
7ČESKÉ MOTOCYKLOVÉ NOVINY

P ro rozšifrování zkratky 
názvu si pod písmenem 
V představme rychlost, 
zbytek je snadno srozu-

mitelný, jednoduše maximální, 
a tak to u tohoto stroje prostě 
je. Ve své originalitě jde o těž-
ko zařaditelný motocykl, snad 
někam na pomezí chopperu 
a dragsteru.

V-boost pro koně
Jeho příběh začal už v roce 
1984 a původně šlo o projekt 

oslovující hlavně americký 
motocyklový trh. V základu 
jsme našli upravený čtyřdobý, 
kapalinou chlazený čtyřválec 
do V, použitý předtím v ces-
tovním modelu XVZ12. Šlo 
o to, zvětšit jeho výkon z pů-
vodních 98 koní k co nejbru-
tálnějším hodnotám. Povedlo 
se to až k hranici v té době ve-
lice úctyhodných 145 koní za 
pomoci nových ventilů, lehčí-
ho pístu, předělaného rozvodu 
vačkového hřídele a především 
přidáním takzvaného V-boost 
systému. To je velice zajímavé 
zařízení, které postupně, počí-
naje 6000 otáčkami, otevíralo 
elektromotorkem spojení mezi 
pravým a levým sacím kaná-
lem a umožňovalo každému 
válci využívat hned dva ze čtyř 
karburátorů značky Miku-
ni. Výsledkem byla ničivá síla 
přenášená přes kloubový hří-
del na zadní kolo. Ovšem zde 
je nutné doplnit, že ne všechny 
motocykly přicházející na ev-
ropský trh používaly toto zá-
zračné zařízení zvyšující tlak 
v krevním oběhu.

V případě, když si dnes po-
řizujete V-maxe z druhé ruky, 
je potřeba pohlídat si základ-
ní parametry stroje, tedy uve-
dený výkon nebo zda zrychlení 
z 0 na 100 km/h dosáhnete za 
3,1 sekundy a stroj přitom dis-
ponuje točivým momentem 
122 Nm při 7500 otáčkách za 

minutu. Do republiky totiž své-
ho času zamířila přes západní 
hranici spousta ojetých stoko-
ňových verzí a jejich předělání, 
pokud se tak už v průběhu let 
nestalo, by mohlo zvýšit poři-
zovací náklady. Už před lety se 
ale u nás mohly sehnat i výkon-
né verze dovezené přímo ze se-
veroamerického kontinentu, ze 
Spojených států či Kanady. Po-
znáte je snadno, pokud si před-
chozí majitel nevyměnil tacho-
metr, najdete na přístrojovém 
panelu údaje o rychlosti udá-
vané v mílích.

Přes 20 let výroby
V-max prošel za dobu výroby 
mnoha úpravami, záleží tedy 
také na ročníku, protože během 
času se na něm leccos proměni-
lo. Přinášel to jednak technický 
rozvoj, a také změna předpisů, 

například těch ekologických, 
nebo hlukových omezení. Mezi 
největší změny směrem k lep-
ším jízdním vlastnostem patři-
la například výměna předních 
teleskopických vidlic ze 40 na 
43 mm a rekonstrukcí prošly 
také svého času dost kritizo-
vané brzdy (1993). Na nověj-
ších ročnících už najdete vep-
ředu dva kotouče o průměru 
298 mm, brzděné čtyřpístko-
vými třmeny, vzadu pak je-
den kotouč o průměru 282 mm 
s dvoupístkovým třmenem.

V roce 1990 byl V-max vy-
baven digitálním zapalová-
ním, o rok později přísné ev-
ropské normy upravily výfuk 
a výkon stroje bez V-boostu 
klesl ze 104 na 95 koní. Vývoj 
nezastavíte, a tak co stačilo 
dříve, dnes už příliš neobsto-
jí, například dvojitý trubko-

vý rám nebo hmotnost 262 kg 
bez náplní, tedy kolem 283 kg 
s plnou nádrží. A tak je potře-
ba ke slovu maximální také 
začít maximálně trénovat, jak 
nejlépe a bez úrazu zdvihnout 
motocykl z postranního sto-
jánku. 

V-max byl motocykl plný 
překvapení, to další skrývá 
umístění nádrže. Tu má totiž 
stroj schovanou pod sedlem, 
před sebou máte jen atrapu. 
Postranní kryty totiž nepři-
vádějí vzduch ke karburáto-
rům, jak by se mohlo na první 
pohled zdát. Velikost motoru 
a přístrojový panel by stejně 
nedovoloval v těchto místech 
použití nějaké větší nádrže, 
a tak bylo toto konstrukční ře-
šení docela logické. Opravdo-
vá pod sedlem umístěná ná-
drž ale pojme jen patnáct litrů 
paliva, což také není žádné 
závratné číslo, takže k maxi-
málním hodnotám je potře-
ba přičíst i častější zastávku 
u benzínové pumpy, což sice 
může trochu ovlivnit způsob 
jízdy, ale kdo si pořídí V-ma-
xe, určitě ho nemá proto, aby 
se ploužil po městě. Maximál-
ní jsou totiž také adrenalino-
vé zážitky.

Jako jehly v kupce sena
Nebude také úplně jednodu-
ché si svého V-maxe najít, kul-
tovního motocyklu se chce to-
tiž málokdo zbavovat, i když 
už jde o poněkud starší roční-
ky. Není divu, že si majitelé ne-
stěžují, ale maximálně vyzdvi-

hují přednosti tohoto modelu. 
Můžete tak od nich často sly-
šet věty jako „Maximální spo-
kojenost a naplnění očekávání“ 
nebo „Nelze k ničemu přirov-
nat“ či jednoduše „Výkon, spo-
lehlivost, vzhled“.

Mezi nedostatky se opako-
vaně objevuje postesknutí nad 
malou nádrží. Udávaný dojezd 
se tak pohybuje někde od hra-
nice 170 do 250 kilometrů. Už 
jsme se dotkli spolehlivosti 
brzd, tady se hodně projevu-
je ročník výroby. Od výborné-
ho hodnocení až k velice prů-
měrnému. Zážitky, které vás 
s V-maxem čekají, však roz-
hodně průměrné nebudou. 
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Kultovní záležitost

Yamaha V-max. 
I když se jeho výroba 
už dávno zastavila 
a na trhu se objevil 
nástupce, pořád jde 
o mimořádný, doslova 
kultovní motocykl plný 
emocí, což se projevilo 
i v jeho postavení v naší 
anketě.

Nejlepší motocykl všech dobANKETA

Ivo Helikar
ivo@cmn.cz
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Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 1985–2007
Cena: od 75 000 Kč 

HODNOCENÍ

ZAČALO TO V LAS VEGAS
Motocykl byl od počátku určený pro americký trh. Nebylo tedy divu, že ho šéf vývojového 
týmu Yamahy, Araki, představil v roce 1984 v americkém Las Vegas. Yamaha se spojila 
s britským konstruktérem žijícím v Kalifornii, Johnem Reedem, a domluvili se na návrhu 
výstředního motocyklu, takového, jaký na trhu do té doby nebyl. Hned první reakce 
veřejnosti dopadly nad očekávání. Stroj se začal prodávat nejen v Severní Americe a Ja-
ponsku, ale prosadil se i v Evropě. Na tom měl tehdy největší zásluhu Francouz Jean 
Claude Oliver. Dodnes, přesto, že už na cestách můžete potkat následníka V-max 1700, 
je jeho jméno spojováno s nadprůměrnými hodnotami, které nejsou určeny pro každého, 
ale jen pro zkušené jezdce, kteří si s jeho silou a hmotností dokážou poradit.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Yamaha V-max 1200

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
čtyřválec do V, DOHC, 4, vrtání × zdvih 
76 × 66 mm, kompresní poměr 10,5:1, 
4x rovnotlaký karburátor Mikuni, elektrický 
startér, pětistupňová převodovka,  
vícelamelová spojka v olejové lázni, 
sekundární převod kloubovým hřídelem

Podvozek: dvojitý rám z ocelových 
trubek, teleskopická vidlice, zdvih 
140 mm, zadní kyvná vidlice, zdvih 
100 mm, přední brzda 2x kotouč 
∅ 298 mm, zadní brzda 1x kotouč 
∅ 282 mm, pneumatiky 110/90-18, 
150/90-15 

Rozměry : rozvor kol 1590 mm, 
nádrž/rezerva 15/3 l

Objem 1198 cm3

Výkon 107 kW/145 k@8700 

Točivý moment 122 Nm@7500

Hmotnost 262 kg (bez náplní)

LEGENDA SE VRÁTILA
Motocyklová veřejnost už delší dobu volala po novém a modernějším modelu V-
-maxe. Bylo jasné, že všechny hodnoty půjdou nahoru a znovu se setkáme s moto-
cyklem hodným maximálního respektu. Veřejnosti se sedmnáctistovka představila 
v květnu 2008 ve španělském Madridu, v srpnu si ho mohli poprvé vyzkoušet novináři 
v americkém San Diegu a už v listopadu po kolínské výstavě Intermot se začal prodávat 
přes internet. Zálohy zájemci skládali už v době, kdy motocykl ještě nejezdil. Pod ozna-
čením V-max 2009 jsme opět našli čtyřdobý, kapalinou chlazený čtyřválec do V s ob-
jemem 1679 cm3, výkonem 200 koní při 9000 otáčkách za minutu a maximálním to-
čivým momentem 166,8 Nm. Zůstal kloubový hřídel a pětistupňová převodovka, rám 
byl už pevnější, hliníkový. Zůstala také patnáctilitrová nádrž umístěná pod sedlem, 
obě kola byla osmnáctipalcová. Šéfem projektu Yamaha V-max 2009, trvajícího dlou-
hých deset let, byl japonský inženýr Hajim Nakaaki.

7. místo
Yamaha V-max

Atrapa nádrže a sání

Přístrojová deska 
byla rozdělena 
do dvou částí

Sekundární převod obstaral 
kloubový hřídel


