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S třední Drag Star 650 (ješ-
tě 250, 400 a 1100, prv-
ní dva ale určené hlav-
ně pro japonský trh) je 

příjemný a zábavný čopřík. Až 
na malý objem je to totiž plno-
hodnotný cruiser, nic na něm 
není odfláknuté, zpracování je 
na velmi dobré úrovni. Díky 
kvalitním materiálům a pocti-
vé konstrukci není moc lehký, 
avšak těžiště a sedlo jsou tak 
dole, že ovládání patří k těm 
velmi snadným.

Kliďas z povolání
Motor Drag Stara je sice pod-
le zkušených servisáků na oko 
jiný, ale po technické strán-
ce prý velmi podobný svému 
slavnému předchůdci, mo-

delu Virago XV535. Agregát 
dává celkem chabých 40 koní, 
ale jelikož s nimi přichází již 
při 6500 otáčkách, není to 
žádný točivec, naopak jde 
ploše odspodu. Točivý mo-
ment 51 Nm už při 3000 otáč-
kách je na takto malý objem 
parádní hodnota a k celkové-
mu pojetí stroje motor doce-
la ladí. Nesmíte samozřejmě 
chtít žádné výkony, ale oby-
čejné prosté příjemné kocha-
cí projíždění.

Tlustší brácha po roce
Rok po představení normální 
šestpade přibyla ještě verze „A“ 
označená prodejně jako Clas-
sic. Stroj je po stránce rámu 
a motoru stejný, hlavní změ-
nou je opláštěná přední vidlice 
s menším a tlustším 16“ kolem 
namísto úzkého 19“. Lízátko 
nad předním kolem nahradila 
pořádná kapsa jako z Kejvač-
ky, stejně tak prodloužený byl 
i zadní blatník, širší byla i řídít-
ka. Celkově byl stroj více pře-

vlečený za cruiser a často vyba-
vován velkým větrným štítem 
a bočními brašnami spolu se 
stylovým opěrátkem.

V holé verzi je to vlastně 
s trochou představivosti ta-
kový malý H-D Fat Boy. Od-
pružení zadního kola je řeše-
no podobně jako u H-D řady 
Softail – zadní rám vypadá na 
oko jako nepružicí, avšak to je 
klam, pruží a funkční elementy 
jsou ukryté. 

Vlídná a pohodlná
Maximálka stroje se pohybuje 
okolo 150 km/h, takže ideální 
cestovní rychlost je kolem stov-
ky až stodvacítky. Pak už stejně 
fouká. Ten, kdo chce power-
cruiser, si Drag Stara nekoupí, 
protože svými výkony zaostává 
již za středně silnými auty. Brz-
dy nepatří k nejvýkonnějším 
(zvláště původní jednokotouč) 
a motor už vůbec. Prosté před-
jíždění se tak protahuje a stává 
se méně bezpečným. Výkonově 
už není kam sáhnout.

Jenže tohle majitelům Drag 
Starů stejně nevadí. Oni na něm 
mají rádi vlídnost ovládání, pří-
jemný projev a ucházející spo-
třebu. Majitelé, kteří nejezdí 
s ledvinkou ani s bagáží a kocha-
jí se tak do stovky za hodinu, jez-
dí klidně za 4 l/100 km. Kdo na-
opak ověsí Dragouše otevřenými 
výfuky, může mít se spotřebou 
problémy. Navíc komu to hod-
ně prská a střílí, ten by si měl ne-

chat přenastavit karburace, ničí 
to svíčky atd.

Nešetřilo se
Ti, co Draga mají, oceňují již 
zmíněné velmi dobré zpraco-
vání. Jsme v rubrice second 
hand, takže nás zajímá, že i po 
letech se ze stroje neloupe ni-
kde barva, chromované díly 
nemají tendenci příliš chytat 
lišej a co je na stroji skoro úpl-
ně nezničitelné, je motor. Prá-
vě proto, že moc nejede, patří 

do škatulky k dlouhohrajícím 
deskám.

Vybírat je z čeho
Při koupi určitě dbejte v první 
řadě na to, jak stroj vypadá, zda-
li je olítaný každodenním jezdě-
ním déšť-nedéšť do práce, nebo 
zda jde o mašinu, která je sice 
o pár tisícovek dražší, ale vypa-
dá jako právě vytažená ze salónu. 
Určitě se najde dost strojů ověše-
ných všemožným příslušenstvím 
– záleží na vás. Mnohdy jsou věci 
na stroji opravdu za desetitisíce, 
ale výsledná cena jetiny nemůže 
být zase o tolik vyšší, než je běžný 
průměr. Za vyšší cenu je totiž ne-
prodejná. 
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Nesmrtelný motor 
s kardanem

Výkon není, 
pohodlí anosecoNd haNd Yamaha XVS650 Drag Star

inzerce

Fell 3.7
• Schopnost pohltit náraz 
 o síle 3.7 kN
•  Jeden z nejlepších 
 páteřových chráničů
• Level 2 – nejvyšší 
 úroveň bezpečnosti
   Akční cena 3990,- Kč

dále nabízíme: Největší motobazar v Brně, 
servis + pneuservis, prodej oblečení a doplňků

www.mtt-brno.czwww.tryonic.net

Malý softail po japonsku
Drag Star je dodnes 
jedním z nejvíce 
rozšířených cruiserů 
především díky 
své spolehlivosti, 
kvalitnímu zpracování 
a univerzálnímu, 
„při zdi“ se držícímu 
designu.

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Milan Štumpa
vedoucí servisu Mari Moto

Na Drag Staru nevím, že by se něco vý-
razně kazilo. První dva modelové roční-
ky měly problém s dráty v zadním kole, ty 
se totiž povolovaly a někdy i praskaly. Ale 

pak to bylo už cajk. Starší kusy mají kon-
troly každých 6000 km, později Yamaha 
interval prodloužila na 10 000 km. Vlast-
ně na každé prohlídce se kontrolují ven-
tily (seřízení šroubky), mění se olej s fil- 
trem. Vzduchový filtr se po 10 000 čistí, po  
20 000 km mění.

serVis a problémy

1997 představení XVS650
1998 představení XVS650A
2007 ukončení výroby, doprodeje

hisTorie

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 1997 - 2007
Cena: od 70 000 Kč

hodNoceNí

Jakub Nič 
jakub@cmn.cz

foto: Yamaha

TechNicKé údaje

yamaha XVs650 drag star
Objem 649 cm3

Výkon 40 k@6500

Točivý moment 51 Nm@3000

Výška sedla 695 mm

Hmotnost (bez náplní) 214 kg

Nádrž 16 l

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
dvouválec do V, OHC/2, vrtání × zdvih  
81 × 63 mm, elektrický startér, kompresní 
poměr 9:1, karburátor Mikuni BDS28/2, 
pětistupňová převodovka, sekundární převod 
kardanem

Podvozek: trubkový ocelový prostorový 
rám, vpředu nenastavitelná teleskopická 
vidlice, vzadu kyvná vidlice s nastavitelným 
předpětím centrální jednotky Monocross, 
brzdy vpředu kotouč ∅ 298 mm, 
dvoupístkový třmen, vzadu buben 
∅ 200 mm, pneu vpředu 120/60-19, 
vzadu 170/80-15, 

Rozměry: rozvor 1625 mm

ZKušeNosTi majiTele

Včera jsem proběhnul ČMN – velký pročtení si nechávám až na 
víkendový klídek – a všiml jsem si dotazu a Vašeho vyjádření 
k Drag Staru šest-pade do rubriky second hand. Napadlo mě 
poslat vám pár řádek, protože jsem na něm poměrně nedávno 
začínal, a třeba něco z mých zkušeností použijete.
Drag Star 650 je, ostatně jako většina jiných strojů, tak proslulý 
některými svými údajnými klady i zápory, že už sama proslulost 
nahrazuje fakta a někdy i pravdivost tradovaných údajů. Kupoval 
jsem ho v honosnější verzi Classic, r. v. 1998, s přibližně jedenácti 
tisíci kilometry na tachometru, dalších deset jsem mu přidal já. 
Je to bezesporu krásná a hlavně stylově čistá motorka s minimem 
plastových dílů. Značná hmotnost má za následek obtížnější 
manipulaci na místě, trošku ji však kompenzuje nízké sedlo, 
díky kterému se i skřetové mého formátu (asi 172 cm) můžou 
do patiček pořádně opřít a mastodonta rozkývat. Jakmile se 
dá motorka do pohybu, na svá kila zapomíná, tedy alespoň co 
se týká ovladatelnosti. Brzdy jsou trošku slabší, obzvlášť zadní 
buben, ale výkonu a cílovému využití dostačují. Kombinace 
karburátoru, chlazení vzduchem a bonusového kardanu z něj 
činí stroj téměř blbuvzdorný, což jsem sám ze začátku ocenil. 
Motor však poněkud náročnějšího jezdce, tedy asi těch 95 %, 
časem omrzí, zvlášť, když si bude muset dobře rozmyslet každé 
předjíždění autobusů a traktorů a při jízdě se spolujezdcem už 
se pružnost motoru stává jen teoretickou (to je ale můj názor...). 
Na takhle velkou motorku je prostě čtyřicet koní málo. Úvahy 
o zvýšení výkonu jsou předem zatraceny, neboť jde o motor 

původem z XV 535, kde měl asi o sedm koní víc, převrtaný na 
vyšší objem a moc prostoru k úpravám tak neposkytuje. Případné 
ultratunění skončí vždy debaklem, tedy výrazným nepoměrem 
mezi investicí a ziskem.
Údržba stroje je snadná, přístup k filtrům a svíčkám bez 
problémů, dostupnost náhradních dílů i kvant doplňků je 
samozřejmostí a potěší i příznivá cena dílů, doplňky už peněženku 
trochu provětrají.
Trošku mi liškovatěl rám před zadním kolem, kam zřejmě po 
vnitřní stěně blatníku stéká voda, která se tu při odstavení drží 
a „pracuje”. Spotřeba se pohybuje mezi čtyřmi a pěti litry na 
sto. Drag Star 650 je krásná motorka, která však poměrně brzy 
naráží na své jízdní limity, a je tedy nejvhodnější k projížďkám po 
okreskách a v jednom.
 Dušan Stloukal, Zbýšov

Čistý sériový XVS650A


