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Jejich vývoj probíhal dva 
roky a jde od začátku do 
konce o vlastní produkt, 
jenž prý představuje nové 

měřítko v oblasti technologie, 
konstrukce a výkonnosti dvou-
dobých enduro motorů.

Motory se budou vyrábět ve 
dvou objemových variantách 250 
a 300 cm3, a i když třeba vnitřní 
rozměry mají stejné jako napří-
klad KTM (66,4, resp. 72 mm vr-
tání, 72 zdvih), stačí jediný po-
hled a víte, že v Betě skutečně 
neopisovali. Válce totiž s pod-
lahou svírají úhel 90°, čili ne-
jsou nikam skloněné, nýbrž trčí 
vzhůru, což má zajistit kompakt-
ní rozměry a posunutí pohybli-
vých hmot blíže k těžišti. Samo-

zřejmostí jsou jazýčkové ventily 
na sání či přívěra výfuku (vlast-
ní systém Beta Progressive Val-
ve), jednoválce můžete starto-
vat jak klasickou nakopávačkou, 
tak elektrikou, kdy startér je ne-
tradičně pod motorem. V pře-
vodovce napočítáte šest stup-
ňů, krmení hladového krku má 
na starosti 36mm karbec Kei-
hin a na druhé straně zažívacího 
traktu naleznete americký výfuk 
FMF. Rám pochází ze čtyřtaktů, 
ovšem jeho geometrie byla upra-
vena pro specifika jízdy na dvou-
dobé raketě.

Zároveň s dvoutakty předsta-
vila Beta i svá čtyřdobá endu-
ra 2013, jež se budou nabízet ve 
verzích 350, 400, 450 a 498. Pod-
vozky doznaly drobných úprav 
prakticky ve všech oblastech s cí-
lem zredukovat hmotnost, vy-

lepšit ergonomii a ovladatelnost. 
U motorů došlo k sérii několika 
změn, které jsou v souladu s po-
věstí o spolehlivosti a výkonu. 
V konečném výsledku je motor-
ka jedna z nejlehčích ve své třídě. 
Vynikající jezdeckou pozici oce-
ní profi i hobby jezdci, stejně jako 
příkladnou ovladatelnost a stabi-
litu s extra výkonem navíc.

O minulém víkendu proběhlo 
na Valašsku testování novinek 
z Toskánska a dvoudobou Betu 
provětral také dlouholetý repre-
zentant v enduru Dušan Kotr-
la, který svezení hodnotí takto: 
„Motorka je v souladu se sou-
časným světovým trendem. Leh-
ká, dobře ovladatelná a rychlá 
v zatáčkách, což je u soutěžních 

Beta má dvoudobá en   dura
Pro italskou Betu bude rok 2013 znamenat další 
mezník v jejím životě. V roce 2004 se firma vrátila 
do enduráckého světa, tehdy ještě s motory KTM. 
V roce 2009 už představila vlastní čtyřtakty, a nyní 
se do kamene může vytesat další záznam, a sice 
že Beta má dvoudobé motory do endur.



3AktuAlityčeské motocyklové noviny 25. říjen, 41/2012

Beta má dvoudobá en   dura

strojů důležité. Motor má vyni-
kající průběh a dobře táhne od-
spodu. Osobně bych nový dvou-
takt od Bety viděl jako skvělou 
příležitost hlavně pro mladší ge-
neraci závodníků.“ Nové dvou-
takty budou v Česku k dispozici 
od konce října u oficiálního do-
vozce Moto Palič a vybraných 
dealerů. 


