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BMW R 1200 C se narodi-
lo v ´97 a hned si zahrálo 
ve � lmu s Piercem Bros-

nanem. A to žádné podřad-
né křoví, ale pěknou několika 
minutovou roli. Navíc Kubovi 
Bondovic a jedné z jeho mnoha 
� lmových partnerek zachránilo 
krk i zadek! Za dva roky dosta-
ne občanku, a než se tak stane, 
mrkneme, jak si ve třinácti le-
tech stojí.

Pomatený inženýr?
Na choppero-cruiserovou nad-
vládu H-D se Němec rozhodl 
zaútočit ra� novaně. Chtěl sice 
křižník, který by oslovil krajin-
káře, ale zároveň nechtěl kon-
kurovat klasickým a staromód-
ním konstrukcím, kterých byl 
trh plný. BMW si najalo pár du-
ševně nestabilních konstrukté-
rů, kteří normální chopper vi-
děli zřejmě jen coby siluetu 
při úplňkovém měsíčním svi-
tu, pročež jim nic nebránilo 
uplatnit svoje bláznivé nápady. 
R 1200 C byl vynalezen.

A jelikož mělo BMW nového 
boxera a přední vidlici Telelever 
na dílně již pár let, vyhrálo mo-
derní techniku i „Céčko“. H-D 
a ostatní tak nedostali mezi své 
řady přímého konkurenta, ný-
brž Evropana, který se na všec-
ko dívá tak trochu jinak.

Motor
Hodnocení ČMN 
Většinu tehdejších cruiserů 
podobných objemů R 1200 C 

dynamikou lehce převyšuje. 
BMW je lehčí, modernější, má 
víc koní a řídí se „jako motor-
ka“, ne jako poválečný traktor. 
Motor je sice nastavený hodně 
na spodek a s novými točivými 
boxery (2004 výš) se nedá srov-
návat, ale na pěkné svezení 61 
koní docela stačí. Převodovku 
rozpoznáte i po sluchu, cinká 
totiž jako všechny ostatní boxe-
ry BMW.

Ovladatelnost
Hodnocení ČMN 
Bavoří cruiser vyhrává proti 
udrncané konkurenci pevným 
rámem a podvozkem. Zadní 
kolo nese jednoramenný kar-
dan nejjednoduššího typu bez 
jakýchkoliv kloubů a pomoc-
ných ramen (takže při přidání 
plynu zadek motorky stoupá) 
a předek nese zmíněný patent 
Telelever, který předek při 
brzdění nepotápí.

Stejně jako u ostatních 
BMW je motor součástí rámu, 
na něm drží přední a zadní po-
mocný rám – kyvky Monoleve-
ru a Teleleveru. Při jízdě troš-
ku pocítíte klopný moment 
podélně se točící klikovky, ale 
jelikož je těžiště hodně níz-
ko, nemělo by to nikoho příliš 
morálně rozhazovat. Řízení je 

pomalejší, stabilní, excelentní 
jsou brzdy.

Výbava
Hodnocení ČMN 
Ve standardu (proto jen ) 
nemá na sobě BMW skoro nic, 
u lidí by se to dalo přirovnat ke 
spodnímu prádlu. K dostání byl 
dokonce bez zadního bobíku, 
který je jinak mimochodem 
sklopný, takže buď máte pařízek 
pro spolujezdce, nebo opěrku 

pro znavená bedra. V katalo-
gu BMW ovšem najdete, na co 
si jen vzpomenete, tuningem 
a cingrlátky pro BMW se v Ně-
mecku navíc zabývá hodně kva-
litních � rem. Varianta CL měla 
celokapotáž s více světly, ma-
sivní plégo, pořádné dvojsedlo 
a kufry.

Kvalita a spolehlivost
Hodnocení ČMN 
R 1200 C je podobný jako vět-
šina ostatních BMW – lepší 
než běžný standard, ale sem 
tam nějaká muška se najde. 
Zvláště první kousky mívaly 
kolísavou kvalitu chromu, pře-
devším na drátěných kolech. 
Ovšem dealeři BMW byli teh-
dy vstřícní a většinu takových-
to problémů s majiteli vyřešili. 
Po technické stránce je Céčko 
velmi spolehlivé, cyklické vady 
nejsou známy.

Hodnota
Hodnocení ČMN 
BMW si cenu obecně drží, a přes-
tože se R 1200 C vyráběl nějaký 
ten pátek, neprodalo se ho tolik 
co endur a naháčů. Takže kdo ho 
chce, musí zaplatit. A kdo ho pro-
dává, neměl by závratně prodělat. 
Záleží samozřejmě na stavu, ale 
i na stupni výbavy, čopráci se vět-
šinou se sérií stejně nespokojí, tu-
díž nejeden kus je příplatkový, což 
s cenou samozřejmě také hýbe, 
mnohdy i dost podstatně. Tourer 
CL pochopitelně bude patřit k těm 
ceněným a drahým. 
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hodnocení ČMN 


Výroba: 
1997 - 2005

Orientační cenové 
rozpětí: 

220 000 - 300 000 Kč
verze CL + min. 50 000 Kč

Hodnocení majitele 
Pavel Pfeifer, 53 let, Praha
Céčko Classica jsem kupoval nového – s vysokými řídítky, přídavnými světly a dalšími doplňky. 
Je to motorka, která se nepřehlédne a má jednu zásadní vlastnost – dá se na ní normálně 
jezdit. Fascinovalo mě spojení špičkové techniky s klasickým vzhledem. Najel jsem s ní 
65 000 km a resumé – kvalitní motorka, žádný problém se nevyskytl, díky pohodlnému sedlu 
jsem byl schopný najet i 1300 km denně a následně udržet propisku na recepci hotelu. Dlouhý 
kardan a letmo uložené kolo dávají určité speci� cké vlastnosti – po určitých kilometrech 
vznikají v podvozku určité tvrdé kovové vůle, které ovšem ničemu nevadí. BMW-lid je na to 
zvyklý.
R 1200 C předběhl dobu, své fandy si našel i u nás, založil jsem před lety „Cruiser C club“, 
který fungoval asi tři roky, měl 20 členů, ale pak jsme se pohádali a rozpadli... Tehdy jsme ale 
projezdili celou Evropu.
Podle mě mají vývojáři v BMW jakési zakódované válečné stavebnicové myšlení, proto říkám: 
Když Bavorák udělá motorku, má podstatu ve válce. Vždycky jde snadno přizpůsobit pro různé 
účely, místo na plynovou masku a kulomety se najde vždy.

ZKUŠENOSTI MAJITELE

Hodnocení technika
Petr Havlík, vedoucí motocyklového oddělení invelt s. r. o.
Na první kusy byla fabrická svolávačka, problémy měl vrchní čep řízení – vyviklával se závit, 
ten bylo potřeba jednoduše řečeno vystružit a zalepit, pak už byl klid. První kusy také bojovaly 
s chromem na svodech, kolena jsou totiž obalena okrasnou trubkou – trubka v trubce a než 
výrobce dochytal ideální vzduchovou mezeru mezi rourami, svody viditelně modraly. Najdou se 
lidé, kterým to vadí.
Servis by se měl provádět po 10 000 km – od oleje a � ltrů přes hladiny kapalin a běžných 
kontrol například brzdových destiček po skouknutí ventilových vůlí. Obecně se motorka vymyká 
podvozkem, ten je nesrovnatelně lepší než u konkurence, dalo se s tím lítat po koleni. Sjeté 
gumy sice donutily pomocný rám závěsu Monoleveru k nepatrnému vlnění, ale oproti ostatním 
byl cruiser zkrátka dál.

POHLED TECHNIKA

TECHNICKÁ PORADNA

Na vaše technické 
otázky odpovídá 
Milan Štumpa, 
vedoucí 
pražského servisu 
Mari Moto. 
Nevíte si rady? Něco se vám na 
motorce poondilo? Svoje otázky 
pište na lada@cmn.cz.

připravuje: Láďa Záruba, lada@cmn.cz 
foto: archiv

Dotaz
Vlastním Yamahu XT600, 
rok výroby 2001, a mám 

problém po delším stání 
nastartovat. Mašina stojí 
třeba týden, přijdu, vytáhnu 
sytič, několikrát ji vezmu 
za heft a začnu startovat. 
Startér normálně točí, po 
nějaké době to chytne, ale 
hned chcípne. Tak to udělá 
dvakrát, třikrát, a pak už se 
udrží. Po prohřátí pak motor 
chytá na první pokus. Svíčka, 
ventily a vše další je ok.
 Děkuji, Wennca64

Odpověď
Ahoj Wennco,
podobný problém jsme už ře-
šili i u nás ve Vrbovce. Pokud 
říkáš, že vše ostatní je na tvé 
motorce v pořádku, pak bych 
viděl dvě možné příčiny a obě 
se týkají karburátoru. Občas 

tyhle problémy způsobova-
la nádobka rezonátoru sání 
YDIS, to je taková černá plas-
tová nádobka (viz foto) pro-
pojující obě hrdla mezi kar-
burátorem a válcem. Tento 
rezonátor se používal v letech 
1996-1998, a ty nádobky byly 

náchylné k praskání. Píšeš, že 
máš rok výroby 2001, ale po-
kud sis motorku nekupoval 
jako novou od oficiálního de-
alera, tak se raději na to podí-
vej, sám víš, jak to u nás chodí 
s roky výroby… Pokud na své 
motorce ten rezonátor najdeš, 

je jasné, že to není rok výroby 
2001, ale ten rezonátor můžeš 
s klidným svědomím vyhodit 
a díry zaslepit, jako to ostat-
ně udělala i sama továrna od 
modelového ročníku 1999. 

Nádobka rezonátoru bývala 
jednou z příčin. Další, co můžeš 
udělat, je vzít startovací sprej 
a při běžícím motoru jej stříkat 
ke karburátoru, k hrdlům a do 
všech míst, kde by teoreticky 
při netěsnosti mohl vstupo-
vat falešný vzduch do moto-
ru. Vyhni se vstupu vzduchu 
do sání. Pokud motorka něja-
kou netěsnost má, poznáš to 
podle toho, že motor zvedne 
volnoběžné otáčky.

Až vyloučíš obě výše popsa-
né příčiny, pak musí jít karbu-
rátor ven, rozebrat a důklad-

ně všechno vyčistit, chemicky 
nebo ultrazvukem. Při skládá-
ní překontroluj a eventuálně 
správně nastav výšku hladiny 
paliva v plovákové komoře, to 
může být další důvod.

Další tip – na problémy se 
startováním dost zabírá vý-
měna obyčejné svíčky za iri-
diovou, s ní motor startuje 
podstatně lépe. Pokud pro-
blém přetrvává i nadále, ob-
rať se na autorizovaný servis 
Yamaha. 

A ještě jedna poznámka:
XT600E nemá akcelerač-
ní pumpičku, takže to cviče-
ní s plynem před startováním 
nemá žádný účinek. Nejlepší 
je při startování úplně stude-
ného motoru se rukojeti ply-
nu vůbec nedotýkat. 

Nádobka rezonátoru 
systému YDIS

seřiditelnost podvozku: centrální 
jednotka Monoleveru předpětí, centrální 
jednotka Teleleveru bez možnosti seřízení

příprava pro kufry: ano, originální 
plastové, kůží potažené zamykací brašny 
v nabídce BMW

výrobcem doporučené pneu: 
Bridgestone Battlax BT35 nebo Exedra G544, 
Michelin Commander

DOBRÉ VĚDĚT

Ano, nyní se s monstrózními cruisery 
roztrhl inženýr, ale před třinácti lety? 
BMW R 1200 C byl víc než frajer!

BMW R 1200 C TECHNICKÁ PORADNA

TECHNICKÉ ÚDAJE

BMW R 1200 C
Objem 1170 cm3

Výkon 61 k@5000
Krouťák 98 Nm@3000
Hmotnost 256 kg (bez náplní)
Spotřeba 4,5 - 5 l/100 km

Historie:
1997: představení R 1200 C
1998: k dostání i bez ABS

Verze:
BMW R 1200 C Classic: přejmenování původního 
R 1200 C od roku 2003
BMW R 1200 C Avantgarde: víc chromu, středně 
vysoká řídítka a volitelné ABS
BMW R 1200 C Independent: jednosic, jiná 
hliníková kola, větrný štítek, přídavná světla na 
předku a pár dalších doplňků
BMW R 1200 C Montauk: absolutní tlouštík – 
dostal tlustá kola z R 1200 CL, oplétané brzdové 
hadice a přídavná světla
BMW R 1200 CL: celokapotáž, kufry… zkrátka 
plně nastrojený cesťák na motivy R 1200 C

hodnocení ČMN 

Hypermoderní klasik

BMW R 1200 CL

XT600 NEJDE 
NASTARTOVAT


