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Dotaz
Moje krásný modrý plasty 
došly na mý krosce už tolikrát 
k úhoně (samozřejmě od 
předchozího majitele :o)), že 
teď jsou celé poseté takovými 
bílými místy. Prý se toho lze 
zbavit horkovzdušnou pistolí, 
ale než se do toho pustím 
– opravdu to funguje? A když 
to udělám, nezkřehnou ty 
plasty potom? 
 Díky, Jindra z Opavy

Odpověď
Na zbělení v místech koncent-
race napětí například po pádu 
jsou choulostivé všechny barvy 
plastů, ale zdá se, že z nějakého 
důvodu to nejvíc dělají modré 
plasty na Yamahách, a to včetně 
originálních. 

Nejdřív se podívej zespoda 
plastu, mělo by tam být uve-
deno, z jakého materiálu je vy-
roben. Plasty na motokrosky 
a čtyřkolky se dnes vyrábějí 
většinou výhradně z polypro-
pylénu, který patří mezi tzv. 
termoplasty. Zahřátím na ur-
čitou teplotu přechází do plas-
tického stavu, ale po ochlazení 
zase získává původní vlastnosti. 
Zahřátí polypropylénu tedy ne-
způsobuje jeho následné zkřeh-
nutí v tomto místě (polypropy-
lén křehne pouze zimou, a to 
už při teplotách těsně pod nu-
lou). Ovšem pravdou je, že ví-
cenásobným ohřátím se vlast-
nosti polypropylénu postupně 
zhoršují.

A teď k tvé první otázce: 
horkovzdušnou pistolí oprav-
du můžeš nechat téměř zázrač-
ně zmizet většinu bílých míst. 
Jde to s každou horkovzdušnou 
pistolí, ale určitě se ti vyplatí, 
když má pistole regulaci, tak-
že si můžeš přesně nastavit ta-
kovou teplotu, která plast ne-
spálí. Polypropylén totiž vydrží 

jen 140 °C, a to ještě krátkodo-
bě. Plast očisti a pak pistolí po-
malu přejížděj světlá místa sem 
a tam – obr. 1. Plast nahřívej 
dlouho, povrch může i jakoby 

sklovatět. Pokud bys měl infra-
červený teploměr, teplota plas-
tu má být mezi 110 - 120 °C. 
Samotného tě překvapí, jak 
dobře tahle kosmetická chirur-
gie funguje.  

Tipy:
– Měj trpělivost. Plast je třeba 
prohřívat pomalu. 
– Pokud nastavíš teplotu moc 
vysoko, například na 300 stupňů 
jako my (obr. 2), je hranice mezi 
správným ohřátím a přehřátím 
velmi úzká. 

– Zkus nejdřív bílé místo nechat 
zmizet ohřátím plastu z rubové 
strany. Tím se vyhneš eventuál-
nímu místnímu zmatnění na vi-
ditelné straně. Pokud se ti podaří 
místo přehřát, na povrchu zůsta-
ne matná skvrna. Stačí ale vzít 
zubní pastu a místo rozleštit. 
– Nejdřív si postup vyzkoušej na 
rubu nebo málo viditelném mís-
tě, abys odhadl teplotu a dobu 
ohřátí. 

OPRAVA BÍLÝCH MÍST NA PLASTECH
Na vaše otázky odpovídá Z. Jurič z � rmy 
Mucika s.r.o., dovozce plastů značky Racetech
Nevíte si rady? Něco se vám na motorce poondilo? 
Svoje technické otázky posílejte na lada@cmn.cz.

připravuje: Láďa Záruba, lada@cmn.cz, foto: autor
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Husaberg FE 450 
Absolutní hodnocení ČMN:  
Výroba: 2004 - 2008 
Cenové rozpětí: 70 000 - 100 000 Kč
Jakub „Hawk“ Dražan, hawk@cmn.cz
foto: archiv autora

Bez servítek si můžeme říci, 
že Husaberg stál do doby, 
než padnul pod patronát 

KTM, za prd. Karta se obrátila až 
v roce 2004, kdy začaly vyjíždět 
z fabriky první švédsko-rakous-
ké motorky. Ty dostaly především 
nový spolehlivější motor a mnoho 
dílů jako maska, plasty, silentbloky 
a další byly použity z KTM a jsou 
dodnes společné. Znamenalo to 
snížení nákladů na výrobu, zvýše-
ní kvality a hlavně zajištění lepší-
ho poprodejního servisu. Ostatně 
podobnou reinkarnací prochází 
nyní i Husqvarna, kterou koupilo 
německé BMW.

S KTM jedna rodina
Původní modely FE 450 trpěly 
především na zapalování značky 
SEM, které vyžadovalo údržbu 
častější než vzduchový � ltr a ve 
spolupráci s původní řídicí jed-
notkou neodvádělo vůbec dob-
rou službu, stejně jako mecha-
nika motoru nebo uložení kyvné 
vidlice. Právě roku 2004, kdy se 
výroba přestěhovala do Rakous-
ka, dostal Husaberg přepracova-
ný motor, který již měl samostat-
né víko spojky, kartery doznaly 
větší pevnosti, obyčejná kliko-
vá ložiska nahradila zatížitelněj-
ší válečková a na pravé straně 
klikovky se od tohoto roku točí 
také nové zapalování Kokusan 
(jako v KTM). Vyměněna byla 

i řídicí jednotka a nově se za-
čal k plnění používat karburátor 
Keihin FCR-MX 39 s akcelerační 
pumpou a difuzorem o průměru 
39 mm.

Všechny tyto změny posunu-
ly Husaberg mezi elitu, kam patří 
dodnes. Nekompromisní enduro 
se zvukovým projevem sypající 
se krabice nářadí – to je Husa-
berg. Pokud si tuhle motorku do 
roku výroby 2008 budete poři-
zovat, nesmí vás tento zvuk roz-
házet. Díky tomu, že v motoru 
je prakticky všechno poháněno 
ozubenými koly (akorát vačky 
jsou klasicky řetízkem), je jedno-
válec krapet hlučnější. Naopak 
veškeré olejové vedení je řešeno 
vnitřními kanály uvnitř stěn kar-
terů, tudíž je sestavování motoru 
choulostivější na úniky silikonu 
či přesahů těsnění.

Další z výhod společné rodiny 
je, že KTM na svých modelech 
od roku 2003 začala používat 
stejnou přední osu kola jako Hu-
saberg, průměr 20 mm byl na-
hrazen odolnějším 26 mm. Vza-
du mají obě značky 20 mm, tudíž 
jsou kola od roku 2003 s KTM 
plně zaměnitelná – a to i přesto, 
že Husaberg má sekundární pře-
vod na pravé straně (brzdový ko-
touč a kickstart nalevo).

Švédi staví hlavou
Husaberg byl vždycky jiný a jiný 
bude. Důkazem je koncepce 
motoru modelového roku 09 
a 10, ale rozdíly tu byly vždycky. 

Všimli jste si díry pod sedlem, 
kde obvykle bývá plastový air-
box? Husaberg od počátku jako 
airbox využívá dutého těla rámu, 
na kterém je v úrovni palivové 
nádrže nasazen vzduchový � l-
tr. Díky tomu má motorka v te-
rénu neuvěřitelně velkou bro-
divost a je takřka neutopitelná. 
Do rámu je také vyveden olejový 
a dekompresní přepad.

Husaberg však není jenom 
o � nesách. Za výtku stojí velký 
jednodílný chladič, který je na-
montován mezi kolébku rámu 
a motor. Tam zbytečně brání 
snadnému přístupu k víku výfu-
kových ventilů. Pokud ale máte 
cit v prstech a smysl pro detail, 
ventily přeměříte i seřídíte (ven-
tilové měrky) bez demontáže 
chladiče a vypouštění chladi-
cí kapaliny. Jednoduchý přístup 
je potom k zadnímu centrální-
mu tlumiči, který krotí pohyby 
kyvné vidlice přímo bez přepá-
kování, ovšem omezuje přístup 
k akumulátoru motocyklu. Po-
kud aku budete chtít vyjmout, 
nezbývá než demontovat právě 
tlumič nebo startér.

Ovládací prvky
Do roku 2004 Husaberg použí-
val palubní přístroj, kterým dříve 
byly osazovány i KTM. Bohužel 
byl trochu rozměrnější a když jste 
si motorku postavili na jiná kola, 
nebylo možné změnit v tachome-
tru jejich obvod, tudíž vám při 
motardových kolech tachometr 

hodně nadměřoval. Od roku 2005 
se již používaly černé kompaktní 
placky s možností změny obvo-
du, které známe dodnes. Přetr-
valy i ovladače na řídítkách, kte-
ré fungují systémem stavebnice, 
kterou lze libovolně kombinovat 
(ovládání světel naspod, blinkry 
navrchu či naopak…). Husaberg 
používá jako řídítka bezhrazdo-
vé kónické Magury, stejně jako 
spojkovou pumpu téhož výrobce. 
Brzdová soustava je u endur po-
tom kompletně od Bremba. 

Značka některými milována, jinými zatracována. 
Rozhodně si ale na trhu vydobyla své místo a její 
čtyřistapadesátky jsou nejpřirozenější výzvou 
divočiny. Za dobu své existence prodělaly ovšem 
hodně změn.

FE 450 jsem koupil mi-
nulý rok jako supermoto. 
Hodně jsem chtěl ostrého 
motarda a díky podrob-
né servisní dokumentaci, 
která byla veřejně přístup-
ná, technickým řešením 
a i kvůli samotnému charismatu značky jsem 
se rozhodl právě pro Husaberg. Bohužel tro-
chu zaslepeně jsem přešel detaily, jako že můj 
kousek se tváří jako supermoto, ale má en-
durovou brzdu, elektroinstalace je praktic-
ky nepoužitelná nebo že držáky motoru jsou 

prasklé. Tohle všechno jsem hodil za hlavu 
s tím, že si to udělám sám doma, protože 
jsem „berga“ prostě potřeboval mít v garáži.
Elektroinstalaci jsem po dvou probdělých 
nocích a opravách nakonec úspěšně rozcho-
dil, dokoupil vypálený regulátor dobíjení, 
nové držáky motoru, kryty atd. Jenom brzdu 
jsem dodnes nevyměnil. Byl únor, když jsem 
si motorku přivezl domů, a tak sem ji celou 
rozebral, poškrábaný rám jsem hodil na opís-
kování a dvojitý komaxit v původní barvě, 
podokupoval všechny poškozené nebo chy-
bějící díly (ložiska v krku řízení, novou vatu 

do koncovky výfuku, ložiska v kyvné vidli-
ci, vzduchový � ltr…), a pak to vše postupně 
dával dohromady. Ruce svrběly moc, a tak 
jakmile se udělalo počasí, šlo se jezdit. Bohu-
žel, po deseti euforických motohodinách mi 
odešel motor do věčných lovišť, a tak proběh-
la velká investice do jeho opravy.
Když jsem motorku kupoval, měla najeto 
tachometrových 80 motohodin (palubka je 
přepočítává z kilometrů – 1 mth = 70 km). 
Bohužel palubku stačí jednoduše vyzkratovat 
a motorka má rázem 0 mth, takže kolik tam 
bylo doopravdy natočeno, nikdo neví – pro-

blém všech digipočítadel. Když se mi motor 
vrátil z opravy, začala pro mě konečně sezona. 
Každou vyjížďku čistím vzduchový � ltr, olej 
měním po 10 mth a s olejem kontroluji pravi-
delně i ventily, a motorka mi na oplátku vrá-
tila vzorně proježděné motohodiny. Vzhledem 
k tomu, že ale „husara“ beru kromě supermota 
a endura i na MX tratě, tak mi hodně chybí širší 
rozpětí nastavení podvozku, jako to mají nověj-
ší modely, stejně jako tvrdší a B pružiny.

P.S.: Kdybyste měl někdo zájem o tu moji 
potvoru, je na prodej.  Hawk

Vladimír Filip, Promoto s. r. o.

Rok 2004, kdy se začaly Husabergy vy-
rábět v Rakousku, znamenal obrovský 
kvalitativní skok a motorka šla další-
mi lety už jenom nahoru. FE 450 byla 
mnohem výkonnější a připravena na 
extrémní podmínky. Následně se kaž-
dý rok měnilo nastavení tlumičů, roku 

2005 přibyl termostat v chladicí sou-
stavě a od roku 2007 se v krku řízení 
začal používat excentr, což ocení pře-
devším jezdci supermota, stejně jako 
frézované brýle. Souběžně probíhalo 
odlehčování kliky, hrátky s materiály 
a další úpravy. Obecně lze říci, že čím 
novější motorka, tím méně často se 
nám vrací na servis.

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Cena  

www.husaberg.org | pokud umíte anglicky, dozvíte se zde o řešení všech problémů a vylepšení
www.husaberg.com | oficiální stránky Husaberg

Kontrola/seřízení ventilů – 15 mth
Výměna olejového filtru a oleje 
(objem 1 l) – 15 mth
Výměna zapalovací svíčky – 30 mth
Kontrola/výměna pístu – 90 mth

OČIMA MAJITELE

HODNOCENÍ ČMN POHLED MECHANIKASERVISNÍ INTERVALY

UŽITEČNÉ ODKAZY:

Když jsem 
husy pásala...

TECHNICKÉ ÚDAJE

Husaberg FE 450

Historie: 
1996 - Zahájení výroby modelu FE 400
2004 - Nástup druhé, mnohem 
spolehlivější generace se zvýšeným 
objemem na 450 cm3

2006 - Drobné designové úpravy
2009 - Začátek výroby nových endur 
FE 450 a FE 570 s ležatým motorem

Objem 449 cm3

Výkon 45 koní

Krouťák neudán

Hmotnost (bez náplní) 109 kg 

Spotřeba 7-9 litrů 

 (pouze informativní)


