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Nemám rád jízdu v zimě. 
Hrozně nerad jezdím 
v dešti. A úplně by-
tostně nesnáším jízdu 

potmě. Je sedm hodin podzim-
ního večera, tma jako v pytli, 
teploměr ukazuje necelých de-
set stupňů a já v Praze najíždím 
na dálnici. Opatrně, vody je to-
lik, že auta mizí po prahy v gej-
zírech, z nebe se bez přestání 
valí další a já ještě netuším, že 
příštích 150 kilometrů to bude 
pořád stejné. Místo běžných 
dvou hodin jedu domů tři, se 

stovkou na tachometru pat-
řím toho večera k rychlej-

ší skupině, a za bojového 
pokřiku jakési heavy-
metalové kapely, která 

mi vyhrává z rádia, 
průběžně děku-
ji všem momen-
tálně dostupným 

božstvům, že mi 
do těchto pří-

šerných pod-
mínek seslala 
právě novou 
Electru Glide 
Ultra Limi-
ted. Ne že by 
to byla pro-

cházka růžo-
vou zahradou, 

ale na světě 
není moc 
m ot ore k , 
na nichž 

byste tohle 
příšerné počasí 

přežili tak dob-
ře, jako právě na 

nové glajdě.

Změny řízené 
zákazníky

Když Harley na konci 
srpna představil nové mode-

ly, měl jsem poněkud rozporu-
plné pocity. Vlastně žádný nový 
model, „jen“ nějak předělané 
Touringy, a spousta povídání 
o jakémsi projektu Rushmore. 
No to zas bude marketingových 
keců a skutek utek. Jenže jak 
jsem se začal prokousávat tisko-
vou zprávu, šlo mi obočí nahoru 
a brada dolů. Tohle vypadalo na 
skutečně zásadní technické ino-
vace, a ani papír mě nedokázal 
připravit na to, jak se na nových 
modelech 2014 jezdí. A byl jsem 

rád, že se mi letošní testovací se-
zonu podařilo uzavřít právě na 
tom „nej“, na Electra Glide Ul-
tra Limited.

Všechno stojí a padá se způ-
sobem, jakým přišly nové mo-
dely na svět. Ten projekt Rush-
more totiž byla dost velká věc. 
Trval čtyři roky, během nichž 
vývojáři sbírali názory tisíco-
vek zákazníků, ať šlo o majitele 
starších cesťáků H-D, nebo prý 
klidně od motorkářů, které do-
tyčný zpovídatel potkal někde 
v kavárně. „Dobrý den, koukám, 
že máte Electru, povězte mi, co 
byste na ní změnil?“ Takhle ně-
jak to asi probíhalo a takhle to 
prý bude u Harleye probíhat 
i v budoucnu. Nové heslo „Je-
deme v tom spolu“ zní v podá-
ní téhle značky docela upřím-
ně, ačkoli s lidmi, kteří to myslí 
upřímně, nemáme tady v Čes-
ku zrovna dobré zkušenosti…

Jednou rukou
Co mě překvapilo, jak moc se 
provedené úpravy shodovaly 
s těmi, které bych navrhl sám. 
Základní tvary zaplaťpánbůh 
zůstaly stejné, v téhle oblasti 
se prostě experimentovat ne-
smí. Ale když se zadíváte po-
řádně, zjistíte, že Electra už 
zdaleka není taková krabice, 
ale celkem sexy vozítko. Hlav-
ně s těmi předními LED světly, 
ta vypadají vážně bombasticky. 
Jejich bílé světlo má imitovat 
denní jas a během té příšerné 
noční jízdy jsem si je nemohl 
vynachválit. Že mě nikdo snad 
nesejme zezadu, to zajišťova-
lo pro změnu ledkové osvětle-
ní kufru.

Jo, kufry. No tak to je další 
obrovská změna. A zaoblenější 
tvary proti starým kvádrům je 
jen ta menší. Otevírání hlavně 
těch bočních byla vždycky ana-
báze, která mi pila krev. Ode-
mknout, zvenku odcvaknout, 
zevnitř otevřít a překlopit, ko-
likrát víko špatně spadlo a něco 
podřelo… Teď boční kufr 
z venkovní strany odemknete, 
na straně vnitřní zatáhnete za 
krásnou chromovanou páčku, 
a víko překlopíte. Zní to skoro 
stejně složitě jako starý systém, 
ale rozdíl je nebetyčný. Oteví-
rání topcase, uvnitř luxusně 
polstrovaného a nahoře vyba-
veného nosičem, je rychlov-
ka jakbysmet. To byl totiž dal-
ší hlavní úkol, udělat vše tak, 
aby to šlo jednoduše ovládat 
jednou rukou oblečenou v ru-
kavici. Proto i víčko nádrže se 

otevírá zmáčknutím (pokud ho 
nemáte zamčené), stejně tak 
přihrádka na přístrojovce, kde 
je vstup na empétrojku nebo 
iPoda…

Všechno na displeji
Tím jsme se zvolna přesunu-
li od zádě k pracovišti řidiče. 
I nadále zde najdete kruhové 
budíky (palivoměr, tachome-
tr, otáčkoměr, voltmetr, vypadl 
budík na olej a vnější teplotu), 
ovšem mnohem luxusnějšího 
vzhledu s chromovanými ob-
roučkami a bílým podsvíce-
ním. A hlavně staromódní rá-
dio bylo nahrazeno ve Street 
Glide a Electra Glide Ultra 
Classic velkým, a u testova-
né Eletra Glide Ultra Limited 
doslova obrovským 6,5palco-
vým dotykovým barevným dis-
plejem zábavně informačního 
systému Boom! Box. Takovéhle 
zařízení nemá ani BMW a Har-

Jan Rameš, honzis@cmn.cz
foto: autor

Jde to dokonce tak daleko, že 
se dá říci, že letošní novin-
ka Logik byl v Benelli kom-

pletně vyvinut, takže postrádá 
spoustu tradičních čínských ne-
smyslů a nenajdete na něm nic, 
co byste neznali z italských a ja-
ponských značek.

Za vzhled se Logik oprav-
du stydět nemusí, je to klasický 
skútr na 16" kolech z designo-

vé a konstrukční školy vedené 
Hondou SH. Italští návrháři se 
vytáhli, tenhle skútřík opravdu 
čínu nepřipomíná zdálky vůbec 
ničím. Zblízka už z drobností, 
jako jsou třeba přepínače na ří-
dítkách nebo provedení kufru, 
poznáte, že se tohle vyrábělo na 
Východě, nicméně žíly vám to 
trhat nemusí.

Naopak tady najdete spous-
tu potěšitelných detailů, jako je 
poměrně velká a uzamykatelná 
schránka pod řídítky, v níž je do-

konce 12voltová zásuvka, nebo 
přístrojová deska. Ta je v rámci 
své kategorie vysoký nadstan-
dard, neboť nabízí jak tachome-
tr, tak i otáčkoměr, obojí s efekt-
ními bílými budíky a červenými 
rafičkami, a mezi nimi panel 
s kontrolkami a nabitý LCD dis-
plej. Viditelnost kontrolek hlav-
ně na sluníčku je bohužel mizer-
ná, ovšem malý displej naopak 
budí jen nadšení: jsou tu celkové 
kilometry, denní počítadlo, ho-
diny palivoměr, teploměr chladi-
cí kapaliny a teploměr vzduchu! 
Tohle nemají leckteré luxusní 
pětistovky.

Z toho, že se toho pod sedlo 
moc nevejde, jak je u skútrů na 
velkých kolech obvyklé, nemusí-
te mít těžkou hlavu, v ceně máte 
objemný kufr. Jak už bylo řeče-
no, jeho zpracování není zrovna 

japonské, ale svou funkci plní na 
jedničku.

Městská střela
Jako pohon slouží nově vyvi-
nutý čtyřdobý jednoválec, je-
hož krmení sice obstarává starý 
dobrý karburátor, a ne moder-
ní vstřikování, ale až na občas-
né zdechnutí při studeném star-
tu byste to nepoznali. Motor je 
oproti čínským zvyklostem ale 
chlazen kapalinou a na jeho 
projevu je to znát.

Co se dynamiky týče, hlavní 
divadlo se odehrává spíše v niž-
ších rychlostech. Po městě je to 
svižná střela, za což může i va-
riátor nastavený na vyšší otáčky. 
Cokoli do šedesáti–sedmdesáti 
se odehrává docela rychle a roz-
hodně si nemyslím, že by rozdíl 
proti renomované konkurenci 
byl kdovíjaký, pokud vůbec něja-
ký. Za cedulí „konec obce“ ale už 
za vládce nebudete, s přibývající 
rychlostí a otáčkami se motor po-
někud rozvibruje a nad 80 km/h 
už zrychluje jen volně. Dá se do-
tlačit až na rovnou stovku, ale 
potřebujete na to rozjezd a moc 
dlouho to nevydržíte, jednoválec 
toho má plné zuby a ručička otáč-
koměru zlověstně parkující v čer-
veném poli to jen potvrzuje. Lo-
giku se ale musí přičíst dobru, že 
jeho tachometr je nebývale přes-

ný, při jeho padesátce mi průjez-
dový radar ukázal taktéž rovných 
pade, a že jsem to zkoušel pro jis-
totu několikrát.

tři roky záruka
Logik je hlavně městský skútr, 
což je zřejmé už z klasicky „zá-
chodového“ posazu, a velká kola 
přežehlí kdejaký kanál. Největší 

Pokud se o Harleye nezajímáte, mohli byste získat dojem, že máte před 
sebou další z mnoha testů nějaké Electry. V čem je proboha zase tahle nová? 
A to je právě ta kouzelná otázka, na niž existuje jediná odpověď: skoro ve 
všem. Modely 2014 jsou opravdu obrovský skok kupředu.

Čínské esháčko s italským rodokmenem
Co tenhle skútr odlišuje od jiných čínských 
povozů? Samolepka italské značky Benelli na 
bocích. Keeway totiž patří stejnému majiteli jako 
Benelli a spolupráce s touto firmou je na něm 
hodně znát.

Verdikt

keeway Logik 125
Motor 6/10
Podvozek 5/10
Brzdy 6/10
Praktičnost 7/10
Výkon/Cena 7/10

test  Keeway Logik 125

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: K. Ramešová, 
autor

H-d electra 

Glide Ultra Limited

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený dvou-
válec V45° s kapalinou chlazenými hlavami, 
OHV/2, vrtání × zdvih 98,4 × 111,1 mm, 
kompresní poměr 10:1, vstřikování 
∅ 46 mm, elektrický startér, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod řemenem

Podvozek: ocelový dvojitý kolébkový 
rám, vpředu nenastavitelná teleskopická 
vidlice ∅ 49 mm, zdvih 117 mm, vzadu 
ocelová kyvná vidlice se dvěma tlumiči 
s pneumaticky nastavitelným předpětím, 
zdvih 76 mm, propojené brzdy s ABS vpředu 
2 kotouče ∅ 300 mm, čtyřpístkové třmeny 
s 32mm pístky, vzadu kotouč ∅ 300 mm, 
čtyřpístkový třmen s 32mm pítky, pneu 
Dunlop vpředu 130/80B17, vzadu 
180/65HB16, lité ráfky 3,00“/5,00“

Parametry: délka 2600 mm, sedlo 
740 mm, rozvor 1625 mm, úhel řízení 26°, 
stopa 170 mm, světlá výška 135 mm, nádrž 
22,7 l, olejová náplň 3,8 l, užitečná hmotnost 
203 kg, udávaná spotřeba 5,6 l/100 km

Objem 1690 cm3

Výkon 64 kW/87 k@5010

Točivý moment 138 Nm@3750

Hmotnost 414 kg (provozní)

Cena 29 256 eur (cca 760 000 Kč)

tecHNické údaJe

Verdikt

H-d electra Glide Ultra Limited
Motor 7/10
Podvozek 7/10
Brzdy 7/10
Ovladatelnost 6/10
Město 6/10
Cestování 10/10
Sport 4/10
Spolujezdec 9/10
Výkon/Cena 3/10

Dobře skrytá 
revoluce
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ley se s touhle vychytávkou vy-
švihnul na absolutní špičku, co 
se uživatelských vychytávek na 
motorkách týče.

Je tady bluetoothové připoje-
ní telefonu i headsetů. Je tady 
hlasové ovládání telefonu či 
hudebního přehrávače. Je tady 
příprava na interkom a CB vy-
sílačku. Je tady samozřejmě rá-
dio, a to doopravdy velmi kva-
litní, za celou dobu jsem ho 
nevypnul. A u glajdy Ultra Li-
mited je dokonce ještě vesta-
věná navigace, která se slušně 
orientuje i po naší malé zemič-
ce. Všechno elektronické se dá 
nastavit, přeštelovat, vypnout, 
a to buď dotykem na displeji, 
nebo ze řídítek. Na těch jsou 
úplně nové ovladače, přibyly 
dva joysticky, a i když nejsem 
kovaný harlejář, dokázal jsem 
se v té zdánlivé změti tlačítek 
pohodlně orientovat i potmě.

Vše je intuitivní, na dosah, 
a tak vám nic nebrání v tom, 

abyste si dlouhé dálniční přesu-
ny krátili všemožným přepíná-
ním různých módů na displeji. 
Já jsem technomaniak a z „li-
mitky“ jsem byl v sedmém nebi. 
I bavoráky v plné výbavě mám 
za chvíli „přečtené“, ale Electra 
mě dokázala zaměstnat na ce-
lých sto dálničních kilomet-
rů, tempomat na 130 km/h (na 
šestku lehce přes tři tisíce otá-
ček) a přepínal jsem a přepí-
nal a objevoval pořád něco no-
vého… Od značky, která až do 
loňska na Touringách neumě-
la ani zobrazit zařazený kvalt 
(svítila jen šestka), je to nesku-
tečný pokrok. Z Popelky prin-
ceznou, to mě baví.

Ještě pohodlnější
Co se nezměnilo, je absolutně 
komfortní posaz. Tedy, on se 
změnil k lepšímu, řidič i spo-
lujezdec mají nyní nová sedla 
a více prostoru. Radši bych na 
glajdě nejezdil po obědě, měl 

bych strach, že mě 
tím pohodlím tak 
ukolébá, že usnu. 
Nohy tak akorát, ob-
rovské sedlo, ideál-
ně zahnutá řídítka, 
která jsou nově vy-
hřívaná v šesti stup-
ních, což se pouští 
šikovným otočným 
ovladačem na le-
vém kraji řídítka, 
ale už na dvojku to 
pěkně griluje…

Obrovskou změ-
nou v oblasti kom-
fortu je nový malý 
uzavíratelný prů-
duch na kapotáži 
pod plexi. Drob-
nost, která zcela 
mění kvalitu jíz-
dy. Tohle mě na 
glajdách vždycky 
štvalo, plexi i ka-

pota sice vypadaly hrozně 
rozměrně, jenže už nad ně-
jakých 120 km/h mě turbu-
lence fackovaly tak, že jsem 
končil na brufenu. Teď si 
stačí jedním tlačítkem ote-
vřít ten malý otvor, tím se 
vpustí vzduch i za plégo a ne 
že byste byli jako v autě, ale 
turbulence se zlepší na úro-
veň známou z jiných cestov-
ních motorek. Na staré gla-
jdě bych na druhou stranu 
Evropy jet nechtěl, na té-
hle nové bych vyrazil klid-
ně hned. A jsem rád, že je 
ten otvor zavírací, protože 
občas se turbulence hodí. 
Když jsem jel v tom slejvá-
ku, tak mě plexi chránilo 
před vodou zepředu, ale za 
chvíli jsem ho měl plné ka-
pek shora, a ty kapky ne-
chtěly pryč. Stačilo zavřít 
průduch, vzduch se za plégem 
začal točit a rázem jsem viděl 
podstatně lépe.

OHV bubly-bubly
Velké emoce u kovaných har-
lejářů vzbudil nový motor. 
Jmenuje se Twin Cooled High 
Output Twin Cam 103, jmé-
no jak pro anglickou šlechtu, 
a na chlazení kromě vzduchu 
používá i vodu. Taková potu-
pa! Tedy, to si myslí ti, co ten-
hle motor ještě neviděli, a pro 
ně mám jednoduchou zprávu: 
jděte k šípku. Ono kontroverz-
ní vodní chlazení totiž chladí 
pouze hlavy kolem výfukových 
kanálů a abyste ho viděli, mu-
síte se pořádně ohnout a na-
hlédnout Electře pod sukně. 
Chladiče jsou v krytech nohou, 
vidět je akorát kousíček hadi-
ce, a i ta je pořádně schovaná. 
Nechápu, jak tohle může něko-
mu vadit.

Přidané vodní chlazení zna-
mená konstantní výkon při 

všech podmínkách a teplotách, 
a ve spojení s jinými vačkami 
a vyšší kompresí přidává mo-
toru na kultivovanosti a výdr-
ži. Nový motor má i vyšší krou-
ťák a výkon, ovšem abych byl 
upřímný, bez okamžitého pře-

sednutí jsem moc rozdíl pro-
ti letošní „stotrojce“ nepoznal. 
To přechod z 96 na 103 byl 
podstatně citelnější. Ale ono 
je to jedno, bezmála sedmnác-
tistovková vé-dvojka si pora-
dí i s poctivou půltunou (přes 
čtyři metráky motorka, něco 
Honzis, něco Honzisův bor-
del v přeplněných kufrech) bez 
problémů. Na pohodu fungu-
je už od nějakých 1600 otáček, 
když chcete jet svižně, točíte 
přes dva, ovšem dá se i podržet 
plyn a poslat ručičku k červe-
nému poli v pěti a půl. Tenhle 
motor nemá výraznou špičku, 

je to takový ten neu-
tuchající dvouventi-
lový OHV zátah „od 
tří tisíc do omezova-
če“. Ale to budete dělat 
málokdy, protože vět-
šinu času si budete uží-
vat ono nezaměnitelné 
charisma, které harle-
jácký motor odjakživa 
má. Málo otáček navíc 
znamená nízkou spo-
třebu, kterou není pro-
blém udržet pod šesti 
litry.

s větší jistotou
Daleko větší změny než 
na motoru proběhly na 
podvozku, ale ty nebyly 
tak mediálně propírány, 
což je rozhodně nespra-
vedlivé. Nová pevnější 
přední vidlice, upravený 
rám a lehčí kola posou-

vají již tak dobré jízdní vlast-
nosti Electry zase o kus dál, 
a hlavně se dost zlepšila ovla-
datelnost při nízkých rychlos-
tech. Ona také spojka jde o fous 
lehčeji (i když pořád je pro vel-
ký kluky), takže jestli jsem dřív 

s Electrou při rozjezdech a po-
pojížděčkách v kolonách dost 
zápasil, tentokrát mi to až tolik 
nevadilo.

Další velké překvapení (ko-
likáté už) se koná u brzd. Ty 
jsou pojmenované Reflex 
a jsou to brzdy chytré, propo-
jené, s elektronickým řízením. 
Při velmi nízkých rychlostech 
funguje předek a zadek odděle-
ně, jakmile se trochu rozjede-
te, začnete zmáčknutím před-
ní brzdy působit na všechny 
tři kotouče, zadní páka brz-
dí zadek a levý přední kotouč. 
A elektronika podle jízdy vy-
hodnocuje, kolik tlaku má kam 
jít. Výsledkem jsou brzdy, které 
i takhle těžkou motorku zastaví 
s nečekanou silou a jistotou.

V první řadě skvělý cesťák
Na první Electře jsem se sve-
zl před třemi lety, to byla Ul-
tra Classic ještě s motorem 
Twin Cam 96, a byl jsem pře-
kvapen, jak je tohle staré žele-
zo, jehož koupi jsem do té doby 
považoval za projev snobismu 
a špatného vkusu, dobrá ces-
tovní motorka. O rok pozdě-
ji přišel motor Twin Cam 103, 
a najednou to bylo železo s ra-
ketovým pohonem. Ovšem vů-
bec nic mne nemohlo připravit 
na Electru Glide Ultra Limi-
ted 2014. Co má působit staře, 
tedy pardon, klasicky, to zůsta-
lo, zbytek je moderní hi-tech 
nejvyšší úrovně. Na to, abyste 
se do tohohle Harleye zamilo-
vali, nemusíte být vůbec harle-
jáři. Gold Wing i bavorské šes-
tiválce by se měly mít sakra na 
pozoru! 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma Harley-davidson cee.

slabinou čínských skútrů bývá 
podvozek, a tady musím říct, že 
zpočátku mě Logik opravdu ne-
přesvědčil. Četl jsem to v testech, 
že jeho odpružení je velmi měk-
ké, a upozorňovali mne na to 
i u dovozce, abych s tím počítal. 
Na nerovnosti bezva, pro spor-
tovní průjezdy zákrutami a pře-
konávání rychlostních rekordů 

naopak vůbec ne – houpání, ne-
jistota… Jenže Logik disponu-
je zadními tlumiči s laditelným 

předpětím pružin v pěti polo-
hách, ovšem řekl bych, že se do 
toho žádnému z kolegů nechtě-
lo, neboť přístup je tam dost mi-
zerný a ve vercajku jsem nenašel 
potřebné nářadí. Ale zarisko-
val jsem popáleniny a odřeniny, 
trochu zaimprovizoval, přehodil 
pružinu na třetí polohu, a měl 
pod sebou úplně jiný skútr. Mož-
ná by bývalo stačilo přitvrdit jen 
o jednu polohu.

Slušné brzdy jen dokreslují 
solidní dojem, jaký Keeway Lo-
gik 125 zanechal. Na italskou 
a japonskou konkurenci ještě 
ve zpracování i jízdním projevu 
něco ztrácí, ovšem má i vyslove-
ně silná místa a drobná zaváhání 
kompenzuje podstatně lepší ce-
nou, než za jakou se nabízí SH 
a jeho klony. Že za kvalitou skút-
ru dovozce stojí, potvrzuje vel-
korysá tříletá záruka. 

skútr do testu zapůjčila 
firma Nevima Group.

keeway Logik 125

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
jednoválec, OHC/2, vrtání × zdvih 
52,4 × 57,8 mm, kompresní poměr 11,1:1, 
karburátor, elektrický startér, variátor

Podvozek: ocelový rám, vpředu 
teleskopická vidlice, zdvih 70 mm, 
vzadu kyvná vidlice se dvěma tlumiči 
s nastavitelným předpětím, zdvih 
50 mm, brzdy vpředu kotouč ∅ 190 mm, 
dvoupístkový třmen, vzadu kotouč 
∅ 190 mm, pneu vpředu 100/80-16, vzadu 
120/80-16

Parametry: délka 2070 mm, šířka 
730 mm, výška 1195 mm, sedlo 800 mm, 
rozvor 1360 mm, světlá výška 125 mm, 
nádrž 7,6 l, užitečná hmotnost 150 kg, 
maximální rychlost 90 km/h

Objem 124,6 cm3

Výkon 8,9 kW/12,1 k@8250

Točivý moment 7,8 Nm@8500

Hmotnost 130 kg (provozní)

Cena 48 900 kč

tecHNické údaJe

inzerce

    Chcete øídit
 nejmodernìjší
            autobusy

               v Evropì?

Kontaktujte nás:
telefon:  539 000 814
e-mail:   
ridicautobusu@studentagency.cz

               v Evropì?               v Evropì?               v Evropì?

ridicautobusu@studentagency.czridicautobusu@studentagency.czridicautobusu@studentagency.cz

Pøipojte se  
     k nám!

S tímhle se H-D dostává na špičku 
v informacích a zábavě za řídítky

Na první pohled jasná Electra. 
Designéři však upravili každý 

plastík, tedy pardon, plíšek

O tom, že jsou hlavy 
přichlazovány kapalinou, vůbec nevíte

Kufry mají větší 

objem a snadné otevírání

V designu je patrný vliv Benelli


