ročnej prestávke spôsobenej
strachom z celosvetovej pandémie,
ktorá toto leto trošku na malú
chvíľu poľavila, prebehol v auguste
ďalší ročník podtatranskej rallye
historických vozidiel.
Narušený harmonogram
Pôvodne plánovaná výstava podľa
zverejneného harmonogramu v
centre Liptova sa mala začať o 8:00.
Vzhľadom na moje ďalšie
povinnosti som tam bol presne. A
námestie prázdne. O tomto čase tam
nebolo však jediné vozidlo! Čo tam
po verejnosti, je to akcia hlavne pre
účastníkov, mesto je len sponzor. A

10

Oldtimer

Rallye Tatry 2021

tak za hodinu do 9:00 sa na
námestie dostala len malá
časť vozidiel, ktoré
štartovali. Niektoré som
našiel ešte roztrúsené po
meste, asi mali bujarý
zoznamovací večierok deň
predtým… Je to spôsobené
aj tým, že sa jedná o viac
menej snobskejšiu akciu,
kde sú účastníci tak trochu
nad vecou a nad
obyčajným plebsom. Ale to je
bohužiaľ celé veteránske hnutie na
Slovensku. Uzavretá komunita... A
tak štart začal bezo mňa, cestou
domov ma zastihol dážď, a tak by
som si to veru neužil. No nenechal
som to len tak, vrátil som sa
sem v sobotu, kedy mraky
držali dážď v sebe a aj
námestie bolo zaplnené
viac, ako pred štartom. Na
vyhodnotenie a prevzatie
pohárov sa už účastníci
poctivo dostavili.
Organizátor, pán Petran s
dlhými bielymi vlasmi si
neodpustil pubertácky

dojazd na námestie v MTX kovom
žíguláku s vytáčaním motora a
trúbením. Jednoducho introvert :)
A bolo sa na čo pozerať. Žltý
prototyp Tatry 77 bol ozdobou,
rovnako ako krásny Facel Vega. K
výstave v cieli sa pridali aj liptovskí
nadšenci zo združenia Staré fáro,
takže spestrením boli nielen
oldtimer stroje, ale aj youngtimer
vozidlá, ktoré si ešte pamätám z
ciest. Bola tu aj výstavka traktoríkov
a Tatra mala zastúpenie aj
najnovším a posledným osobným
modelom T700, a oranžovým
nákladiakom, nad ktorým híkali
najmä deti:“Pozrí, presne takú mám
doma…“

Rozmanitosť áut bola široká, mohli
Ste vidieť vozidlá v rozpätí takmer
50 rokov. Od pretekárskych
špeciálov z 30 rokov, kde bola na
jazdenie potrebná fyzická sila,
odvaha ako aj odoslnosť voči
poveternostným podmienkam v
otvorených karosériách, až po
osemdesiate roky, kde už
dominoval komfort a luxus. Spolu
bolo prihlásených 60 posádok.
Najstarším vozidlom bola Issota
Fraschini 8A z roku 1930,
najmladším Mercedes SL z roku
1980. Videli sme americké krížniky,
aj ľudové vozidlá, športové špeciály
aj luxusné limuzíny. Je trochu
škopda, že sa táto okázalá akcia
nezameriava na nejaké konkrétne
obdobie, ale mixuje štýly len tak
naverímboha. Pre divákov je to
možno atraktívne, ale pre názov
rallye je to divné. Nechajme však
organizátorov, nech sa rozhodujú
ako chcú, sú to ich onvestované
peniaze a čas, kecať do toho im
môžu akurát sponzori, všakže.

Najzaujímavejšie stroje boli z
Českej republiky. patril k nim
aj MG VA Special z roku 1939,
ktorý sa rovnako ako žltá
tarovečka z toho obdobia,
zúčastnil aj 1000 mil
československých. Červený
stroj so splývajúcou zadnou
časťou, čiernymi blatníkmi,
volantom napravo a
športovým interiérom nie je
len leštenka na výstavy. On sa
zúčastňuje veteránskych
súťaží, abolo to vidno aj na
výbave, aj na bielej kombinéze
majiteľa Aloisa Šveca. Dobová
bezpečnosť obsahuje len
koženú kuklu, jednochuché,
ničím nespevnené predné sklo
proti muškám a vyvášenie
karosérie za hlavami
pasažierov, také skoro opierky
hlavy. Motor je len štvorvalec
so 60 koňmi, ale dokáže stroj
rozpohybovať až na hranicu
150 km/h. Čo je v takom aute
pocitovo minimálne
dvestovka :) Svoje zastúpenie
tu mali klasicky aj tatrovky, a
to od prvej prúdnicovej
karosérie 77čky, až po posledný
osobný automobil so
vzduchom chladeným
motorom vzadu, tatrou T700.
Tá už následníka nedostala, ale
automobilka Tatra stále žije
špeciálnymi vozidlami pre armádu
a aj klasickými nákladiakmi s
centrálnou nosnou rúrou s
kupovanými motormi a kabínami.
Svojho času si automobilka robila aj
prieskum o kusovej výrobe replík
svojich slávnzch osobákov, avšak
finančná kríza to stopla. Určite by si
moderné retro stroje našli svojich
kupcov, keď
sú ochotní
investovať

REPORTÁŽ

státisíce českých korún do vrakov
pôvodných Tatier. V bývalom
Československu sú stále
preceňované aj staré škodovky,
ktorých ceny dosahujú neadekvátne
čiastky. A pritom to boli často
neslávne zastaralá stroje, ktoré ľudia
v tej dobe kupovali len preto, lebo tu
nič iné nebolo. Dokonca Lada sa
považovala za luxus. Teraz veterán.
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REPORTÁŽ

WALTER SUPER 6
Ozdobou podujatia bol český stroj
WALTER. Značka, ktorá vyrábala
luxusné stroje, veď tento model stál
v roku 1930 sto tisíc vtedajších
korún! Stroj dĺžky 4700mm, pričom
šírka je len 1600mm, poháňa radový
šesťvalec s objemom 3257 kubíkov.
Výkon je na dnešnú dobu smiešnych
80 koní. Vozidlo ťažké 1800kg

dokázal rozpohybovať na
maximálnu rýchlosť 130 km/h.
Kolesá sú obrovské, dvadsať
palcové s výplatom. Zrenovovaný
stroj má karosériu Sport Touring,
teda je otvorená so skladacou
strechou. Spotreba tohto
majestátneho stroja je zhruba 20
litrov na 100 kilometrov. Nádrž
bola tomu prispôsobená, dosahuje

TATRA T 77 prototyp
Najväčšou bombou z môjho
pohľadu bol na rallye prototyp
prvého ériového aerodynamického
vozidla. Stroj púredstavený v roku
1934 predstavoval medzi dobovými
vozidlami sen o modernosti. Preč
boli kočiarové tvary, bol to moderný
automobil. Súčiniteľ vzdušného
odporu mal iba 0,245! Prototyp mal
jednodielne predné sklo, rovné,
technológia ohýbania skla bola ešte
ta tam. Tento prototyp sa zúčastnil
FACEL VEGA HK 500
Ďalšia u nás takmer neznáma
značka, výrobca krásnych luxusným

pretekov
1000 míľ
českosloven
ských v
roku 1934.
Vozidlo sa poškodilo pri náraze do
pätníkov pri ceste, ale došlo do
cieľa. Ten istý stroj sa zúčastnil aj
1000 míľ československých v roku
2021. Ohromné. Svetový unikát v
krásnej žltej farbe , tak ako to bolo v
34 roku, mali možnosť videť diváci
aj v Liptoskom Mikuláši. Super.
vozidiel. Značka založená v roku
1954 vyrábala super luxusné stroje.
Základom je stabilný rám z rúrok a
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objem až 90 litrov. Zaujímavosťou je
motor uložený na silentblokoch, mal
by fungovať absolútne bez vibrácií.
Kľukovka má štyri ložiská. Firma
Walter už neexistuje, po nástupe
komunistov sa premenovala na
Motorlet a vyrábala len letecké
motory až do deväťdesiatych rokov
minulého storočia. Dnes na mieste
továrne je štvrť nazvaná Waltrovka.

tuhá zadná náprava na listových
perách. Teda žiadna progresivita a
jazdné vlastnosti neboli tým, prečo
by ste to auto chceli. Tým bol
snobizmus a luxus. Krásne
zakomponované zadné svetlá,
výfuky v zadnom nárazníku, a
luxusný interiér. Vysoká predná
maska tohto francúza nápadne
pripomína dobové mercedesy,
ktorých vyzývateľom tento model
bol. A úspešne, hoci len nakrátko,
vozil sa v ňom aj iránsky šah.

REPORTÁŽ

AUSTIN HEALEY
Značka vznikla spojením dvoch
anglických slávnzch mien. Tento
model je jedným z najžiadanejších
otvorených veteránov. Karosériu
mala na starosti firma Jensen motors
a cieľová skupina zákazníkov sa
nachádzala za oceánom, v Amerike.
Mierilo tam viac ako 90 percent
celkovej produkcie športových
kabrioletov. Vozidlo je kompaktné,

na dĺžku meria len 4000mm. Šírka je
na dnešnú dobu smiešnych 1,5
metra. A to sme úzku škodu Fabia
II nazývali užovka... Malé športové
vozidlo váži len niečo čosi viac ako
1,2, tony. Preto nepotrebuje silný
motor na svižné zvezenie. Nástup
do kokpitu stroja je pre šoféra
akrobatickým cvičením, bočné dvere
sú len symbolické. Šesťnásťpalcové
kolesá sú krásne vypletané.

Špičkový model 3000, ktroý bol
vercholom modelovej rady,
dosahoval zrýchlenie na stovku za
zhruba 10 sekúnd a maximálku cez
190 km/h. NA to, že sa sedí nížko
nad zemou a na úzkom podvozku je
pocitová rýchlosť určite znásobená.
Na fotke je vidno aj kožený kryt,
ktorý majiteľ práve zapína. Obavy z
dažďa pred štartom boli totiž
opodstatnené.

Litpvsko
mikulášske
námestie
sa
motoristickým akciami zapĺňa pravidelne.
Svoj podiel na tom majú okrem blízkosti
krásnych ciest pod Tatrami aj nadšenci z
okolia. Členovia združenia Staré fáro zo
Závažnej Poruby priviezli na námestie
krásne oldtimery. Zaujímavosťou je, že
väčšina z nich je na bielych značkách. teda
žiadne papalášstvo, ale stroje z bežnej
premávky, ktoré si zachovali svoje čaro a
nestáli roky niekde v stodole. Takéto stroje
veteránsky komisár možno zvozí pod
čiernu zem, alebo sa z nich vysmeje.
Šrotovné na staré vozidlá, ktoré prebehlo
aj na Slovesku, vyradilo z premávky
stovky často udržiavaných vozidiel, ktoré
mohli byť ozdobou takýchto akcií. Ak teda
vlastníte stroj zo sedemdesiatych, či
osemdesiatych rokov, a poznáte jeho
príbeh, je to cenný artefakt a hodnotnejší
veterán, ako nablískané a renovované
stroje za obrovské peniaze. Dnes stačí len
štítok vozidla a bohatý "veteránista"
dokáže so súčasnými technológiami
postaviť dokonalú kópiu, ktorá má len
vďaka pôvodnému štítku hodnotu. Preto
sú cennejšie dochované stroje v pôvodnom
stave,
ako
nákladne
rekoštruované
novinky. Veď aj nákladná oranžová Tatra
na fotke ani za nova nemala taký skvelý
lak, ako teraz. Asi preto jeje majiteľ bol
háklivý na akýkoľvek dotyk od detských
rúk, ktorých oči žiarili pri pohľade na vzor
ich platových domácich modelov. Takéto
správanie už hraničí s posadnutosťou
vecami. Veď čo je krajšie, ako úsmev a
radosť v očiach detí. Bohužiaľ, aj to je
snobizmus na veteránskych akciách, veci
majú prinášať radosť a úsmev, nie hnev...
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V Ázii sú ešte motorky primárnym
dopravným prostriedkom. Hlavne v
chudobnejších krajinách. A malé objemy sú
tam celkom v kurze, určite aj kvôli daňovým
bonusom. Preto sa malé objemy
stávajú aj základom pre veľa
prestavieb. Super Cub a jeho
klony sú nedostihnuteľnou
legendou v počte
vyrobených kusov. A
práve tieto stroje s
ležatým motorom
ala Pionier, alebo
babetta sú
základom aj pre
dnes predstavené
stroje, ktoré
zverejnil prestížny
customový
portál bikeexif.com.

HONDA CUB OD 2LOUD
Pôvodný 80 kubíkový motor
nahradil čínsky Zongshen s
objemom 190 kubíkov. Tiež je
prispôsobené sanie na karburátor
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Keihin CVK30. Výfuk
je zákazkový z
nerezovej ocele. Rám
dostal posilnenie
pomoicou výstuh.
Sériová nezostala ani
predný vidlica, je
prispôsobené so SYM
Wolf 250. Skrátená a
vyleštená. Kolesá sú
zlisované s nábojom
tiež zo SYMu a
nerezovým výpletom.
Vpredu dominuje obrovský
brzdový kotúč s priemerom 300mm.
Vidlica je upravená na bicyklový
štýl, riadícka sú z horského bajku.
Karoséria je v luxusnej fafbe odtieňa
Audi
Nardo
Grey.
Celok
pripom
ína
prvé
550
pionieri
ky z
Považia
. Pekne
zladená
stavba
môže
byť

STAVBY z
malej Hondy
Zdroj: bikeexif.com

TÉMA

inšpirácio
u aj pre
tunajších
staviteľov.
Z fotiek
vidno, že
sa to dá so
štýlom a
bez gýča.
HONDA CT125 HUNTER CUB
„GATLING GUN“
Trochu z iného súdka je brutálna
lovecká temná verzia SuperCub
Hunter, ktorý sa u nás bohužiaľ
nepredáva. Thajská dielňa KSpeed
sa pustila do bojového tématu
svojsky. Predĺžila zadnú kyvku a
vpratala tam endurové koleso s
pneumatikou 100 / 10017. Zvýšené
je aj tlmenie a samozrejme zadný
blatník je tiež
celkom nový.
Najbrutálnejš
ou časťou
tohto stroja je
však výfuk v
štýle pištole
Gatling,
ktorý je plne
funkčný, a
podľa
rýchlosti
rotuje aj jeho
hlaveň...

TÉMA

LAID BACK
Tento roztomilý mokick je tak
trochu gýč. Vysoké riadítka,
kreslové sedlo, farba kožených
doplnkov a farba slonovej kosti.
Celok tak pôsobí dievčensky. Aj toto
je stavba od 2LOUD. Aj tu nahradili
pôvodnú osemdesiatku väčšou
strojovňou s objemom 190 kubíkov.
Predná vidlica je tiež iná, pôvodom
z Hartfordu HD200 (pôvodne
Suzuki GN200). Zadné koleso je
rovnaké, ako na modrom stroji z
predchádzajúcej strany. Do
plechovej karosérie stavitelia
integrovali aj opierku sedla. Celá
stavba je zbavená pôvodnej
kapotáže a dáva naplno vyniknúť

rá
m
ua
vyl
ešt
en
ému motoru. Nádrž, rovnako ako v
provom prípade, zostala pod
sedlom. Akýto konktrast s našimi
garážovými staviteľmi, ktorí hneď
navaria tyč medzi sedlo a krk
riadenia a namontujú tam nádrž z
kadejakého mustanga. Tu vidno, že
motorka je štýlová aj bez bacuľatej
nádrže a navzše to pôsobí vzdušne a
ľahko.
MOPED $ 929
Moped Honda S90 pripom9na len
silueta
tejto
stavby.
Kde je
motor,
výfuk,
sanie?
No nie
je. Je to
plne
ektrická
stavba
od
Aarona

Laniosze. Je to dizajnér, ktorý žije v
Kalifornii. A to je ekologický
americký štát... Dizajnér kúpil
moped za 40$ v zúboženom stave.
Čo s ním? Vo2ba padla na elektrický
pohon. Kúpil batériu na elektrický
bicykel, a s dielmi mu pomohla
znalosť CAD a prístup k 3D
tlačiarni. Z materiálu NylonX
Carbon Fiber Filament do 3D
tlačiarne vyrobil všetky kritické
diely: montáž motora, batérie,
sedadla a svetlometu. Taktiež z
tlačiarne vznikli kryty a držiaky
motora. Keďže stroj staval pre seba
na každodenné dochádzanie,
muselo byť schopné legálnej jazdy.
Ako povedal staviteľ: "Moja stavba
je v kategórii typu II, ktorá je
legálna na verejných komunikáciách
bez licence alebo registrácie.
Jediným obmedzením je, že má
maximálnu rýchlosť 20 míľ za
hodinu." A ako vznikol názov?
"Stálo to 929,97$. Robil som si
podrobnú tabuľku nákladov."
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POULIČNÝ SCRAMBLER S
ATMOSFÉROU BMX Z 80.
ROKOV
Je to stavba od ROOK
motorfietsenZobrazit z Holandska.
Aj základom tohto stroja je vrak,
ktorý kúpili za 50 eur. Pôvod je v
SYM XS 125. Dvojica staviteľov Noël
a Bollen navrhla tento stroj
klasickou cestou. Kopec paierov a
náčrtov. Motorom je YX 140 ccm,
čínskz klon Honda Dax. Má
dokonca vstrekovanie paliva. Zadné
zavesenie je odpružené, aj keď
napohľad to tak nevyzerá.
Centrálny tlmič je pod nádržou od
značky Moto Tuning Mol. Nádrž a
kryt svetla si dali vyrobiť u miestenj
formz Streug Metal Shop. Biele
rukovete riadítok a pneumatiky od
značkz VeeRubber sa hlásia k ére
BMX z osemdesiatzch rokov
minulého storočia. Tento stroj je
prototyp, ale stavitelia vraj pracujú
na nasledovníkovi, ktorý bude
legálny aj z hľadiska prevádzky na
pozemných komunikáciách.
Honda Super Cub od Crazy Garage
pro Deus Korea
Potreba strojov, ktoré by nahradili
bicykle na horkých túrach, a bolo by
možné na ne nabaliť kopec bagáže
dala vzniknúť aj týmto zaujímavým
dvojičkám. Nie
rokom narodenia
(modrý "SAN" je
Super Cub 2004 a
zelený "BADA" je z
roku 2007), ale
výsledným štýlom.
Obidvaja darcovia sa
rozlúčili s 50
kubíkovými
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motormi, ktoré nahradili jednovalce
108,9cm3, pôvodm z
Daelim Citi Ace 110. Na stroje sa
napasovalo nové výfukové potrubie
Takegawa, otvorené sanie, kryty s
karbónovým vzhľadom. Výfukové
koncovky sú v scrambler štýle. Aj
predná vidlica potrebovala upgrade,
a tak pôvodné nahradili vidlice zo
stroja Hondy CG125s. FArebné
lakova
nie
dostalo
názov
kráľov
ská
modrá
a lesná
zelená.
Vo
aktuál
nom
svete,
kde dizajn
ustupuje funcii,
je toto zameranie
výlučne na
funkčnosť
skutočným
osvoiežením.
Stroje obsahujú
veľa trubiek
poskrúcaných do

nosičov. To umožňuje jednoduché
balenie na minimalistické
kempingové výlety do hôr a k
oceánu. Obidva stroje sú reálne
používané, a tak podľa praktických
skúseností budú pribúdať aj ich
budúce vylepšenia. Konečný stav
nie je daný, čo spĺňa starodávne
heslo, že aj cesta môže byť cieľom.

STAVBA
z Minarelli

Starý motocykel, to je vášeň. Ale
renovovať starý pretekársky stroj,
dohľadať jeho históriu a zachovať
dobovéhoi ducha, to chce skutočný
fortieľ. So strojom Minarelli 50 GP z
roku 1975 sa to skutočne podarilo.
Pre nás, čo sme sa narodili v
bývalom Československu ide o
ďalšiu zaujím avosť. Tento stroj má
minulosť písanú v Čechách na
Brnenskom okruhu. Mahlowitz
kúpil motorku, ktorá mala po sebe
znaky ČZ. Legendárna česká značka
však pretekársku päťdesiatku nikdy
nevarábala. Motor je Minarelli,
dvojtakt s výkonom krásnych 16
koní pri 14 500 ot./min. Zachované
samolepky, ktoré má aj
zrenovovaný stroj, nesú slová AMK
Pisarky Brno. Staviteľ a nadšenec
malých motocyklov Mahlowitz si
stroj dal previezť do USA, kde sa

rozhodoval, akou cestou
rekonštrukcie pôjde. Základ bol:
rozbitá karoséria, vidlica Marzocchi
a 18 ”kolesá Menani, s kotúčovou
brzdou Grimeca vpredu a bubnovou
brzdou ČZ vzadu. A yačal
prispôsobovať: motor sa pripravil
na 28mm karburátor Dell'Orto, z
KTM 50 tupravil pôvodní bodové
zapaľovanie na CDI a
nainštaloval kľukový
hriadel s krátkym
zdvihem. prevodovka je
pôvodná, šesťstupňová.
Výfuk je nový, vlastnej
konsštrukcie. Stálo to
hodne úsilia, aby pekne
zapadol do kapotáže. Tú
vyspravil Erica Silveria z
Krazy Kustoms, lakova

TÉMA

nie je v pôvodnej farebnej schéme,
ako bola na stroji. Na doladenie a
dávku autentičnosti použil aj
originálne beňácke samolepky.
Špecifický stroj, krásny vintage
motocykel Grand Prix, ktorý
predstavuje vrchol v
maloobjemovém dvoutaktním
výkonu. Krásna práca, klobúk dolu.

17

REPORTÁŽ

Stretnutie JAWA 500 OHC

Dvanásty ročník zrazu jawáckych štvortaktov bol
po krátkej pauze opäť v Ružomberku. Stretnutie
spestrila aj trojkolka Morgan.
Tohtoročného
stretnutia
sa
zúčastnilo
25
motocyklov, štyria účastníci odhlásili účasť krátko
pred stretnutím zo zdravotných dôvodov. Väčšina
účastníkov bola z Českej republiky. Fotoreportáž je
z výstavy strojov, ktorá bola v sobotu 4.9.2021
vedľa hotela Kultúra v centre. Účastné boli
naleštené stroje, ale aj pôvodné, či vetrom, dažďom
a farebnou štetkou ošľahané. Rekonštrukcia
niektorých strojov ich posunula na úroveň, ktorá
bola v dobe ich výroby nedosiahnuteľná. Dokonalý
lak, chrómovanie aj za ušami, pieskovanie ich
posúvajú už na úroveň showbike. Ale každý
majiteľ má právo na svoj pohľad na históriu, tak
prestávam rýpať.
Pokiaľ budú ceny tak závratné, ako aktuálne aj
naďalej, budú sa nanovo vyrábať aj úplné vraky,
ktoré budú síce vo finále krásnym nalešteným
exponátom, ale autentickosť stroja bude úplne fuč.
De fakto to budú repliky na originálnych
papieroch.
Cena
päťstovky v top stave už
atakuje hranicu
30000 euro, čo je
skutočne cena
nadnesená.
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Stretnutie MANET 90

REPORTÁŽ

Manet 90 je prvý slovenský motocykel, ktorý sa tu vyrábal sériovo. Napriek tomu,
že Česi ho označujú za svoj výtvor, ktorý boli donútení v rámci „obnovy
poľnohospodárskeho Slovenska“ darovať na výrobu na Považie, pravda je iná. V
Ružomberku sa vďaka organizátorovi, ktorým je Marián Sila, uskutočnil už 16.
ročník stretnutia týchto jednovalcových dvojpiestov.
Je pravda, že na konštrukcii motocykla sa podieľali českí konštruktéri (Žniva,
Ullman, Sklenář). Nešli na Považie nebodaj za trest, ale za lepšími podmienkami a
hlavne kvôli možnosti realizácie vlastných vízií, ktoré im v tom čase v už
zavedených českých motocyklových fabrikách neprešli. Takže konštrukcia a návrh
prebiehali na Slovensku spolu so slovenskými prispievateľmi (Sedlák, Režňák,
Jandušík). Svedčí o tom aj to, že českí konštruktéri zostali na Slovensku aj po
skončení výroby Maneta.
Manet sa vyrábal krátko, musel ustúpiť zbrojárskej výrobe. Aj tak však má dosť
priaznivcov, a ceny zachovalých strojov stúpaju nad trojtisícové sumy v eurách!
Pritom to nie je žiadny silný stroj, dokáže sa pohybovať tak do 70km/h. Najväčšiu
historickú hodnotu majú pôvodné, nerenovované stroje. Pri renovácii je problém
trafiť hlavne pôvodný odtieň, preto boli na stretnutí nehomogénne farby
jednotlivých ročníkov. Prvé stroje z roku 1947 boli v slonovej farbe (najbližší je
RAL1014), tých je najmenej, vyrobilo sa len 366 kusov. V tejto farbe tento rok nebol
na stretnutí žiadny stroj. V roku 1948 to už bolo vyrobených 10975 strojov, ktoré
mali modrú metalízu (najbližšia metalíza je RAL5025, obyčajný odtieň však
RAL5012). V roku 1949 bolo vyrobených 11018 strojov v zelenom odtieni (asi
RAL6005), roku 1950 ešte dobiehali zelené a nastupovali červené (asi RAL3011),
spolu 10255 kusov, a v poslednom roku výroby, 1951, to boli už len červené v
počte 5016. Teda v dnešnom ponímaní to boli vlastne limitované ročné farebné
edície.
Po výstave pred ružomberskýcm hotelom Kultúra sa účastníci na historických
strojoch vybrali na klasický výjazd okolo
Liptovskej Mary. Tak akurát na parádnu
kochačku pre 70 ročné stroje...

19

PIAGGIO
ONE

Model Piaggio ONE ohlasuje príchod celkom novej generácie eskútrov. Novinka je
pripravená od základu zmeniť svet elektrickej mobility a je priamo adresovaná mladej
generácii.
Pretože Piaggio ONE sľubuje jednoduché ovládanie a zábavu, mladí ľudia si jazdu
jednostopovým vozidlom zamilujú ako najpohodovejší spôsob dopravy. Štýl,
ekologickú prevádzku s nulovými emisiami, nízku hmotnosť, skvelý výkon  Piaggio
ONE má všetko, čo najmladšiu generáciu určite poteší.
Piaggio ONE má vo výbave veľa moderných technologických prvkov. Napríklad
digitálny farebný prístrojový panel so senzorom, ktorý upravuje intenzitu
podsvietenia a kontrast podľa okolitého svetla, kompletné LED osvetlenie, bezkľúčový
štartér a dva jazdné režimy.
Originálny dizajn modelu Piaggio ONE ctí trendy súčasnej mestskej elektromobility,
zároveň však zostáva verný nezameniteľnému štýlu, prvotriednym materiálom a
kvalite spracovania, ktoré charakterizujú celý modelový rad skútrov Piaggio. Piaggio
ONE je v prvom rade užívateľsky prívetivý skúter, ktorého cieľom je zlepšiť a
zjednodušiť každodenné cesty po mestských uliciach. Vďaka bezkľúčovému štartéru je
Piaggio ONE vybavené diaľkovým ovládačom.
Na ceste je nový eskúter Piaggio ľahký a veľmi jednoducho ovládateľný, ponúka
pohodlnú jazdnú pozíciu s nízkym sedlom a rovným bohatým priestorom na nohy s
praktickými a robustnými vyklápacími stupačkami určenými pre spolujazdca. Piaggio
ONE je jediným eskútrom vo svojej kategórii, ktorý má veľký úložný priestor pod
sedlom.
Dočítali Ste až sem? Super PR kecy koncernu Piaggio. Realita je však trochu
iná. Stroj ničím výnimočných tvarov poskytuje priemerné jazdné vlastnosti.
Už Vespa Elletrica je celkom fail za tú cenu, ale tento unisexový strojček na
baterky je niečo, čo u nás nikoho neosloví. Posúďte sami, cena za malý skútrik s maximálkou
45 je bez eura 3 tisícky. Veľký fail.
Piaggio ONE bude v ponuke v niekoľkých verziách s rôzne výkonnými motormi L1 (malý
motocykel) a L3 (motocykel) a rôzne slabým dojazdom. Všetky bude poháňať elektromotor,
ktorého lítiumiónové batérie sú ľahko vyberateľné, aby sa dali nabíjať doma či v kancelárii.
Verzia Piaggio ONE (L1) bude na Slovensku v predaji za 2 999 eur a Piaggio ONE Active
(L3) za 3 599 eur.
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PREDSTAVENIE

Super cub X 125

Honda Super Cub C125 je remastrovanou verziou milovanej klasiky, ktorá bola vytvorená
podľa úplne prvého modelu Super Cub 49 ccm C100 z roku 1958 a ktorá bola predstavená
v známych reklamách spoločnosti Honda „Na stroji Honda stretnete najmilších ľudí“ 
kampani, ktorá zmení Verejné vnímanie motocyklov.
Super Cub C125 z 21. storočia, predstavený v roku 2019, je vybavený rovnakým vzduchom
chladeným dvojventilovým štvortaktným dvojtaktným motorom s objemom 125 ccm ako
populárny stroj Honda Grom a Monkey. Zatiaľ čo Super Cub získal cenu MCN 2019 za
najlepší skúter, Honda ho v skutočnosti klasifikuje ako miniMOTO:
Honda chce najskôr stopercentne ujasniť, že to nie je skúter." Super Cub je zaradený do ich
podkategórie „miniMOTO“ štandardných pouličných motocyklov (spolu s modelmi Grom
a Monkey) a Super Cub je krokovou variáciou modelu miniMOTO. Aký je rozdiel?
Motocykle vyžadujú radenie manuálnej alebo poloautomatickej prevodovky, pričom
skútre sú všetky automatické.
Prečo bol tento stroj postavený?
Jedná sa o prototyp, ktorý bol pôvodne určený ako ukážka
nového dvojsedadlového modelu Super Cub C125, ale vzhľadom
na kvalitu konštrukcie a príťažlivosť vozidla bolo rozhodnuté
odložiť uvedenie na trh v porovnaní s dvojvalcom 2012 C125.
sedadlová verzia.
Na realizáciu sme mali voľné ruky od Hondy, s jedinou
výnimkou dvojsedadla: bolo to veľké potvrdenie dôvery od
výrobcu Honda.
Stroj bol tento rok vystavený na ISDE (International Six Days of
Enduro) a potom sa zúčastnil súťaže Dust'n Sardinia  V. kolo.
Vzhľadom na množstvo požiadaviek tlače a na jeho prítomnosť
na ďalších podujatiach už pracujeme na realizácii druhého
prototypu.
Pekné, pripomína to dedinské prestaby slovenských Pionierov :)

21

Babetta. Aktuálne sa jedná o pomaly
už kultový stroj. Je ich plný bazár a
existujú aj špeciálne obchody, kde sa
dá zohnať takmer všetko na staré
dvojtakty. Zatiaľ je to cenovo dostupné,
ale špekulanti si už brúsia zuby.
Cenový nárast takých simsonov je pre
nich lákadlom...

Kto sa však chce voziť, hodí svoje
preferencie do obľúbeného bazoš.sk,
a hľadá. Veľakrát človek pri
browsovaní inzerátmi natrafí aj na
svojhlavé prestavby. ktovie prečo,
na rozdiel od vyššie uvedených
stavieb z Hondy Monkey a jej
klonov, majú amatérski tuneri
potrebu na babettu montovať ležatú
nádrž. Moped sa tým stáva
absolútne nepraktický. Ďalším
nepraktickým riešením je výmena
predných riadítok za nízke. Veď
predsa ide o café racer. Týmito
dvoma úpravami sa moped úplne
vzďaľuje svojim tvarom. Posed je
utrpením, ako vidno na foto s
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jazdcom,
elegancia
stroja je
tiež preč
a jazdné
vlastnost
i to nijako
nevylepší.
Stojí to len
čas a
peniaze. Takéto pochybné výsledky
môžete vidieť aj na pár priložených
fotografiách. Nikomu nevadí, že si
to tuner postaví pre seba, ale že to
stavia na predaj za neslušné
peniaze, to už hlava nepoberie.
Hlavným problémom je uloženie
ležatého motora s prevodovkou.
Uloženie nízko nad zemou pod
nosnou rúrou nedovoľuje vizuálnu
kochačku. Pri implementovaní
iných nádrží na dovarenú rúru
jednoducho vznikne pod nimi
ničotná nevyužitá prázdnota. Nič
oku lahodiace. Nepomôže tomu ani
perfektné lakovanie alebo
dotiahnuté detaily. Cesta z tohto
panoptika je zachovanie pôvodného
vzhľadu. Osemdesiate roky sú
predsa hranaté! Na nasledujúcej
strane je dôkaz, ako pekne môže
vyzerať stroj s pôvodným
vzhľadom. Skvostné žlté kolesá a
vidlica na prvý pohľad ukazujú, že
nie sú pôvodné.
Je to TUNING.

Foto: facebook, bazos.sk, autor

prestavby BABETTA

A to tuning s veľkým T. Je to podľa
autora NEXT LEVEL BABETTA. A
čo ňou chcel dosiahnuť? No ako
správny slovák, predsa vyjebať s
legislatívou :( Babetta totiž
nepotrebuje STK ani značky. A tak si
chlapík za nezmyselnú investíciu
vytunil babettu od otca. Dal tam
valec z modelu 207, piest piaggio 70
(a už sme v ilegalite...), ojnicu
simson enduro, hlava je z PUCH,
karburátor tiež nie je pôvodný a
samozrejme výfuk je tuningový.
Predná vidlica je skrátená Cagiva
MITO, brzdy BREMBO s aprilie
RSV. Kotúče sú namontované na

pôvodnýc
h ráfikoch
s
upravený
mi
nábojmi.
Tu aspoň
vidno, že
sa myslí
na
bezpečnos
ť. Veď
vytuniť
pôvodnú
50ku na
nezmyseln
é rýchlosti sa dá, ale nechať na tom
pôvodné slabé bubnové brzdy je
proti zdravému rozumu. Nechajme
však chalana, nech si to užíva a
dospeje v pokoji k
inému levelu mysle,
aby si dokázal užiť aj
jazdu na babette
pôvodnou rýchlosťou.

šikmú rúru. Trochu upravený sklon,
a hneď je diera pod nádržou
prijateľná, a nebije do očí. Čierna
farba s bielym linkovaním nás
prenesie o ďalšie desaťročia do
minulosti. Typická nádrž s
prelisom , upravené zadné svetlo aj
nosičkontrastujú s hranatým
motorom a zadnými tlmičmi. Tiež to
nie je estetický skvost, ale táto
stavba má aspoň svoj smer.

Jeden zaujímavý
tuning z bazoša
evokuje dávne stroje
ČZ, pre ktoré bolo
typické čierne
lakovanie. Dnešná

prečervenen
á doba
renovácií do
jawáckej
červenej je
trochu des.
Táto stavba
je takým
hybridom,
ktorý na
pôvodný
rám nahodil
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NEKVALITA

Ázijskí motorkári používajú stroje na
dvoch kolesách rovnako, ako v
Európania úžitkové vozidlá. Na krásu
sa tu príliš nehrá a daňové zaťaženie
spôsobuje, že 300ky sú už luxusným
tovarom. Tam je dizajn dôležitý, ale čo
kvalita?

JAWA 300 CL  indickí zvárači

Kvalita je bohužiaľ u indických strojov až za
renomovanou Čínou. Ak je Parettovo pravidlo
dogma kvality, tak to, že je kvalita na 80%
úrovne Japoncov, stojí číňanov len 20% nákla
dov. Ak takúto kvalitu akceptujete, tak musíte
ázijcov len chváliť. Ak by chceli Číňania dosiah
nuť 100% kvality Japoncov, tak by na to potre
bovali investovať ďalších 80% prostriedkov.
To oni neurobia. Veď ani dnes nestojí také CF
MOTO oproti Kawasaki len pätinu. Kto ide do
čínskych značiek, musí s tým počítať. A India je s kvalitou ešte
o úroveň nižšie. Stačí sa pozrieť na nový stroj od Jawy, ktorý
sa k nám vozí. Zvary úrovne opitého indiána sa niektorí,
napríklad v českom časopise Motoxpress, snažia ospravedlniť
tým, že sa jedná o jednoduchú výrobu na starých zariadeniach.
Hmm, môj nebohý otec, vyučený zvárač, by im ruky za také
zvary dolámal. Je to neospravedlniteľná hanba. On by im uká
zal, čo je to krásny zvar, dokázal to aj s päťdesiatročnou zvárač

kou. Jednoducho, nad niektorými ve
cami sa dá prižmúriť oko, ale zva
ry, ktoré zvládnem aj ja bez
alejkoľvek praxe so zvárač
kou za 99 eur z Lidla sú
za hranou akceptova
nia. To by si mali
uvedomiť aj v
českej Jawe a
za tú cenu
požadovať aj
adekvátnu kva
litu. O plechu,
ktorý kryje zvody je
škoda hovoriť. To si na
motorku nedá ani posled
ný dedinský mototuner...

.

24

YAMAHA a EURO5  veľký fail

NA ZAMYSLENIE

Yamaha mmá nakročené k veľmi
úspešnej
sezóne
na
poli
majstrovstiev sveta na okruhoch.
Môže
ovládnuť
superbiky,
rovnako aj MotoGP. Jej športový
skúter akoby to reflektoval a X
MAX bol aj v malej A1kovej
kategórii
považovaný
za
športového lídra. Forza od Hondy
bola vždy hodnotená pri športovej
jazde ako tá druhá. A norma
EURO5 navnadila fanúšikov na
nový motor. Už keď Yamaha
neuviedla v tlačovej správe výkon
v
kilowatoch,
bolo to divné.
Ale
konštatovanie, že
NMAX
motor
je
XMAX
výkonejší
sa
snažilo
tváriť
rozumne.
Bohužiaľ ukázalo
sa, že sa jedná len
o
kecy.
V
kategórii, kde je
dobrý
každý
koník, Yamaha
priniesla
nový
motor
od...
Hádajte koho ... No predsa od rozpočtového konkurenta PCX, a to modelu NMAX. Hmmm, za rovnaký motor
uňho zaplatíte o nejakých 1500 euro menej. Že XMAX je maxiskúter a má vynikajúci podvozok, krásne kolesá,
lepšiu prednú vidlicu a brzdy? No a čo! Za tie peniaze bodaj by nemal. Dôležitý je motor a tam sú rozdiely... No
žiadne. A tak, zatiaľ čo majitelia nového NMAXu za 2990 Euro sa môžu chváliť, že majú rovnaký motor, ako v
maxiskútri, majitelia starších XMAXov sa môžu tešiť, že kúpili včas. A aké budú predaje? To uvidíme na začiatku
budúceho roka pri bilancovaní a vytváraní štatistiky. Teraz je už jasné, že to Yamaha nezvládla a v tlačovej správe
sa bála priznať práve tento fakt. Podľa testu na serveri motorkari.cz Yamaha XMAX jazdí konkurencieschopne s
Forzou, ktorá má o 2kW viac. Zaujímavý výsledok, asi sa tam jedná o prílišnú novinársku korektnosť, alebo aspoň
autocenzúru neuraziť bývalého kolegu Martina Tománka z českej Yamahy. Aktuálne je voľba jasná, pokiaľ chcete
skúter o Yamahy, choďte do lacnejšieho NMAXu,
ktorý poskytne rovnaký motor, ako jeho drahý
braček, a máte brutálnu rezervu euríčok, ktoré
môžete použiť na jazdenie, alebo dokonca na
vylepšenie skútra. Vyzerá to tak, že EICMA tento
rok bude aj napriek COVIDu, a tak neostáva nám
nič iné, len dúfať, že Yamaha tento VEĽKÝ FAIL
predsa len napraví nejakým novým motorm na
hranici limutu kategórie A1. Veď dať do XMAXu
motor z malého skútrika a dokonca si zaň nechať
zaplatiť rovnako, ako za silnejší predchádzajúci
model, je v dobrej spoločnosti prešľapom proti
dobrým mravom. XMAX váži 166 kilogramov s
plnou nádržou a všetkými kvapalinami a podľa
redaktorov
motorkari.cz
má
konštrukčnú
maximálku 110km/h. NMAX má mokrú hmotnosť
131kg, čo mu dá určite lepšiu dynamiku, ako u
ťažšieho stroja. Konštrukčnú maximálku má však
len 99km/h. To je papierový marketing, ktovie ako
je na tom v realite. Lenka Fojtová v Motohouse
písala, že dokáže upaľovať až 120km/h. Pche,
ženský výmysel je to...
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ŠTATISTIKA

ROK

Registrácie v sezóne 2021

Blíži sa neskorá jeseň a to bude
koniec nádejám na predajné
úspechy pre jednostopé, či
dvojstopé stroje motocyklových

kategórií. Naozaj neviem, ako sa
štvorkolky dostali medzi motocykle.
Ale to je iná pesnička. Pri pohľade
na tothoročné čísla asi štvorkolky

nedosiahnu minuloročné rekordné
prírastky. Ale kategória motocyklov
ako taká ťahá na ďalší rekordný rok.
Počet registrácií prudko rastie už
druhým rokom. Pozrime sa však na
viacstopé motocyklové kategórie za
minulý rok. V trojkolkách držal
prím ešte stále nový a realtívne
lacný stroj RYKER od koncernu
Polaris. Suma do 10000 eur prilákala
neuveriteľných 26 záujemcov. Už
tradičné naklápacie trojkolky
ponúka Piaggio, tie sú už tradične
na pár kusoch registrované
každoročne aj na Slovensku. Ale aj
značka Thunderbolt je aktívna. Že
neviete o čo ide? Niečo na štýl

starého filmu Dvaja nosáni tankujú
super. V ľahkých štvorkolkách, na
ktoré stačí aj vodičák AM kraľuje
elektrika. Všetky stroje v tabuľke sú
elektrické. Hlavne HECHT to u nás s
elektrikou rozbehol celkom úspešne.
Žiadna sofistikovanosť, len
elektrický motor, akurátna baterka a
dobrá cena. Renomované značky so
svojím marketingom môžu ísť do ...,
keď nahodia nereálnu cenu. V
klasických štvorkolkách dominuje
čínske CF MOTO, ktoré v ostatnom
čase fušuje aj do motocyklov,
najskôr okopírovalo šesťstovkové
Kawasaki, a po novom sa chváli aj
novinkami so starými motormi
KTM. V traktoroch sú štvorkolky,
ktoré obchádzajú európsku emisnú
normu. Pre traktory je benevolentná,
a vodiči nepotrebujú ani prilbu.
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