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Tento model od Yamahy 
byl po mnoho let velkým 
hitem a na trhu se chytnul 
více než dobře. Pokud si 

člověk nechtěl koupit čistokrev-
ného sporta, vždy byl mezi vy-
bíranými motocykly právě Fazer 
a často ve výběru zvítězil. V kon-
textu s dnešní dobou je už desig-
nově zastaralý, ale od mnoha lidí 
slýchávám názor, a já ho také za-
stávám, že první generace Fazera 
byla nejhezčí.

Vyráběl se od roku 1998 do 
2001. V roce 2000 doznal změny 
ve zvětšení objemu nádrže o dva 
litry na 20 l. Roku 2002 přišla 

na svět inovovaná verze s novou 
maskou a tvarem nádrže a opět 
s objemem větším o dva litry, ji-
nak byla až na drobnosti totož-
ná s předchozím modelem. Po-
sledním rokem FZS600 byl rok 
2003, pak už přišla na trh úplně 
nová motorka s označením pou-
ze odkazujícím se na Fazera – 
FZ6 N/S.

Kdo nešetří, má za čtyři
To bylo asi heslo v továrně Yama-
hy, a proto dostal Fazer dopředu 
čtyřpístkové brzdové třmeny vy-
cházející z R1. Z dnešního po-
hledu obdivuhodné, protože 
motorka této třídy běžně nedo-
stane hi-tech výbavu z důvodu 
ceny. Jak brzdy charakterizovat? 

Podobně jak to bylo v pohádce 
o Smolíčkovi: „Jen dva prstíčky 
tam strčíme a až zabrzdíme, hned 
zase půjdeme...“ Což znamená – 
ovládací síla na dva prsty a veli-
ce citlivé dávkování, výsledkem 
je famózní brzdná síla. A vzhle-
dem k tomu, že Fazer disponu-
je 95 k, budou brzdy dost často 
potřeba.

Motor pochází ze sportovní-
ho modelu YZF600 � under-
cat. Papírově má výkon snížený 
o 5 koní a točivý moment také 
o 5 Nm. No, co si budeme nalhá-
vat, je to čtyřválec, a když člověk 
chce, aby to pořádně jelo, musí 
ho točit. Nicméně, už od cca 
6000 ot./min. poměrně slušně za-
tahuje, při běžném ježdění se do 
červeného pole hnát nemusíte 
a přesto budete se svižnou jízdou 
spokojeni. Studené starty mu ne-
dělají potíže a i po zimě strávené 
v garáži stačí chvilka točení star-
térem a bez remcání naskakuje. 

Je libo na okruh 
nebo na výlet?
Tahle mašina zvládne beze stu-
du obojí. Jak odpoledne stráve-
né na okruhu, tak pětiset i více-
kilometrový výlet. Samozřejmě 
se na okruhu nedá porovnávat 
s novými supersporty, nicmé-
ně můžete si být jisti, že i lec-
kterou silnější mašinu, při troše 
umu natřete bez potíží. Přesto-
že rám je trubková kolébka, ani 
při rychlých průjezdech v ná-
klonu se nevlní a celá motorka 
poslouchá příkazy svého jezd-
ce. Pokud vám nesedí nastavení 
kyvky, dá se poštelovat předpětí 
a u verze S, která se pozná podle 
trikolory, se dá nastavit i přepětí 
přední vidle. 

Fazer je však určen přede-
vším na silnice. Téměř vzpří-
mený posaz vás neunaví ani 
po dlouhé cestě, navíc až do 
cca 140 km/h se nemusíte kr-
čit za větrným štítkem, nad  
150 km/h už je lepší se přikr-
čit a schovat se. Když přijdou 
zatáčky, člověk dostane hned 
úsměv na tvář. Fazer se nemusí 
k ničemu přemlouvat, do zatá-
ček jde lehce a v sérii střídavých 
zatáček se bez problémů překlá-
pí. Vpředu je obutá 110/70/17, 
vzadu 160/60/17 a opravdu ne-
doporučuji měnit za jiný roz-

měr – ve fabrice věděli moc 
dobře, který rozměr je pro tu-
hle motorku ten nejlepší.

Řazení šestistupňové převo-
dovky jde poměrně lehce, jen 
bývá občas problém při řazení 
z jedničky na dvojku, pokud jez-
dec nevychytá správný moment, 
kdy přeřadit, ozve se při zapadá-
ní dvojky rána. Ostatní převody 
zapadají bez problémů.

Co se týče sedla, z mého po-
hledu je to takový lepší průměr, 
není špatné, ale při delší jízdě 
už člověk neví, jak si sednout. 
Spolujezdec má posaz poměrně 
dobrý. 

Tourer inside
Pokud rádi a hodně cestujete, 
určitě oceníte praktické drob-
nosti. Mezi ně patří například 
dvě denní počítadla ujeté vzdá-
lenosti, palivoměr, dvě výklopná 
očka v podsedláku na uchycení 
síťky a velký úložný prostor pod 
sedlem, kam můžete nacpat vše 
potřebné (zaplaťpánbůh za kla-
sickou koncovku výfuku vedle 

motorky, novější FZ6 mají výfu-
ky pod sedlem a tam už pak nic 
moc nedostanete). Většina urči-
tě ocení i centrální stojan a mož-
nost jednoduchého přimonto-
vání plotny na topcase. Obsah 
nádrže je v rozmezí od 18 do 
22 l (záleží na roku výroby) a při 
spotřebě okolo 5,5-6,5 l má Fa-
zer docela slušný akční rádius. 
Nádrž je tvarovaná tak, že na ní 
perfektně pasuje většina tankva-
ků, navíc to není žádný moder-
ní plasťák, takže žádné popruhy, 
stačí jen magnety. Originálně 
svítí jen jedno potkávací svět-
lo, to je za jízdy ve tmě poměr-
ně slabé a nedostačující. Dá se 
to však jednoduchou úpravou 
změnit a zprovoznit i druhé po-
tkávací světlo. Vše už je z výro-
by připravené, stačí jen natáh-
nout kabel od světla do krabičky 
s elektrikou a rázem vidíte lépe 
na cestu.

Máte zkušenosti s touto mo-
torkou? Vaše reakce čekáme 
na redakce@cmn.cz.

17. červen, 24/2010

Předurčil směr 
polokapotovaným

100 000 km 
žádný problémSECOND HAND Robustní věrně 

sloužící strojYamaha FZS600 Fazer

Univerzál každým 
coulem

Chcete si koupit praktickou motorku, na které 
se dobře cestuje? Ale máte v sobě i sportovního 
ducha a nechcete mít jen velký obtloustlý tourer? 
Pak je vaše volba jasná...

HODNOCENÍ
Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Ondra Horňák

Fazera jsem koupil trochu náhodou, vždyc-
ky jsem chtěl Kawu. Byl však za slušné pe-
níze a hlavně v pěkném stavu, tak jsem do 
toho šel. Nakonec jsem nikdy nelitoval. Za 
dvě sezony jsem najel 13 000 km a zatím 
převládá jen spokojenost. Motor má do-
statek výkonu a po silnější motorce už ne-
toužím, na silnice tohle stačí. Podvozek pa-

rádně poslouchá a pokud jsou obuty dobré 
pneumatiky, nenajdete v něm moc slabin. 
Líbí se mi univerzálnost Fazera, dá se nabalit 
bagáží a procestovat s ním půl Evropy a pak 
to všechno shodit a prohnat ho na okruhu, 
kde je důstojným protivníkem i silnějších 
šestek. Je hodně jednoduchý na údržbu 
a pokud nejde o náročnější servisní úko-
ny, zvládnete plno věcí s pomocí manuá-
lu doma v garáži.  

Radek Derganz a spolek, Mari Moto

Nejlepší bezproblémová motorka. Něko-
lik kluků od nás ze servisu ji mělo, včet-
ně mě. Já ji prodal, jelikož jsem přesedlal 
na dvouválce, tento mixér mi nevyhovo-
val, nicméně po technické stránce si ni-

kdo nevzpomeneme na žádné náročné 
servisování. Motorka je z dnešního pohle-
du docela klasická (ocelový rám atd.). Mo-
tor je dobře přístupný, stejně tak karbu-
rátory, žádné komplikované zapeklitosti. 
Jednomu pánovi jsme dělali rozvody na 
120 000 km, odjel a jezdí doteď...

POHLED TECHNIKA

ZKUŠENOSTI MAJITELE

Cyklické problémy ani závady nejsou 
známy. Motor při několika dlouhodo-
bých testech vydržel celkem bez násled-
ků opotřebení 100 000 km. Trubkový 

rám není háklivý na praskání jako hliní-
kové nástupkyně FZ6. Starý Fazer je ro-
bustní a věrně sloužící motorka.

PROBLÉMY

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 1998 - 2004

Cena: 35 000 - 65 000 Kč

TECHNICKÉ ÚDAJE

Yamaha FZS600 Fazer
Objem 599 cm3

Výkon 95 k@11500

Toč. moment 61 Nm@9500

Provozní hmotnost 214 kg

Spotřeba 5,5-6,5 litru 

Výška sedla 790 mm

Historie
1998 – představení FZS600 Fazer
2000 – větší nádrž, pár drobných úprav
2001 – Fazer dostává novou palubní desku 
 s imitací karbonu, další jemné změny
2002 – představena inovovaná verze s maskou 
 podobnou „R1“
2004 – nástupce FZ6

Univerzál každým 
coulem

Chcete si koupit praktickou motorku, na které 

Univerzál každým 

inzerce

 





















 



Před dvanácti lety byl tenhle zadek 
opravdu sexy. Dnes je ekvivalentem 
Bridget Jonesové v bombarďácích...

Na druhou stranu – i krvemléčná Bridget 
v bombarďácích občas někoho klofne


