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Flattrack po německu

Když jsem loni na pod-
zim zjistil, že se Kawa-
saki po letech vrací na 
motocyklový trh s abso-

lutní klasikou řady W (tentokrát 
s objemem 800 cm3), hned jsem 
si položil otázku, která ze zná-
mých úpravářských firem si ji 
asi vezme první do parády. Prá-
vě teď, v době reinkarnace café 
racerů a jednoduchých staveb ve 
stylu flattrack je tenhle stroj jako 
stvořený pro úpravu do některé-
ho z těchto dvou směrů. Ostat-
ně živým důkazem toho, co teď 
trh a lidé chtějí, je celosvěto-
vě obrovský úspěch řady New 
Bonneville od Triumphu, které 
vlastně v Kawasaki W800 vyros-
tl jediný přímý konkurent. Bon-
nevilly se přestavují ve velkém 
a v zemích, jako je Francie, Ang-

lie či dokonce Itálie, jsou doslova 
módním hitem. A tak není divu, 
že se hned začalo „vyšívat“ i na 
nových Kawách.

Hop na špek!
Nějaké pěkné předělávky na téma 
W800 jsem už na internetu našel, 
ale že se s peckou, jako je tahle zá-
ležitost od LSL, potkám zrovna na 
Slovensku, jsem tedy opravdu ne-
čekal. Prostě si to jen tak kráčím 
pavilonem na výstavě Motocy-
kel 2011, míjím velkou a oprav-
du luxusní expozici slovenského 
dovozce Kawasaki a jen perifer-
ně vnímám v řadě motorek jednu 
anomálii. Jedna z motorek není ze-
lená, ale bílá se slušivým modrým 
a červeným pruhem. Ihned mířím 
tím směrem a odhaduji logo na 

nádrži. Snad to není... Ano! Je to 
LSL! Je to W800 TR Flat Tracker, 
absolutní novinka v řadě Project 
Biků od známé německé společ-
nosti LSL. Samozřejmě s přívlast-
kem Clubman, jako všechny retro 
customy od této firmy.

Co tu tahle paráda sakra dělá? 
Inu premiéru měla tahle krasavice 
na výstavě Intermot, ale málokdo 
už ví, že o jejím zrodu nerozhodl 
Jochen Schmitz, majitel a ředitel 
společnosti LSL, ale bratři Uhrin-
covi ze Slovenska. Těm totiž patří 
firma U.M.S., která je výhradním 
dovozcem motocyklů Kawasaki 
na Slovensko a kromě jiného má 
i oficiální zastoupení značky LSL. 
Stano a Marian Uhrinovi dob-
ře věděli, jak náramně se poved-
la W650 v úpravě LSL, a chtěli po 
panu Schmitzovi postavit podob-
ného flattrackera i z osmistovky. 
LSL samozřejmě plánovalo bě-
hem pár měsíců představit kit pro 
přestavbu W800, ale ještě nemě-
lo ani vlastní prezentační moto- 
cykl, natož konkrétnější představu 
o tom, co všechno by měl takový 
kit pro W800 obsahovat. Skuteč-
nost, že jim oba Slováci promptně 
dodali čerstvou novinku až do díl-

ny, urychlila sled událostí. Nako-
nec se to povedlo a nový Clubman 
zazářil jak na Intermotu, tak za pár 
měsíců v Bratislavě.

Poslední z rodu Clubmanů
W800 rozhodně není prvním re-
trem ze stáje Kawasaki, do kte-
rého se u LSL pustili. V záplavě 
přestavěných Triumphů Bon-

neville, Thruxton a dříve Thun-
derbird se už před šesti lety 
objevila první verze stroje in-
spirovaného flattrackem, ovšem 
určeného pro provoz na nor-
málních komunikacích. Stej-
né lakování, stejné pojetí i styl 
použitých doplňků. Tehdy šlo 
o model W650. Panu Schmitzo-
vi ovšem výkonové charakteris-
tiky tohoto stroje přestaly brzy 
stačit, a tak vznikl další model 
– Clubman W740R. S přední vi-
dlicí LSL/Öhlins a dvojicí zad-

ních tlumičů Öhlins, zdvoje-
nou přední brzdou a hlavně 

pořádně upraveným moto-
rem, který dokázal dostat 
navenek „hodnou“ mo-
torku z 0 na 100 za 4,8 
sekundy! Garantovaná 
maximálka 195 km/h...

Nová osmistovka vyu-
žívá maximum původních 

součástek a u LSL nahradi-
li především ty komponen-

ty, jejichž výměnou se dosáhne 
podstatně lepších jízdních vlast-
ností. Podvozek dostal novou 
dvojici zadních nastavitelných 
tlumičů YSS, brzdový systém 
zase 300mm plovoucí kotouč 
Galfer na přední kolo a pancéřo-
vané hadice LSL. Na přední vid-
lici jsou pak markantní nádher-
ně zpracované brýle LSL. Trubky 
vidlic zůstaly sériové. Světlo na-
hradil flattrackový kšiltík a pů-
vodní palubovku minikompo-

nenty od Motoscope Classic. 
Řídítka nesou značku LSL, mo-
del Flat Track. Jak jinak taky...

Hliník? Je přítomen...
A v tomto duchu je pojatá celá 
motorka. Závoďáček po všech 
stránkách, takže co není bez-
prostředně potřeba k jízdě, to 
vzalo za své (všechny sunda-
né díly dostává zákazník k ho-
tovému stroji zvlášť v krabici). 
To, co bylo zbytečně hamatné 
a těžké, bylo nahrazeno lepším, 
jednodušším a lehčím. Mini-
malizované sedlo, závodní pře-
pákování i stupačky, vzadu krát-
ký hliníkový blatníček a vpředu 
místo blatníku jen takové lízát-
ko. Kola byla přepletena na ze-
sílené duralové ráfky a obuta 
do pneumatik Pirelli Scorpi-
on MT90. Důležitým detailem, 
na který nesmím zapomenout, 
jsou výfuky. I když navenek ne-
nesou tlumiče žádnou značku, 
jde o komponenty z nabídky 
LSL, které nejsou pouze laděné, 
ale také homologované. To je je-
den z výsledků dlouholeté spo-
lupráce mezi LSL a zkušebnou 
TÜV Rheinland. 

Tuhle nádhernou hračku mů-
žete mít i vy. Stačí ji jen objednat, 
počkat 5–7 týdnů, ale hlavně mít 
kapánek naspořeno. I když to 
vypadá, že na motorce toho moc 
není, tak tohle „nic“ stálo Slová-
ky 14 995 eur!  

Clubman W800 TR Flat Tracker od LSL
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PŘESTAVBA Dokonalá souhra 
retra a hi-techu

Klasika se závodními 
ambicemi
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k jízdě, to vzalo za své...
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Modelka: Stela Olejárová

Nová Kawasaki W800 je krásný elegantní 
motocykl, který je i bez úprav téměř dokonalý. Na 
druhou stranu, když se na něj podíváte z jiného 
úhlu, hned vás napadne, co všechno by se s takhle 
parádním základem dalo dělat. Úplně cokoliv!

LSL – moToCykLoVá firmA roku 2009

Tahle tři písmena zná velmi 
dobře každý biker, který se už 
někdy začal zabývat myšlenkou 
přestavby nebo jen doladění 
svého sportovního či „klasické-
ho sportovního“ motocyklu. Ně-
mecká firma LSL totiž hraje svě-
tovou první ligu ve výrobě vysoce 
kvalitních motocyklových dílů 
a doplňků především pro moto-
cyklové závody.
Produkty značky LSL rozhodně 
nepatří mezi nejlevnější, ale to už tak 
u firem, které sází v první řadě na kva-
litu, bývá. Na druhou stranu oficiálním 
oceněním Best Brand 2009 (nejlepší 
značka roku), které pravidelně udělují 
čtenáři časopisu Motorrad a které získalo 
LSL v kategorii Customizing & Tuner, se 
také jen tak někdo nepyšní...
Společnost LSL založil v polovině osm-
desátých let Jochen Schmitz, který je do-
dnes šéfem i „centrálním mozkem“ celé 
firmy. V začátcích se Jochen a jeho tým 
proslavili především stavbou úplně prv-
ního supermotardu v Německu, který 

nazvali KLR600 High Heeler. Tento de-
but udal směr, kterým se dál LSL ubíralo. 
Hlavním cílem byly od začátku speciál-
ní motocykly a dotahování produkčních 
motocyklů k dokonalosti.
Než se značka LSL vyprofilovala do dneš-
ní podoby synonyma pro motorsport, 
zabíhala do různých odvětví motocyklo-
vého světa. Málokdo už dnes ví, že tře-
ba v roce 1996 v LSL postavili sérii deseti 
stejných motocyklů Harley-Davidson ve 
stylu 30. let nazvanou The Chaplin Fa-
mily. Od té doby se ale LSL věnuje třem 
základním motocyklovým kategoriím 
– Urban Bikes, Super Bikes a Café Ra-

cers. Kafáče a kombinace moderních 
technologií s klasickým designem 
jsou Jochenovým největším koníč-
kem. Proto má pro přestavby v retro 
a klasickém stylu LSL dokonce „zaer-
kovaný“ název Clubman.
Devadesát procent produktů LSL 
se vyrábí přímo v malé firmě v ně-
meckém Krefeldu, odkud putují do 
celého světa. Nosným výrobním 
programem LSL jsou různé druhy 

eloxovaných hliníkových řídítek, kity zá-
vodních dělených řídítek a jejich příslu-
šenství, vysokopevnostní brýle předních 
vidlic, ultralehká polohovatelná závodní 
přepákování a sady „padáků“. Ale přesta-
vují se i celé motocykly. Stroje od LSL na-
jdete ve třídách IDM Supersport, MS en-
durance nebo v pohárových třídách, ke 
kterým má Jochen nejblíže: CSBK Clas-
sic Superbikes, T-Cup (Triumph Cup), 
Street Triple Cup, Duke Battle a podobně. 
Samotné komponenty LSL pak najde-
te úplně všude. Třeba na speciálu Kalex 
v Moto2 či na mistrovské plochodrážce 
Aleše Drymla jr.

V LSL nazvali tento model hliníkových řídítek Flat Track


