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Chybělo jí k doko-
nalosti poměr-
ně málo, snad 
možná to pouhé 

1 %. Avšak stačilo to k tomu, 
aby obyčejnější a jízdně „tup-

ší“ Varadero, Triumph Tiger 
955i či fenomenální BMW  
R 1150/1200 GS jeho cestova-
telskou rapsodii zhatily ještě 
před jejím začátkem. Motorka 
měla dva zásadní problémy. Na 
její design v první řadě neby-
lo příliš motorkářů připrave-
no (stejný problém měla Futu-
ra 1000 a Falco) a kromě toho 
měly první modely problémy 
s elektrikou, kvůli nimž si mo-
torka nezískala nejlepší pověst. 

A vysvětlujte někomu, že se 
jedná jen o přehořelé konekto-
ry, jejichž oprava je za hodinu 
letování hotová.

RSV rodina
Caponord byl ve své době, 
a dá se říct, že stále je, tech-
nicky i koncepčně velmi mo-
derní a zdařilý motocykl. Vel-
ké cestovní enduro se chová na 
asfaltu tak dobře, že není pro-
blém s ním jezdit pěkné úhly na 
okruhu. K tomu mu dopomáhá 
opravdu tuhý rám a dvouválec 
Rotax Aprilia z ozkoušeného 
RSV1000 Mille. Nabízí využi-
telných 88 koní na zadním kole 
a bohatý masivní točivý mo-
ment. Převodovka jde hlad-
ce, a dokonce je vybavena an-
tihoppingovou spojkou – to se 
občas hodí přetíženým cestova-
telům v horských klikaticích.

Italské Varadero
Na nezpevněných komunika-
cích je na tom Caponord stej-
ně jako Honda Varadero, Cagi-
va Navigator, Suzuki V-Strom 
1000 či zmíněný Tiger. Žád-
né dovednosti od něj nečekej-
te, hmotnost je velká, přední 
kolo těžké. O motorce se ví, že 
na svou hmotnost má příliš sla-
bou přední vidlici, té je dobré 
dopřát alespoň hustší olej nebo 
progresivnější jiné pružiny. Vi-
dlice není vůbec nastavitelná 
a to není u takto těžké motor-
ky dobré. Až verze Rally Raid 
měla modifikovaný vylepšený 
nastavitelný podvozek.

Brzdy jsou ostré, terénní 
schopnosti stroje, jak již bylo 
zmíněno, dost omezené. Vy-
chytávek má motorka několik 
– venkovní teploměr, nastave-
ní zadního tlumiče externím 
kolečkem, palivoměr a jedny 
z nejlepších motocyklových re-
flektorů. Obě sedla a posaz se 
vyrovnají nejlepším cestovním 
motocyklům.

Starší horší
První verze, kterou poznáte 
podle předních blinkrů v kapo-
táži, měla zmíněnou nedochy-

tanou elektroinstalaci – volné 
konektory kabeláže dobíjení 
se zapekly a přestaly přenášet 
proud – obdobně tomu bylo 
ve stejné generaci i modelů Fu-
tura apod, kde byly problémy 
stejné. Někdy se ještě objevu-
jí problémy s indukčními cív-
kami. Faceliftovaná verze pro-
blémy skoro nemá, konektory 
a další mouchy jsou vychyta-
né. Po mechanické stránce se 

stroje není třeba bát, servisáci 
o starém dobrém Rotaxu hovo-
ří jako o nezničitelném agregá-
tu, který najíždí opravdu stati-
síce.

K motorce byla velká řada 
příslušenství, od všemožných 
krytek a chráničů, kufrů, kó-
nických řídítek, kitu na vy-
lepšení přední vidlice i zadní-
ho pérování, centrální stojan 
a mnoho dalšího. 
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Second hand

99 % dokonalosti

Vynikající nezničitelný V-Twin ze superbiku 
RSV1000, duralový rám stejných kvalit, neotřelý 
vzhled, a přesto se stroj nikdy nedostal do krabice 
nejoblíbenějších.

TEChniCká porAdnA

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Petr Šafránek
vedoucí servisu A Spirit

Motoricky je Caponord podle mě ne-
zničitelný. Rotax je poctivý motor, kte-
rému byste měli ventily kontrolovat po 
15 000 km, ale podle zkušeností se vlast-
ně jen kontrolují a podložky se mění tak 
po 30 000 km. Jezdí nám na servis asi 10 
strojů a vlastně se řešilo jen několik zá-
vad s elektrikou – vytavené konektory. 

Jinak pouze bouračky nebo běžný servis. 
Olej a filtr byste měli měnit po 7500 km. 
Někteří jezdci si stěžovali při najetí vět-
šího počtu kilometrů na zvonící přední 
kotouče, ty jsou totiž plovoucí a cinka-
jí. Není to závada, dá se vyřešit přený-
továním kotoučů na nové usazující klo-
boučky. Spojka vydrží podle zkušeností 
50 000 km, motory po 100 000 nemají 
problémy. Samozřejmě záleží, jak se se 
strojem zachází.

Pohled technIka

Caponord ETV1000 Rally Raid
další VeRze

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 2001–2008
Cena: od 90 000 Kč 

hodnocení

2001 Caponord uveden na trh
2004 menší facelift zahrnující upravenou polokapotu, vylepšené pérování 
 a plovoucí kotouče vpředu
2005 ABS
2005 verze Rally Raid s kufry, ližinou pod motorem, modifikovaným pérováním 
 a dalšími adventure vylepšeními

hIStoRIe

technIcké údaje

aprilia etV1000 caponord

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec do V, DOHC/4,  
vrtání × zdvih 97 × 67,5 mm, kompresní 
poměr 10,4:1, vstřikování, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
vícelamelová spojka v olejové lázni, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: hliníkový prostorový rám, 
vpředu teleskopické vidlice, zdvih 175 mm, 
bez možnosti nastavení, vzadu hliníková 
kývačka, zdvih 185 mm, vpředu 2 kotouče 
∅ 300 mm, dvoupístkové třmeny, vzadu 
kotouč ∅ 272 mm, dvoupístkový třmen, 
pneu vpředu 110/80-19, vzadu 150/70-17

Rozměry: délka 2290 mm, šířka 876 mm, 
výška 1436 mm, sedlo 820 mm, rozvor 
1544 mm, nádrž 25 l

Objem 998 cm3

Výkon 98 k@8500

Točivý moment 90 nm@6250

Hmotnost 243 kg (provozní)

Spotřeba 6,5-7 l/100 km

Jakub Nič
jakub@cmn.cz
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Tak jsem zase na pitu udělal ložisko 
v zadním kole. Chtěl jsem tam dát 
nové, ale šlo tam po všech těch před-
chozích výměnách už moc snadno, lo-
žisko je v náboji trochu volné, takže 
teď cítím v kole vůli. Existuje způsob, 
jak tu díru levně opravím? Navařová-
ní? Nebo nedělají se nějaká přesaho-
vá ložiska? 
 Dík, Roman Drobný.

Ahoj Romane, z tvé otázky vyplý-
vá, že ložiska u pita měníš často. 
Nebudu se tady vyjadřovat ke kva-
litě čínského hliníku, také je otáz-
ka, jestli náhodou nejezdíš s pří-
liš napnutým řetězem nebo nemáš 
na motorce něco špatně, ale vzhle-
dem k tomu, že jde zřejmě o levný 
pitbike, můžeš si možná při opra-
vě dovolit takovou trochu „do-
mácí dílnu“, prostě opravu, která 
v praxi sice docela dobře funguje, 
ale profesionální není. 

Nejsolidnější opravou volnější 
díry pro ložisko, pokud bys měl 
například motorku s drahými li-
tými koly, je totiž profesionální 
vyvložkování otvoru pro ložisko 
v odborném servisu (pokud je 
v náboji dost materiálu), ale jest-

li potřebuješ levné rychlé řešení 
a vnitřní plocha pro ložisko v ná-
boji ještě není vydřená, můžeš to 
v tomto případě zkusit s důlčí-
kem a kladívkem. Jemně, rovno-
měrně a pravidelně s citem poťu-
kej důlčíkem celý vnitřní povrch 
otvoru pro ložisko. Každým úde-
rem důlčíku se totiž vytlačí část 
materiálu náboje nad okolní po-
vrch a tím se zmenší efektivní 
průměr otvoru, do kterého pak 
půjde ložisko naklepnout už těs-
něji a bez vůle. 

Z podstaty věci samozřejmě vy-
plývá, že tento způsob opravy ne-
vydrží tolik jako původní náboj, 
ale kvalitu opravy můžeš podstat-
ně vylepšit zalepením ložiska. Le-
pidla na zajištění ložisek fungují 
docela spolehlivě, i když nejsou 
úplně levná. Nejznámější je asi 
Loctite, ovšem je jich moc druhů, 
takže po tobě nejspíš budou chtít 
v prodejně vědět, jak přesně vel-
kou vůli potřebuješ zalepit, což se 
ti asi ve tvých podmínkách bude 
špatně měřit. Minimálně stejně 
dobře užitečný pro tebe bude na-
příklad zajišťovací prostředek na 
ložiska od firmy Retech – Stud-
lock, který funguje na každou vůli 
od nuly až do 0,3 mm. 

Až budeš nové ložisko monto-
vat, nezapomeň před jeho montá-
ží vložit do kola rozpěrku a také 
nové ložisko vždy montuj tou 
stranou, na které je vyraženo jeho 
označení, směrem ven, aby bylo 
k přečtení. Kdykoli pak bude za-
potřebí nové ložisko, snadno na 
ložisku najdeš, jaký rozměr po-
třebuješ. 

A ještě jednu radu: pokud mě-
níš ložiska v kole, vždy se mění 
obě dvě (všechna) najednou.  

Volná ložiska kol
Svoje dotazy do technické poradny 
zasílejte na poradna@cmn.cz

Tento týden 
odpovídá Ing. Jiří 
Kosina, Motopoint 
s.r.o., dovozce 
a distributor 
amerických 
ložiskových sad All Balls.

Připravuje: L. Záruba
foto: archiv

Druhá generace (blinkry na tyčkách) byla vychytanější

Uni palubka stejná na všech Apriliích své doby


