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Servisní údaje

Na motoru ani na převodovce se 
materiálem moc nešetřilo, a tak 
budou tvé dny s H-D sice prováze-
ny kovovým hlukem, ale na druhou 
stranu bude podobných dnů oprav-
du hodně, protože masivní díly 
něco vydrží. Budeš-li chtít nasadit 
na zadní ráfek širší gumu než je 
sériová 130, bez úprav pohonu 
neuspěješ. Větší pneumatika totiž 
dře o řemen, což snižuje životnost 
jak jeho, tak obutí.
Heritage vyžaduje po nastartování 
poctivé ohřátí motoru, protože jak 
mu budeš dávat za studena kládu, 
vylítá těsnění pod válci. Kdo bude 
chtít ladit vstřikování, měl by se 
zaměřit na použití továrních kitů, 
s nimiž jsou nejlepší zkušenosti. 
Výměna oleje a filtru přichází na 
řadu v osmi tisících a po každé 
sezoně bys měl vyhodit zapalovací 
svíčky.

Pneumatiky tohoto 
stroje z Milwaukee 
zanechaly svou 

stopu na asfaltu poprvé 
v roce 1986 a od té doby 
doznaly jiných tvarů 
zejména brašny, blinkry, 
sedlo a ovladače na řídít-

kách. Před šesti lety se rám dočkal 
zesílení a jak se rok s rokem sešel, 
lidi v továrně si řekli, že kostra je již 
dost odolná, aby unesla přítomnost 
silnějšího agregátu.
Dosavadní motor Evolution o objemu 

1340 kubíků byl 
vystřídán 

véčkem Twin Cam 88B, do něhož se 
vejde o sto kubických centimetrů víc. 
Nová pohonná jednotka na rozdíl od 
Evolutionu disponuje hned dvěma vy-
važovacími hřídeli a v páru se zde vy-
skytují i vačky. Objem byl zvýšen díky 
většímu vrtání a jako obvykle jsou 
ojnice uloženy na společném čepu 
klikového hřídele, který musí být kvůli 
tomu vyroben z opravdu poctivého 
kusu materiálu. Před třemi lety začaly 
brzdy Heritage stíhat větší motor, a to 
díky čtyřpístkovým třmenům vpředu 
i vzadu, což je v porovnání s dřívější 
kombinací jednopístek/dvoupístek 
mocný rozdíl. Ve stejném roce 
přibylo dvouválci i vstřikování, avšak 
v nabídce zůstal i karburátor, z čehož 
mají všichni příznivci „starého“ plnění 
velkou radost.

Pérování „made in rýže“
Heritage už od pohledu naznačuje, 

že časté lámání osobních rekordů na 
okruhu nebude jeho velkým koníč-
kem. Na druhou stranu je motorka 
pohodlná jak babiččino houpací 
křeslo a podobnost se jmenovaným 
kusem nábytku se dá vysledovat 
i u pérování. Rám se tě svým 
vzhledem pevné konstrukce sice 
snaží ošálit, to se mu ale bude dařit 
pouze do doby, než nahlédneš pod 
převodovku. Tady na tebe vykouk-
nou dvě pérovací a tlumicí jednotky 
(odtud název Softail - měkký zadek) 
japonské značky Showa, která dodala 
i přední vidlici. Přibližně od 120 kilo-
metrů za hodinu se začne projevovat 
měkké nastavení, které ve spolupráci 
s hmotností mastodonta vyvolá v hla-
vě vzpomínky na doby, kdy tě máma 
vodila do cirkusu a ty ses s otevřenou 
pusou koukal na atrakci zvanou „hadí 
žena“. V menších rychlostech není 
ovládání díky těžišti „proklatě nízko“ 
nijak náročné. Manipulace bez běží-
cího motoru je o dost horší a když ti 
na Route 66 dojde benzin, máš před 
sebou dost velkou výzvu.

Řazení chce chlapa
Objem, před nímž se starší škodov-
ky schovávají s hanbou do kouta, 
válce do V a pár dalších věcí mají za 
následek, že Softail odspodu cloumá 
kolem nemilosrdnou silou, která se 
podobá tahu nákladní Tatry, neznají-
cí bratry. Řazení, které ani nemusíš 
moc využívat, je přesné, ale změna 
převodů si vyžaduje důraznou práci 
nohy. U modelů se vstřikováním je 

Ať neznalé oko 
pátrá jak chce, od-
pružení zadního kola 
nenalézá a mozek si 
z dodané indicie vy-
vozuje, že jde o stroj 
s pevným rámem. 
V tu chvíli se však 
přežene uragán, 
shodí Harleye na 
bok a pravda 
vychází najevo.

Harley - Davidson FLSTC 
      Heritage Softail Classic
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Technická data Harley Davidson  
 FLSTC Heritage  
 Softail Classic
motor	 čtyřdobý	vzduchem	chlazený		
	 dvouválec	do	V	(45°),2	x	OHV/2
objem	 1449	cm3

vrtání x zdvih	 95,3x101,6	mm
výkon	 neudává	se
točivý moment	 106	Nm/3500	ot./min.
kompresní poměr	 8,8:1
plnění motoru	 Keihin		Ø 40	mm
startér	 elektrický
převodovka	 pětistupňová
brzdy vpředu	2	kotouče		Ø 292	mm, 
	 	čtyřpístkové	třmeny 
 vzadu	1	kotouč	Ø 292	mm,	 
	 čtyřpístkový	třmen
rozvor	 1630	mm
výška sedla	 697	mm
hmotnost	 335	kg	(suchá)
nádrž	 19,7	l
cena 300 - 600 tisíc Kč  
 (r. 1987-1999)

Orientační ceny 
náhradních dílů

Vzduchový filtr 1800	Kč
Blinkr přední/zadní	 16001600	Kč
Páčka brzdy	 500	Kč
Páčka spojky	 500	Kč
Píst	 3500	Kč
Přední světlo	 8000	Kč

Pověst motocyklu

-	 původní	 motor	 Evolution	 byl	
vyměněn	za	větší	Twin	Cam	88B	
s	vyvažovákem
-	 postupem	 času	 začal	 být	 stroj	
nabízen	 jak	 s	 karburátorem,	 tak	
se	vstřikováním
-	 pérování	 pochází	 od	 japonské	
značky	Showa
-	řazení	chce	důraz
-	 budeš-li	 chtít	 nasadit	 na	 zadní	
ráfek	 širší	 gumu	 než	 je	 sériová	
130,	 bez	 úprav	 pohonu	 neu-
spěješ
-	jak	mu	budeš	dávat	za	studena	
kládu,	vylítá	těsnění	pod	válci

reakce	na	plyn	neznatelně	kratší	
a	na	výskyt	nepovedených	stude-
ných	startů	můžeš	zapomenout.	
Brzdy	fungují	na	novějších	modelech	
poměrně	slušně	ale	když	se	ti	
postaví	do	cesty	pevná	překážka,	
musíš	na	obě	páky	zapůsobit	větší	
silou.	Zadní	kolo	je	při	zpomalování	
dost	zatížené	a	nijak	výrazně	se	
nenadlehčuje,	takže	ti	sešlápnutí	
páky	přinese	efekt,	který	je	většině	
ostatních	motorek	naprosto	cizí.
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