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Pro dámy 
– motobunda Goldie
Elegantní dámská kožená moto 
bunda zeštíhlujícího střihu s pro-
jmutým pasem vyrobená z mi-
mořádně měkké 1 mm silné hově-
zí usně. Bezpečnostní požadavky 
zajišťují dvojité a trojité bezpeč-
nostní švy, CE protektory na lok-
tech a ramenou a porotenový 
chránič páteře, který lze nahradit 
vnitřním chráničem CE 1621-2. 
Všechny chrániče jsou vyjímatel-
né, což zvyšuje užitnou hodnotu 
této bundy i při běžném nošení. 
Vyjímatelná termovložka Ther-

molite zajišťuje optimální teplotní 
komfort za nejrůznějšího počasí 
a k dispozici je jak vnitřní krátký, 
tak i celoobvodový zip pro spoje-
ní s kalhotami. Nastavitelným ob-
vodem boků se dá bunda indivi-
duálně přizpůsobit přímo na tělo 
a celkem čtyři kapsy, z toho dvě 
vnitřní na zip, se budou jistě ho-
dit. Motobunda Goldie je dodá-
vána ve čtyřech velikostech od 36 
do 42 za cenu 4940 Kč.

Pro pány – motobunda 
NeO red a NeO black
Univerzálně použitelná pán-

ská třívrstvá textilní motobun-
da z řady Lime v krátkém střihu, 
vyrobená z mimořádně odol-
né, pevné a zároveň extrémně 
lehké textilie Poly Tech vhod-
ná pro dlouhé cesty i do měs-
ta. V plném nastrojení je bunda 
vybavena Dry-Tek membránou 
s vodě- a větruodolnou funkcí 
a také termovložkou Thermo-
lite. Obě vložky jsou vyjímatel-
né, stejně jako sada kompletních 
CE chráničů. Flexibilní pane-
ly na ramenou zvyšují pohybli-
vost, ventilační air-flow systém 
zase komfort v horkých letních 

dnech. Ocenitelná je antiseptic-
ká polyamidová vložka, pásky na 
suchý zip, kterými se dá upravit 
nastavení obvodu bundy v pase 
i na rukávech, nebo použité re-
flexní prvky zhotovené z mate-

riálu Vision Tech. Vnitřní kapsu 
doplňuje ještě jedna na mobil, 
bunda je vybavena voděodol-
nými YKK zipy a vnitřním krát-
kým zipem pro připnutí kalhot. 
Dostupných je sedm velikostí ve 

dvou barevných provedeních za 
velmi atraktivní cenu 2920 Kč.

Pro všechny – cestovní 
rukavice Road Warrior
Motocyklové rukavice z řady 
Lime, kombinující několik mate-
riálů (kůže, streč, plast), vhodné 
pro pohodlné cestování. Dvojité 
zapínání na suchý zip, pro případ 
pádu nebo i proti povětrnostním 
vlivům použitý plastový chránič 
kloubů, k tomu zesílená ochra-
na malíčku, to vše zvyšuje bez-
pečnost. Vyztužení dlaně je navíc 
i funkčním prvkem proti opotře-
bení. K dostání ve čtyřech velikos-
tech S až XL za cenu 920 Kč.  PR
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Jak se výrobci snaží nachá-
zet díry na trhu, tak se ob-
čas objevují celé nové ka-
tegorie. Například „Entry 

level bikes“, neboli motorky pro 
začínající nebo nenáročné jezd-
ce, motorky pro ty, co si v nedě-
li s kamarády vyrazí po lesních 
cestičkách a přitom se baví nad 
humornými pády. Pak motor-
ku strčí do garáže a příští týden 
repete. Žádné starosti, jen zá-
žitky z jízdy bez závazků k ser-
visním intervalům. Tak přesně 
o tom je tahle třída a také GG 
Camí. Akorát že Camí toho umí 
i mnohem víc.

Co skrývá?
Projekt levné dvěstěpadesátky 
od GG byl prvoplánovitě ur-
čen na brazilský trh. Tam se již 
v roce 2013 prodávala, na leto-
šek Camí dostala několik up-
gradů a už si to namířila rovnou 

k nám. Na Camíně se udělalo 
pár úsporných opatření, napří-
klad na motoru, vodou chlaze-
ném čtyřtaktu se čtyřmi ventily 
o objemu dvě stě padesát, který 
dodává čínská továrna Zongs-
hen. Mimochodem stejný mo-
tor využívá AJP PR5, které jsme 
testovali v ČMN 25/2013. Jed-
nobuch v sobě ukrývá 28  koň-
ských sil a točivý moment 
20 Nm. Směs připravuje kar-
burátor, přestože většina moto-
rek v této kategorii už má dávno 
stříkačku, včetně AJP.

Pro modelový rok 2014 je 
Camí vpředu vyzbrojena obráce-
nou teleskopickou vidlicí o prů-
měru 41 mm, která dává motorce 
větší tuhost a dospělejší vzhled. 
Vzadu je tlumič OLLÉ přizpůso-
bený pro jízdu ve dvou, stupač-
ky spolujezdce jsou v základu, 
motorka je homologovaná jako 
dvoumístná. Vnější kabát Camí 
je menší hybrid, přední maska 
s blatníkem je shodná s mode-
ly 2014 a zbytek plastů motor-

ka podědila po starších bratrech 
z roku 2011. Ale to je jedině dob-
ře, design Gasů byl v té době os-
třejší a Camí i přes něžné jméno 
působí hodně dravě.

V sedle
Než začnete číst o tom, jaká je 
Camí boží, jedinečná a geniální, 
musíme se přiznat, že jsme vám 
tuhle parádní motorku trochu 
zatajovali. Jezdili jsme na ní to-
tiž už v listopadu v Šiklově mlý-
ně, ale bylo to v době, kdy ještě 
Camí nebyla nikde představena, 
a my jsme se museli vlastní krví 
upsat, že test nevydáme, dokud 
to nebude ofiko. Ale dost tlachá-
ní, šupem do sedla.

V době testu byla Camí ješ-
tě trochu syrová, a tak se jí moc 
nechtělo startovat. Možná se ale 
bála Romana Körbera (nejlepší 
Čech na Erzbergu), který ji chtěl 
zajet. Neměla se však čeho bát, 
Roman byl hodný, šetřil ji, jez-
dil výhradně jen po jednom kole 
a bylo mu jedno, jestli po před-
ním, nebo zadním.

Po zajetí jsem na ni nastou-
pil já, a jak jsem si na ni sedl, 
byl jsem velmi nadšený. I když 
to má být „low-cost“ motorka, 
z komfortu jezdce moc neubrali. 
Jsou tu standardní bezhrazdová 
řídítka ∅ 28 mm a stejné páčky 
jako na velkých Gasech. Jen gri-
py jsou trochu tenčí, s čímž jsem 

nebyl úplně spokojený, ale to je 
jen pocitová záležitost.

I na hodně rozbité a blátivé 
trati jsem se s ní 
skamarádil rych-
le, to víte, nové 
gumy. A žádná 
čínská stlačená 
tma, Pirellky Six 
Days! Camí má 
vlastní geometrii 
udělanou tak, že 
je oproti gasga-
símu standardu 
trochu nahrbe-
ná dopředu. To je výhodou v za-
táčkách, kde se motorka krásně 
a obratně vodí, ale ve vyšších 
rychlostech mi přišla malinko 
nervóznější oproti „dospělým“ 
Gasům.

Dostane se, kam potřebuje
Po pár kolech si najednou uvě-
domuju, že mě to na Camí vlast-
ně hrozně baví. Její mrštnost 
a obratnost v zakroucených pa-
sážích je obdivuhodná, jediné, 
kde mi Španělka nazna-
čila, že není čistokrev-
ným náčiním na cross 
country trať, byly skoky. 
Pérování je samozřejmě 
kvůli ceně jiná katego-
rie, bez možnosti nasta-
vování komprese nebo 
útlumu vepředu i vzadu. 
Takže tlumiče jsou děla-

né na pohodovou jízdu bez vel-
kých poletů, ale neříkám, že by 
je nezvládly, zase úplně měkouč-
ké nejsou. Jen praktická rada – 
když už byste na Camí takhle 
dováděli, sundejte stupačky spo-
lujezdce.

Na čínský motor jsem ze za-
čátku nahlížel jako na velkou 
hádanku. Bál jsem se ukrutných 
vibrací, spojky pro Schwarzene-
ggera a už vůbec jsem nechtěl 
pomýšlet na výkon. Ihned při 
prvním rozjezdu ze mě nervo-
zita spadla. Spojka není tvrdá, 
motor nemá ani náznaky vět-
ších vibrací, a výkon? Kdo dnes 
potřebuje 50 koní? Tam, kam 
jsem se potřeboval dostat, jsem 
se v pohodě dostal, i do výjez-
dů, kam někteří kolegové měli 
problémy vyšplhat na ostrých 
EC Racing. Troufám si tvrdit, že 
v podmínkách, které při testo-
vání panovaly, je méně více. Je-
diné, co bych po motoru chtěl, 
je trošku ostřejší průběh, přeci 
jenom s karburátorem je tahle 
motorka trochu gumovější a to-
čivý moment není bůhvíjaký. 
Myslím, že se stříkačkou by se 
vše posunulo k lepšímu.

Nejvyváženější
Závěrem by se hodilo nějaké 
zhodnocení oproti konkurenci, 
do které řadím AJP PR5, Hondu 
CRF250L a Yamahu WR250R. 
Oproti AJP má Camí navrch 
v jízdním komfortu a celko-
vě v mnohem lepším ovládá-
ní, cenově jsou skoro nastejno 
– Camí se prodává za rovných 
135 tisíc českých, první kusy už 
jsou v Česku. Honda je oprav-
du pouze jen do lehkého terénu 
a váží o cca 20 kg víc, to Camí 
se dá použít do lesa a neztratí 
se ani na enduro trati. Honda 
má ale nižší cenu, a to o 25 tisíc. 
Yamaha je na tom s hmotností 
také hůř, o cca 10 kg, ale v teré-
nu bude stíhat Camí mnohem 
lépe než Honda. Je to hi-endo-
vá motorka se vším všudy a tedy 
i s cenou o 50 tisíc nad Gasem. 
Z toho mi vychází, že pro člově-
ka, který se chce občas přepravit 
z místa A do místa B a jeho sr-
díčko je spíše oddáno naháně-
ní veverek po lese a občasnému 
poskočení si na trati, je Camí 
tím nejvhodnějším kandidátem 
v kategorii nenáročných dvěstě-
padesátek. 

Za pozvání na testování 
děkujeme firmě exac.

Na evropský trh se stále častěji dostávají motorky, 
které byly zatím pro Evropany neznámé. Kategorie 
bezúdržbových dvěstěpadesátek je tu zřídka zastoupena, 
ale přesto se těší velké oblibě. Gas Gas chce do této 
kategorie také přispět, a proto před pár dny představil 
novinku EC Camí 250, kterou vám hned přinášíme v testu.
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Nová výstroj od MBW

Gas Gas eC Camí 250

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
jednoválec, OHC/4, vrtání × zdvih  
77 × 53,6 mm, karburátor Dell´Orto  
∅ 34 mm, šestistupňová převodovka, 
lanková vícelamelová spojka v oleji,  
nožní/elektrický startér, sekundární 
převod řetězem

Podvozek: chrommolybdenový trubkový 
kolébkový rám, vpředu USD vidlice OLLÉ 
∅ 41 mm, zdvih 250 mm, vzadu hliníková 
kyvná vidlice s centrálním tlumičem 
OLLÉ s přepákováním, zdvih 260 mm, 
brzdy vpředu kotouč Galfer ∅ 260 mm, 
dvoupístkový třmen Braktec, vzadu kotouč 
∅ 220mm, jednopístkový třmen, pneu 
Pirelli Six Days Extreme vpředu 90/90-21, 
vzadu 140/80-18, vyplétané hliníkové 
ráfky Morad 1,60“/2,15“

Parametry: délka 2135 mm, výška  
1220 mm, šířka 820 mm, rozvor 1470 mm, 
sedlo 920 mm, nádrž 7,6 l

Objem 249,6 cm3

Výkon 20,6 kW/28 k@9000

Hmotnost 117 kg (bez náplní)

Cena 135 000 Kč
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Camí se vytáhla moderním displejem

Motor z továrny Zongshen


