
- Triumph se vším všudy
- vzpomínka na model X75 Hurricane
- zvuk tříválce nemá konkurenci
- sedlo se moc nepovedlo
- na svou hmotnost dokáže projet zatáčky nečekaným fofrem
- jasně nejsportovnější varianta ze všech Thunderbirdů
- s utaženým zadním pérem kolo skáče ven ze zatáčky
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Sluha pro 
dorostence

V devadesátém osmém, kdy 
byla stopětadvacítka v Evropě 
představena, nešlo v naší 

republice o žádnou výhru. Odstupňo-
vané řidičáky neexistovaly a tak tě do 
sedla patnáctikoňové motorky nikdo 

nenutil. Dnes je vše jinak, kategorie 
škrcených prcků nabývá na významu 
a jejich nabídka na našem trhu se 
v poslední době začíná rozrůstat jak 
civilizace mloků v Čapkově románu. 
Hondí aparát vychází svým koncep-
tem z větších kamarádů z řady XR 
a z modelu 250 má dokonce i tlumič 
výfuku, který redukuje hluk na mini-
mum. K odkazu bahenních strojů se 
hlásí nejen uzavřený rám, ale i vyšší 
zdvihy 225 milimetrů vpředu a 231 
vzadu. Do terénu se hodí i hliníkové 
ráfky s průměrem 21 a 18 palců 
a trubky chránící motor před nepřízní 
tvrdších předmětů.

Barva navíc
Dvouventilový vzducháč je ozkou-
šenou jednotkou, která vydrží skoro 
cokoliv a v případě XLR dokonce spl-

Servisní údaje

Hondy, které u nás jezdí, jsou 
většinou dovezené ze zahraničí, 
protože u nás se XLR prodávalo 
jen v roce 1998 a doprodeje probí-
haly ještě v devadesátém devátém. 
Za tím stojí za prvé fakt, že tehdy 
nefungovaly odstupňované řidičáky 
a dále cena, která byla u nové sto-
pětadvácy na hranici 150 tisíc, což 
je opravdu dost.
Velká záplava XLR není ani na trhu 
ojetin, protože kdo ji má, je s ní vět-
šinou spokojen a prodávat se mu 
nechce. Motor je konstruován na 
15 koní, takže pro zvýšení výkonu 
žádné odškrcení nepomůže. Malá 
Honda je opravdu hodně spolehlivá 
a v servisech se většinou objevuje 
jen kvůli opravám po bouračce 
nebo běžným servisním prohlíd-
kám. Interval pro olej a filtr jsou 2 
tisíce kilometrů a svíčku bys měl 
vyměnit po osmi tisících. Vzducho-
vý filtr je sice vypratelný (u nového 
modelu již ne), ale ani tak ti nevydr-
ží věčně a výměna je stanovena na 
12 tisíc kilometrů.

Honda XLR 125R

Po otci zděděný Pionýr se ti již definitivně 
rozpadl pod nohama, na narozeninovém 
dortu zahořel potřebný počet svíček 
a zákon ti již překážky v přestupu k větší-
mu objemu neklade. Co teď? Jestli se ne-
bojíš případného setkání se stromem při 
krosení po lese a tvé sny provázejí siluety 
klasických endur, je tvá cesta poměrně 
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ňuje normu Euro 1. Je zajímavé, že 
hodně podobný agregát se montoval 
do Hond XL 125, které zahájily svou 
kariéru v roce 1976 a byly předchůd-
cem popisovaného modelu. Do života 
novodobé stopětadvácy továrna moc 
nezasahovala a tak za pět let přibyla 
jen barevná kombinace, kdy se v roce 
1999 objevil stroj s černou nádrží, 
plasty a červeným sedlem. O to víc 
překvapil příchod modelu pro letošní 
rok ??? (pro 2005 nebo 2004?) 
(změna označení na XR 125L), 
jehož zdvihy 180/160 milimetrů jasně 
dávají najevo, že srandy si v terénu 
užiješ znatelně míň. Výška sedla 
šla dolů, sání a výfuk se podřídily Technická data Honda  

 XLR 125R
motor čtyřdobý vzduchem 
  chlazený jednoválec, OHC/2
objem 124 cm3

vrtání x zdvih 56,5 x 49,5 mm
výkon 8,4 kW (11,4 k)/8250 ot./min.
točivý moment  
 10,5 Nm/7000 ot./min.
kompresní poměr 9,2:1
plnění motoru karburátor Ø 22 mm
startér elektrický
převodovka pětistupňová
brzdy vpředu 1 kotouč Ø  240 mm, 
  dvoupístkový třmen 
vzadu  bubnová
rozvor 1363 mm
výška sedla 858 mm
hmotnost 119 kg (suchá)
nádrž 9 l
cena 40 - 60 tisíc Kč (r.98 - 00)

Orientační ceny 
náhradních dílů

Vzduchový filtr 1070 Kč
Blinkr přední 1600/1600 Kč
Páčka brzdy 500 Kč
Páčka spojky 500 Kč
Pístní sada 2400 Kč
Přední blatník 2900 Kč

Pověst motocyklu

- první generace vychází svým kon-
ceptem z větších kamarádů 
z řady XR
- nový model XR 125L se od jež-
dění v terénu výrazně odklání
- starý model díky svým zdvihům 
pěkně kopíruje terén
- stopětadváca má asi největší rejd, 
jaký jsem v životě viděl
- motorka pro letošní rok se hodí 
víc na silnice a do města
- interval pro výměnu oleje a filtru 
jsou 2 tisíce kilometrů

nátlaku ekoteroristů a starý design 
vzal nenávratně za své. Na stroji se 

naopak objevily moderně tvarované 
plasty, přední blatník podobný jako 
u modelu CRF 450 a „divnosvětlo“ 
s čirou optikou.

Určeno pro prcky
Nedávno jsem si zajezdil na obou 
generacích stopětadvacítek a musím 
říct, že rozdíl je sakra velký. Starý 
model díky svým zdvihům pěkně ko-
píruje terén, má asi největší rejd, jaký 
jsem v životě viděl a přední vidlice se 
při zabrždění potopí opravdu hodně 
hluboko, a to díky měkčímu pérování. 
Přední dvoupístek má navíc dost vel-
kou sílu, zadní buben je víc než akční 
a dá se říct, že mezi srovnatelnými 
motorkami má Honda asi nejlepší brz-
dy. Motor sice moc nejede, ale když 
jsem ho držel pořád v horních otáč-
kách, dokázal mě lesem protáhnout 
poměrně svižně. Stejně jako nová 
generace, jsou i první XLR postaveny 
pro prcky a trpaslíky, protože sedíš 
skoro přilepen na malou nádrž, 
s rukama hodně blízko u těla a rozdíl 
je jen v řídítkách, která mi přišla 
u předchozí generace širší. Motorka 
pro letošní rok se hodí víc na silnice 
a do města, a to díky výrazně nižšímu 
sedlu a zdvihům, které terén sice 
nezakazují, ale předchozí stroje byly 
jednoduše pro off-road o dost lepší. strana 111
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