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inzerceinzerce

Pohled redakce:
Kde dělají nejlepší těstoviny? V Itálii. Kam byste jeli 
nakupovat módu? Do Itálie. Která je hlavní země skútrů? 
Jasně, zase Itálie a nejdále v téhle oblasti je koncern 
Piaggio, pod nějž spadá i Aprilia. Loni nový SR Motard 
je rozhodně jedním z nejzajímavějších produktů, když 
technicky vychází z bestselleru Piaggio Typhoon, ovšem 
přidává ještě něco navíc. Tím jsou myšlena větší kola 
o průměru 14 palců, obutá do silničních pneumatik, což 
z tohoto skútru dělá ideálního bojovníka, který si poradí 
se všemi nástrahami velkoměsta. Takový supermotard, 
udělaný z Typhoona na malých terénních gumách, však 
také označení SR Motard je myšleno v tomto duchu. Živý 
motor a kotoučová brzda vpředu by měly jen podtrhovat 
sportovní pojetí této nejlevnější stopětadvacítky od 
Aprilie.

www.aspirit.cz

Skútr (nejen) na prázdniny

Pohled redakce:
Chcete menší sportovní skútr do města, a přitom nechcete 
utratit skoro žádné peníze? Tak se podívejte na Yuki 125 
Fairy. Bez desetikačky pětadvacet tisíc je super cena, a to 
si nekupujete žádný hypermarketový „zázrak“, nýbrž skútr 
od značky, která je na českém trhu zastoupena již pěknou 
řádku let, má hustou dealerskou i servisní síť a plné sklady 
náhradních dílů, což u jiných dovozců čínských skútrů 
rozhodně nebývá pravidlem. Fairy zaujme svým štíhlým 
designem, přední část nám připomíná designovou 
ikonu, superbike Benelli Tornado, což přidává plusové 
body. S maximálkou 85 km/h nebudete brzdou, ani když 
vyrazíte mimo ucpané velkoměsto, a přední kotoučová 
brzda bdí nad vaší bezpečností i při této rychlosti. Přestože 
jde o sportovce, praktičnost mu nechybí, počítat můžete 
s úložným prostorem pod sedlem, háčkem na tašku či 
bytelným zadním nosičem.

www.yuki.cz

aprilia Sr Motard 125

Yuki 125 Fairy

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
jednoválec, OHC/2 ventily, karburátor, 
elektrický a nožní startér, variátor

Podvozek: ocelový rám, vpředu 
teleskopická vidlice, vzadu kyvná vidlice 
se dvěma tlumiči, brzdy vpředu kotouč 
∅ 190 mm, vzadu buben, pneu vpředu 
120/70-12, vzadu 120/70-12

Parametry: délka 1860 mm, šířka 
670 mm, výška 1160 mm, sedlo 850 mm, 
rozvor 1324 mm, nádrž 4,8 l

Barvy: bílá, červená, oranžová, 
matná černá

TEchnické údAjE

Objem 124,6 cm3

Výkon 6,0 kW/8,2 k@8000

Hmotnost 107 kg (provozní)

Cena 24 990 kč

yuki 125 Fairy

Pohled redakce:
Čínský maxiskútr? To zní zajímavě. Ačkoli otázkou je, do 
jaké míry je Keeway Silver Blade čínský, neboť jeho vývoj 
proběhl kompletně v italské značce Benelli. A je to na něm 
na první pohled vidět. Rozměry jsou majestátní a skútr 
poskytuje dostatek pohodlí i při provozu ve dvou, pod 
sedlem najdete velký úložný prostor a luxusní přístrojová 
deska nabízí kromě tachometru a otáčkoměru také 
informacemi nabitý LCD displej. Z designových prvků 
zaujme dvojitý přední, horizontálně dělený světlomet 
či blinkry z LED diod, při pohledu do technických údajů 
potom potěší zpráva, že motor je chlazený kapalinou 
a krmený vstřikováním. Na podvozku jsou použita 14“ 
kola, jež jsou pro tento typ skútru ideální, a na obou 
najdeme velké kotoučové brzdy. Mezi klady patří tradičně 
výrazně nižší cena než u konkurence.

www.keeway-motor.cz

keeway Silver Blade 125 EFi

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
jednoválec, OHC/4 ventily, vstřikování, 
elektrický startér, variátor

Podvozek: ocelový rám, vpředu 
teleskopická vidlice, vzadu kyvná vidlice se 
dvěma tlumiči, brzdy vpředu kotouč  
∅ 250 mm, vzadu kotouč ∅ 250 mm, 
pneu vpředu 120/70-14, vzadu 140/60-14

Parametry: délka 2140 mm, šířka 
800 mm, výška 1410 mm, sedlo 805 mm, 
rozvor 1490 mm, nádrž 11 l

Barvy: matná šedá

TEchnické údAjE

Objem 124,6 cm3

Výkon 8,9 kW/12,1 k@8250

Hmotnost 172 kg (provozní)

Cena 64 900 kč

Keeway Silver Blade 125 EFi

Aprilia SR Motard 125

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
jednoválec, OHC/2 ventily, karburátor, 
elektrický startér, variátor

Podvozek: ocelový rám, vpředu 
teleskopická vidlice, vzadu kyvná vidlice 
s jedním tlumičem, brzdy vpředu kotouč 
∅ 220 mm, vzadu buben ∅ 140 mm, 
pneu vpředu 120/70-14, vzadu 120/70-14

Parametry: délka 1955 mm, šířka 
720 mm, sedlo 775 mm, rozvor 1355 mm, 
nádrž 7 l

Barvy: černá, bílá, oranžová

TEchnické údAjE

Objem 124 cm3

Výkon 6,8 kW/9,3 k@8500

Hmotnost 122 kg (bez náplní)

Cena 56 990 kč

počítám, že někteří z vás 
teď kroutí hlavou a říka-
jí si, vždyť to není žádná 
přestavba. Těch pár do-

plňků na jinak obyčejné Africe 
z roku 1996... Ale zdání klame, 
tahle motorka je opravdu uni-
kát a možná by strčila do kapsy 
spoustu rádoby cestovních en-
dur dnešní doby, přestože slabší 
motor zůstal v původním stavu.

Bezkonkurenční stroj
Pro Tomáše Padevíta, který za 
tímto strojem stojí, začalo vše na 
výstavě Motocykl v roce 1998. 
Tam si prvně zkusil AT a věděl, 
že tohle je pro něj ten pravý stroj. 
Na novou tenkrát nebylo, tak za-
čalo shánění zachovalého kous-
ku z druhé ruky. A povedlo se. 
V Karlových Varech byl k mání 
model z roku 1996, najeto pou-
hých šest tisíc. Pro pána byl ten-
to stroj očividně velkým oříškem 
a zaschlá krev na zadní stupačce 
od lehkého karambolu to jen do-
kazovala. Navíc v pěkném čer-
nooranžovém provedení, což je 
hodně vzácná barevná kombi-
nace, kterou Honda dělala jen 
krátce (a Tomáš oranžovou rád), 
tady nebylo co řešit.

První úpravy byly rutinou. To-
máš si udělal nosiče a hliníkové 
kufry (jeho první prototypy, kte-
ré vozí dodnes), vysokopevnost-
ní a zároveň odlehčené padáky 
z titanu, a jezdilo se. Pak se ovšem 

vyloupnul na scénu rakouský Ad-
venture 950, který se Tomovi hod-
ně líbil, a Africa tak byla v ohro-
žení. Naštěstí ne dlouho. Dětské 
nemoci, kterými nový Advík trpěl, 
nakonec mohly za to, že se Tom 
rozhodl Africu si nechat a postup-
ně si ji přetvořit k obrazu svému. 
Nešlo tu ovšem o žádné kreativ-
ní šílenosti v podobě napasova-
ných kapot z jiných strojů nebo 
nesmyslné ladění v základu šede-
sátikoňového motoru, ale snažil 
se zdokonalit vše, co by se mu při 
cestách na AT mohlo hodit a na co 
si v Hondě netroufli.

na vysokých nohách
První šel na řadu podvozek. Ten je 
v sériovém provedení hodně slabý, 
a protože cílem bylo získat téměř 
dokonalé vlastnosti, nezůstalo jen 
u progresivních pružin, což je dost 
běžná úprava, ale šlo se na věc od 
základu. Motorka dostala jiné vid-
lice i zadní centrálu, vpředu se tak 
vyjímají italské USD Marzocchi 
Magnum s 50mm trubkami, chy-
cené v masivních duralových 
ofrézovaných brýlích se zdvi-
hem 320 mm a plnou laditelností  
(16 kliků na kompresi i odskoku), 
dozadu pak přišla stavitelná jed-
notka Öhlins. Takhle by to ovšem 
nefungovalo. Vidlice Marzocchi 
jsou vyšší o několik čísel, a tak se 
muselo vyrobit přepákování zadní 
centrály, které by motorku přizved-
lo i na zadku. Jediní, kdo něco po-

dobného nabízí, jsou Němci z Afri- 
canQueens, ale jejich výrobky 
z oceli se Tomovi nezdály vhodné, 
a tak se do toho pustil sám a udělal 
to z titanu, což je několikanásobně 
pevnější a zároveň lehčí materiál, 
který navíc nerezne.

Motorka po těchto úpravách 
dostala nejen větší světlou výš-
ku (30 cm), ale jízdní vlastnosti 
jsou nesrovnatelné s původním 
podvozkem – už žádný had. Na 
předku je samozřejmě jiný blat-
ník, který je navíc vyztužený, na 
brzdiče bylo potřeba udělat re-
dukce a destičky se nyní zakusují 
do chlazených zubatých kotoučů. 
S vyššími zdvihy se musely natáh-
nout nové opletené brzdové hadi-
ce, které zároveň zlepšily brzdný 
účinek, a také došlo na výměnu 
náhonu tachometru. Zcela ná-
hodou se povedlo objevit, že sem 
pasuje náhon z 1150 GS, který je 
na délku tak akorát a ještě o půl-
ku levnější než originál od Hondy. 
Vše pak umocňují speciální ráfky 
DID, které dostaly elox, a výplet 
z načerněných nerezových drá-
tů a opět se prodlužovalo – boč-
ní i hlavní stojan jsou z nerezu. 
V sedle, které je z kůže, má teď 
Africa 95 cm oproti původním 86, 
a to už je slušná rozhledna.

Z homologovaných dílů
Kokpit jezdce doznal několika 
změn a Tomovi tu prakticky nic 
neschází. Originální zlaťáky na-
hradila širší tlustostěnná řídítka 
Renthal s hrazdou, o pětadvacet 
čísel jsou výš díky nástavcům, 
namísto plácaček chrání jezdco-
vy ruce pevné vyztužené bástry 
Acerbis a tvrdé gumové rukoje-
ti nahradily mechovky, které prý 
pomáhají eliminovat vibrace. 
Z tohoto důvodu Tom ani ne-
chtěl vyhřívání.

Originální budíky přišly o kdysi 
moderní digitální tripmaster, ten 
byl nahrazen sdruženými a infor-
mačně bohatšími budíky Active, 
na které ještě Tom dovyrobil pěk-
ný kryt. Budíky umí kromě otá-

ček, rychlosti (dá se nastavit ma-
ximální rychlost, při překročení 
displej zčervená...), najetých ki-
lometrů a dvou tripů nebo hodin 
i stav napětí baterie, teplotu okol-
ního vzduchu a oleje v motoru, 
a např. i tlak oleje, ale ten Tomáš 
nemá zapojený. K tomu má v kok- 
pitu i signalizaci na zapnutou re-
zervu nebo výstražné blinkry.

Vítr rozráží upravený štít od 
Kappy, který byl zkrácený na 
míru a nahoře naohýbaný kvů-
li efektivnímu obtoku vzduchu, 
a na cestu si svítí jednak čirou 
optikou s vestavěnými bi-xenony, 
chráněnou jednoduchou mříž-

kou, a jednak doplňkovými ml-
hovkami, též v provedení xenon, 

umístěnými po bocích motocy-
klu na titanových padácích.

S motorem se nedělalo nic, 
nemá to prý cenu a každý kůň 
navíc zbytečně snižuje život-
nost jinak hodně odolného 
a „téměř nesmrtelného“ agre-

gátu. Jediných úprav tak do-
znaly karbíky, kde jsou uložení 
na sytič vyrobena z kovu namís-
to křehkého plastu a na origo svo-
dech je nasazena homologovaná 
koncovka Remus. Palivové čerpa-
dlo, které na Afrikách odchází po 
desítkách tisíc kilometrů, se 100% 
jistotou nahradilo podtlakové Mi-
kuni, čímž je po starostech.

Splněný sen
Jediným čistě kreativním vý-
robkem na tomto stroji je zadní 
prodloužený blatník z laminátu 
s doplňkovými světly. Nejedná 
se ale o jen tak ledajaký laminát, 
při výrobě bylo použito přírodní 
pryskyřice, která jen tak neprask-
ne. Dál to jsou nejrůznější kryt-
ky nahrazené kovovými ekviva-
lenty vlastní výroby, samozřejmě 
v oranžovém lakování, a nějaké 
ty další doplňky. Pěkně vypadá 
i rám ošetřený černým komaxi-

tem, který chrání před reznutím, 
což je u původního stříbrného 
také dost častý jev.

Tomova AT má nyní najeto více 
než 93 tisíc kilometrů, v posled-
ní době ale nemá moc času, tak-
že se čísla na počítadle už tak často 
nekroutí, ale jak sám říká, když už 
někam vyrazí, je to minimálně na 
čtrnáct dní, žádné několikahodi-
nové crcání okolo komína. To prý 
není ono. A důkaz? S tímhle stro-
jem projel Francii, Skotsko, Norsko 
až na Nordkapp, Řecko, Sardínii 
i Korsiku, a pozor, tahle motorka 
najela v roce 2005 také tisíce kilo-
metrů po Novém Zélandu, což je 
opravdu raritka. Na ostrovy v Pa-
cifiku letěla Africa letadlem, zpátky 
pak plula lodí a tento výlet byl prý 
pro Toma ten největší splněný sen 
v jeho životě. Samozřejmě u toho 
nemohla chybět ani jeho manžel-
ka Eva, která je povinnou výbavou 
a perfektním společníkem na vět-
šinu cest, které Tom nejraději trá-
ví pod stanem a bez stresu kaž-
dodenního života. Nikam nikdy 
nespěchá a na to je mu Africa skvě-
lým parťákem. A na otázku, jestli 
by ji někdy prodal, mi odpověděl: 
„Mám ji tak dlouho, že je to pro nás 
člen rodiny, a dřív by šly z domu jiné 
věci...,“ což znamená, že NE! 

Africa Twin – cestovní 
enduro, o kterém se ještě 
i dnes říká, že za něj 
neexistuje plnohodnotná 
náhrada. Po světě jich 
jezdí spousty a plno těchto 
strojů potkáte i na našich 
silnicích. Mezi zachovalými 
nebo naopak hodně 
omlácenými AT občas 
narazíte na opravdu pěkný 
kousek, jako třeba tento.

david M. Bodlák
david@cmn.cz

foto: autor

Vyšlechtěná legenda

Úpravy na podvozku řadí tuto Africu o několik kategorií výš

Původní tripmaster nahradily 

moderní budíky

Stačí dát kufry a vyrazit kamkoliv...

Pokud vlastníte nějaký ten variá-
torový povoz, časem se nevyhne-
te výměně válečků. Pak by vám 
mohly přijít vhod válečky od znač-
ky Speeds, úzce svázané s distri-
buční sítí skútrů a čtyřkolek Kym-
co. Válečky se kromě precizního 

zpracování (speciální nylon s veli-
ce dobrými kluznými vlastnostmi, 
kvalitní mosazné jádro) vyznačují 
hlavně dobrou cenou, začínají už 
na 249 korunách za sadu. K dostá-
ní je jedenáct rozměrů pro nejběž-
nější typy skútrů i čtyřkolek.  jr

Válečky do variátorů
aktuálnĚ


