
- Triumph se vším všudy
- vzpomínka na model X75 Hurricane
- zvuk tříválce nemá konkurenci
- sedlo se moc nepovedlo
- na svou hmotnost dokáže projet zatáčky nečekaným fofrem
- jasně nejsportovnější varianta ze všech Thunderbirdů
- s utaženým zadním pérem kolo skáče ven ze zatáčky

Své první otisky na zemském 
povrchu zanechala Africa 
v druhé polovině osmdesátých 

let, ovšem jen jako šestpade. Véčkový 
motor vycházel z Transalpu a na brzdě 
ze sebe vysoukal maximálně 50 koní, 
se kterými bys na africkém Dakaru 
moc štěstí neudělal. Tam se totiž také 

XRV 650 objevila poprvé, a to v roce 
1986. Větší výkon zaklepal na dveře 
v roce 1989 a se slovy „omlouvám se, 
že přicházím až teď“ předal motorká-
řům jako omluvu převrtaný dvouválec. 
Spolu s ním se na předním kole ob-
jevil druhý kotouč, olej musel na své 
pouti protéct i přes chladič a rám byl 

obdařen větší odolností proti kroucení. 
Síla navíc byla ostatně třeba, protože 
mimo všech výdobytků moderní doby 
si sedmpade přinesla i 27 kilogramů 
oproti původní verzi.

Sedlo k zemi
Africa si postupně získávala oblibu 

Když se na světě 
objevilo litrové  
Varadero, zdálo se,  
že továrna Afriku 
z nabídky nekompro-
misně vykopne. 
Nebýt jasného  
nesouhlasu ze  
strany motorkářů 
a Varanovy terénní  
impotence, asi by  
se tak i stalo.

Pouštní koráb
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Servisní údaje

Véčko Afriky má na svůj objem 
velkou výkonovou rezervu, takže 
agregát sám o sobě bude držet 
hodně dlouho bez nutnosti gene-
rálky. K dlouhé životnosti pomáhá 
i jednoduchý ventilový rozvod 
s třemi ventily na válec. Honda 
si s sebou nese tradiční kvalitu 
zpracování a díky spotřebě kolem 
5 - 6 litrů ti plně natankovaná nádrž 
poskytne opravdu velký dojezd. 
Jednou z mála typických závad je 
benzinové čerpadlo, které odchází 
poměrně pravidelně. V případě 
poruchy se ale dá kusem benzinové 
hadice čerpadlo přemostit, takže na-
štěstí nejde o problém, kvůli které-
mu bys nedojel do cíle. Prospěšnou 
úpravou je výměna pružin v přední 
vidlici za progresivní, jejichž cena se 
pohybuje kolem 100 Eur a které po 
montáži znatelně zlepší jízdní vlast-
nosti, a to zejména v terénu.

u dalších a dalších motocyklistů, 
až přišel rok 1993 a s ním další 
balíček konstrukčních opatření. 
Válce začaly nasávat detonační 
koktejl z nových karburátorů, ty 
si zase vyžádaly optimalizovaný 
airbox a odpovídajícím způsobem 
byl naladěn výfuk. Válka byla vyhlá-
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šena přebytku hmotnosti a dietnímu 
boji padlo za oběť šest kilogramů. 
Nádrž se o litr zmenšila a sedlo se 
o centimetr a půl přiblížilo zemské-
mu jádru. Další etapa inovací přišla 
na řadu v roce 1996, kdy se ply-
noucímu času podřídil hlavně nový 
design přední kapotáže. Mašina 
dostala jiné sedlo, pár změn najdeš 
i na spojce a koncovka výfuku byla 
více utlumena. Další evoluce se 
zaměřila spíš na změny lakování 
a výraznějších zásahů do konstruk-
ce se Africa už nedočkala.

Prodejem vibrací se neuživí
Hondí véčko trochu postrádá větší 
odpal ze spodních otáček a za řídítky 
Afriky jsem jezdil pořád od čtyř tisíc 
výš. Tady už začíná V-twin nabírat 

Technická data Honda XRV 750  
 Africa Twin
motor čtyřdobý kapalinou chlazený 
  dvouválec do V (52 stupňů), OHC/3
objem 742 cm3

vrtání x zdvih 81 x 72 mm
výkon 44 kW (60 k)/7500 ot./min.
točivý moment 62 Nm/6500 ot./min.
kompresní poměr 9:1
plnění motoru  
 2 karburátory Ø 36 mm
startér elektrický
převodovka pětistupňová
brzdy vpředu 2 kotouče  Ø 276 mm,  
 dvoupístkové třmeny 
 vzadu1 kotouč  Ø  256 mm,  
 jednopístkový třmen
rozvor 1565 mm
výška sedla 860 mm
hmotnost 205 kg (suchá)
nádrž 23 l
cena  100 - 170 tisíc Kč (r. 90 - 98)

Orientační ceny 
náhradních dílů

Vzduchový filtr 940 Kč
Blinkr přední/zadní 1600/1600 Kč
Páčka brzdy 1250 Kč
Páčka spojky 700 Kč
Píst 2500 Kč
Přední světlomet 2 x 2500 Kč

Pověst motocyklu

- motor první Afriky vycházel 
z Transalpu a měl objem 650 
kubíků
- sedmsetpadesátka se objevila 
v roce 1989
- véčko funguje nejlíp od čtyřech 
tisíc výš
- už v sérii super řídítka
- dobře se ovládá v zatáčkách
- jednou z mála typických závad je 
benzinové čerpadlo
- prospěšnou úpravou je výměna 
pružin v přední vidlici

sílu a vzhledem k delším převodům 
je lepší řadit ve vyšších otáčkách. 
Kdyby se motor živil prodejem vib-
rací, brzy by šel po žebrotě, protože 
kromě lehkého zatřesení kousek nad 
volnoběhem není po vibracích ani 
vidu ani slechu. Užší sedlo je vhod-
nější spíš pro terén a v lepší pozici je 
paradoxně spolujezdec, protože jeho 
teritorium je pohodlnější a díky nižším 
stupačkám ho nebudou bolet nohy 
ani po hodně dlouhém výletu.

Čtvrt tuny pod zadkem
Vynikající jsou široká řídítka 
pomáhající k lehkému ovládání, 

a mašina se i díky nim dá naklo-
nit do dost velkého úhlu. Měkčí 
pérování se hodí jak na asfalt, tak 
na polňačku, ze které by ses do 
těžšího terénu neměl moc vydávat, 
protože bez drapáků a s čtvrt 
tunou pod zadkem bys byl hajnému 
snadným cílem. Vlnění, které je pro 
terénní motorky charakteristické, se 
u Afriky dostavuje v mírné podobě 
kolem 140 kilometrů za hodinu. Ani 
popel se nedá říct proti brzdám, dva 
přední kotouče nastupují odhadnu-
telně, stejně jako zadní brzdič, který 
včas dává vědět, kdy pošle kolo do 
smyku.
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