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Než vyšlem šestku na trať, je 
čas si říct, co se na ní letos 
změnilo. Aby se na brzdě 

ukázalo nejvíc koní ze supersprotov-
ního rybníku, bylo totálně předěláno 
vstřikování, které je v porovnání s loň-
ským o 370 gramů lehčí. Za úsporou 
hmotnosti stojí hlavně fakt, že každý 
válec nemá svoje vlastní sací potrubí, 
které se sdružilo do dvou dvojitých 
jednotek označovaných jako SDTV 
(Suzuki Dual Throttle Valve). Dvě 
klapky v potrubí pro každý válec zů-
staly, stejně jako způsob jejich ovládá-
ní (jednu klapku lanko plynu, druhou 
servomotor ovládaný počítačem na 
základě otevření první klapky, otáček 
motoru a zařazené rychlosti). Suzuki 
udává nárůst čtyř koní a s asistencí 
přetlaku vzduchu v náporovém sání 
disponuje GSX-R stádem 126 koní, 
což je na tuto kategorii slušná zvířecí 
manifestace. „Krouťák“ šel nahoru o tři 
procenta a jeho přítomnost je silně cí-
tit už od šesti tisíc ... když si vezmeš, 
že mašina točí až 15500, máš před 
sebou sakra široké pásmo.

Nezůstal kámen na kameni
Systém dvou dvojitých vstřikovacích 
jednotek je kromě hmotnosti výhodnější 
pro svoji větší jednoduchost, protože 
je méně náročný na seřízení a není 
potřeba propojit tolik bodů jako u loňské 
stříkačky. Sací potrubí bylo navíc zkrá-
ceno a napřímeno, takže nádrž může 
být rovnější. Vstřikovače jsou navíc 
několikaděrové, takže dochází k lepšímu 
rozprášení paliva a následně efektivněj-
šímu vyhoření směsi. 
Uvnitř motoru byla snížena hmotnost 
pohybujících se dílů, a to díky titanovým 
ventilům, lehčím pístům, vačkám, 
ventilovým zdvihátkům atd. Objem, 
poměr zdvihu a vrtání se nezměnily, ale 
zato kompresní poměr se vydal na vyso-
kohorskou túru a dosahuje nyní hodnoty 
12,5:1 (loňský model 12,2:1). Větší 
kompresi mají na triku písty s plochým 
vrškem a upravené spalovací komory. 

Obydlí zajišťuje titanovým ventilům 
nová o 80 gramů lehčí hlava válců, 
která si prošla „tunícím“ procesem. 
Dietku dostaly dokonce i šrouby, které 
ji drží na válcích a mimoto šrouby 
držící vačky. V podpalubí pístů se 
skrývají o 3 milimetry kratší ojnice, 
které se tulí k nové klice s průměrem 
sníženým z 32 na 30 milimetrů. Vítr 
změn prosvištěl i převodovkou a zane-
chal po sobě kratší rychlosti a totálně 
předělanou řadící vidličku. Aby se ze 
spojky po prvním odpalu ze světel 
nezakouřilo, byla zesílená. 

Vyhraj si s útlumem
Ani podvozku se před inovacemi 
zdrhnout nepodařilo a tak jsou stěny 

hliníkového rámu tenčí a ani křivky 
šasi už nejsou, co bývaly. Motorka 
je teď o milimetr vyšší, sklon vidlice 
ostřejší, ale nezměnil se rozvor. Celá 
kostra je černá a aby podsedláku ne-
bylo líto, že zústal v inovačním kolo-
toči na ocet, je na rozdíl od loňského 
modelu odmontovatelný a udělaný 
tak, aby vydržel větší ránu. Na černý 
rám se vzadu napojuje černočerná 
kyvka, která se díky vyztužení tváří 
jako ten největší drsňák. Její rozměry 
jsou stejné jako u loňské šestky 

 O GSX-R 600 je problém psát tak, aby to 
neznělo jako úryvek z reklamního letá-
ku. Po seřízení pérování a páček na kon-
krétního jezdce nepotřebuješ s motorkou 
dělat nic, jen vyjet na okruh. Žádné výpad-
ky vstřikování, nestabilita nebo vadnu-
tí brzd...nic. Jen bleskově rychlý a lehký 
supersport, který byl vyroben s jediným 
cílem: „own the racetrack“.

a díky hodně jemným svárům vypadá 
pevná jako skála. Do role předního 
závěsu obsadila Suzuki obrácenou 
43 milimetrovou Showu, která je 
tužší než dosavadní klasická vidlice. 
USD drží v sériovém nastavení kolo 
stabilně do doby, než se kolem dvou 
stovek za hodinu vřítíš do zatáčky, 
pak začíná být cítit lehká nejistota. 
Tu spraví přidání útlumu vepředu 
a mírné povolení útlumu na centrálu. 
I když se trochu zpomalí zatáčení 
v utažených zatáčkách, při střelbě 
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v ilegálních rychlostech ti přínos 
většího útlumu vše vynahradí. 

Brzdy neutaháš
Na trať, kde půjdeš často a tvrdě na 
brzdy, se vyplatí přitáhnout na předku 
i předpětí a opět něco málo útlumu. 
Zadní centrál se od loňského GSX-R 
liší vnitřnostmi, hlavně průměrem 
pístnice, která je tenčí. Celá pružící 
jednotka je kratší a nastavitelná, až ti 
z toho bude šroubovák přecházet. 
Sedmnáctipalcové ráfky jsou stejné 

jako doposud a obouvají i gumy stej-
ných rozměrů, které dodala značka 
Bridgestone (V Americe a Austrálii 
bude Suza jezdit na dunlopech). 
Místo dřívějších brzdičů namon-
tovala továrna na vidlici radiální 
Tokica, které díky své účinnosti 
nemusí zatínat tesáky do tak velkých 
kotoučů. Průměr disků se snížil z 320 
na 300 milimetrů, zmenšila se i jejich 
tloušťka a jsou o dvacet gramů lehčí. 
Po stisknutí nastavitelné páčky se 
dostaví efekt, který si z ani z rych-

Technická data Suzuki  
 GSX-R 600
motor	 čtyřdobý	kapalinou 
		chlazený	řadový	čtyřválec,	DOHC/4
objem	 599,4	cm3

vrtání	x	zdvih	67	mm	x	42,5	mm
výkon	 v	době	vydání	neudán
točivý	moment	v	době	vydání	neudán
kompresní	poměr	 12,5:1
plnění	motoru	 vstřikování
startér	 elektrický
převodovka	 šestistupňová
brzdy	vpředu/vzadu	2	kotouče 
  Ø 300	mm,	čtyřpístkové	třmeny 
	 /1	kotouč Ø 220mm,	 
	 dvoupístkový	třmen
rozvor	 1390	mm
výška	sedla	 825	mm
suchá	hmotnost	 161	kg
objem	nádrže	 17	l
cena	 319	900,-Kč

lostí hodně nad 200 neláme hlavu. 
Z nástupu brzdičů není cítit žádná 
hrubost, jen progresivně narůstající 
přítlak, plynule se zvyšující se silou, 
jakou mačkáš páčku. Po vadnutí není 
ani vidu, ani slechu a brzdy budou 
mít stejný účinek i po celém dnu 
ničení sliderů.

Pohyb možný
Za jemným ovládáním a výbornou 
zpětnou vazbou mezi páčkou 
a brzdičem stojí také radiální 

brzdová pumpa. Ta má výhodu v tom, 
že páčka působí na píst v přímějším 
směru a navíc tlačí do brzdičů větší 
množství kapaliny. Změna vzhledu 
odpovídá změně designu celé řady 
GSX-R a přední část je jinak udělaná 
jak kvůli lepší aerodynamice, tak 
kvůli přesunutí násosu ram-airu 
k bodu největšího tlaku vzduchu. 
Zadek mašiny je krásně úzký a nejvíc 
zájmu na něm upoutají dva pruhy se 
sedmi žhnoucími diodami v každém 
z nich.Nádrž je rovnější a kratší, což 
usnadní pilotův život při pohybu na 
motorce při překlápění. Sedlo splňuje 
svůj sportovní účel, zbytečně se 
do něj nezaboříš a poskytuje dost 
prostoru pro vysedávání při průletu 
tvým oblíbeným okruhem.
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