
 Yamaha  
 FZS 600 Fazer
motor  čtyřdobý kapalino chlazený  
 řadový čtyřválec, DOHC/4
objem  599 cm3

vrtání x zdvih  62 x 49,6 mm
výkon:  71 kW(95 k)/11500 ot./min.
točivý moment   
 61,2 Nm/9500 ot./min.
kompresní poměr  12:1
startér elektrický
převodovka  šestistupňová
rozvor  1415 mm
brzdy  vpředu 2 kotouče  
 Ø 298 mm, čtyřpístkové třmeny
 vzadu 1 kotouč Ø 245 mm,  
 dvoupístkový třmen
výška sedla 800 mm
suchá hmotnost  189 kg
nádrž/rezerva 18/3,5 l
cena  120 - 140 tisíc Kč (r. 98 - 00)

Technická data

Čas běží jako voda, až se ani 
nezdá, že první Fazery se 
u nás objevily už před pěti 

lety. Postup výroby probíhal obvyk-
lou cestou, což znamená čtyřválec 
ze silnice, kolem roury s kulatým 
průřezem a je hotovo. Motor byl 
převzat z modelu Thundercat, ale 
u FZS má o tři milimetry menší kar-
burátory, do nichž vede sací potrubí, 
jehož průměr je oproti „kočce“ nao-
pak větší. Agregát je také skloněn 
pod menším úhlem 25 stupňů místo 

FZS je jediným naked bikem, 
kterého si musíš dodě-

lat doma. Vyrábí se totiž jen 
s polokapotou, jejíž sundání 

a nahrazení kulatým svět-
lem je na tobě. Vítr tě sice 

donutí namontovat plast 
zpátky a kulaté světlo vyho-

dit, ale to už je sekundární 
problém. 

Výbornou věcí je palivoměr, jehož 
přítomnost vždycky dokáže potěšit.

Motor do ulic
Co se mi na Fazerovi 
líbí snad nejvíc, je 
průběh výkonu. Ve 

středním pásmu může motorka držet 
krok se staršími sedmpade a jak si 
vzpomínám, tak ani první litry FZR 
neměly kolem sedmi tisíc 
takovou sílu. 

původních pětatřiceti , aby se před 
něj vešly ještě dvě trubky rámu. 
Protože je u naháčů motor na očích, 
dostal výrazné žebrování a stříbrný 
kryt hlavy válců. Když se po všech 
úpravách Fazer zvážil, byl jen o dvě 
kila těžší než dárce pohonné jednot-
ky, což je určitě dobrý výsledek. Po 
dvou letech pár gramů ale zcela jistě 
přibylo, protože z přední vidlice 
začalo trčet 
seři-
zování 
předpětí. 
Už od začátku 
byla mašina k dispozici jen s poloka-
potou, variantu s obvyklým kulatým 
světlem v nabídce nenajdeš a v ob-
chodu ti ji neprodají, ani kdybys na 
kolenou prosil. Místo, aby Yamaha 
kapotu konečně odmontovala, 
podrobila ji v roce 2002 plastické 
operaci a sjednotila její vzhled 
s litrovým bratrem. Spolu s ostřejším 
„ksichtem“ přišla také větší nádrž 
s lepším vybráním pro kolena, 
uzávěr z R1 a výfukové potrubí 
z nereznoucí oceli. Letos přichází 
Fazer totálně překopaný, v novém 
rámu bez svárů drží motor z R6 a ze 
staré šestky nezůstala snad jediná 
součástka.

Dobře viditelné otáčky
Dnešní zkušenost s FZS je pro mě 
teprve druhá a díky vydařenému 
a bezbolest-

nému „tenkrát poprvé“ 
se nemůžu dočkat, až se motor 
vypořádá s venkovní teplotou a my 
si spolu zase užijem. Otevřená 
koncovka Shark brutálně řve 
a její krásný zvuk zajiš-
ťuje motorce zasloužený 
respekt. Řidítka jsou jako 
skoro na všech Japoncích 
úzká, ne sice nepřirozeně, ale 
motokrosová by neuškodila. Stu-
pačky o pár milimetrů níž by taky 
nebyly k zahození, ale jinak se na 
mašině sedí příjemně a hlavně 
přirozeně. Z tacha i otáčkoměru 
se dá odezírat bez sebemenší 
námahy, díky čemuž nemusíš 
před jízdou schroustat kilo 
mrkve, abys něco viděl. 

Co nemusíš řešit nikdy a nikde, jsou přední 

brzdy z Rjedničky.

Nahác se  
zakrytou  

tvárí

Te
xt

: P
řé

m
a V

an
ěk

 F
ot

ky
: I

vo
š P

os
pí

šil
, Y

am
ah

a
Yamaha FZS 600 Fazer



Servisní údaje

Použitý šestnáctiventilový motor 
z Thundercata byl před vsazením 
do Fazera dostatečně prověřen 
a nemusíš se tedy bát, že by ti 
přichystal nějaké nenadálé pře-
kvapení. Rána ozývající se z pře-
vodovky mezi jedničkou a dvojkou 
je sice strašidelná, ale normální 
a neškodná. U pár strojů se po 
zjevně neodborné opravě objevuje 
prolínání oleje zpod víka alterná-
toru. Dost majitelů se nespokojí 
s nízkou účinností světlometu, což 
je pravděpodobně hlavní nectnost 
Fazerů první generace. Při zapnu-
tých potkávacích světlech svítí jen 
jedno „oko“ a druhé se zapojuje 
po aktivaci dálky, což se často řeší 
jednoduchou úpravou elektriky tak, 
aby na potkávací svítila světla obě. 
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Navíc bych si při pouličním závěním 
vybral radši FZS než někoho z mafie 
supersportů, protože u Yamahy je 
k dispozici o dost širší využitelné 
pásmo. Ke všemu jde Fazer při troše 
snahy na zadní už kolem šesti tisíc 
a když nechceš nebo neumíš řadit, tak 
máš před sebou dalších skoro sedm 
tisíc vypečených otáček. Výborně 
naladěnému motoru pomáhá v trhání 
kostek šikovně poskládaná převodov-
ka s krátkými prvními rychlostmi, po 
kterých přichází na řadu dlouhá šest-
ka. Při zkoušení maximálky s ní ale 
moc štěstí neuděláš a když ji zařadíš 
z pětky níž než ve dvanácti tisících, 
bude ti dosažení nejvyšší rychlosti 
trvat dost dlouho. Fazer zjevně není 
motorkou na trhání rekordů, protože 
zrychlování nad 220 ho baví asi jako 
pedofila sex s důchodkyní. Jinak 
bezchybná a přesná převodovka má 
ale přeci jen jeden nedostatek, kterým 
je typická rána ozývající se při řazení 
z jedničky na dvojku. 

Pověst motocyklu

- nezdá se to, ale tahle ostrá hračka 
se vyklubala na svět už v minulém 
století
- zmenšené karburátory zlepšují 
průběh točivého momentu v níz-
kých otáčkách
- skvělé sportovní brzdy dovolí 
držet v zatáčkách krok se silnější 
konkurencí
- výborně nastavená převodovka 
se hodí i pro jízdu po zadním kole
- před dvěma lety se vzhled přední 
masky sjednotil s litrovou verzí
- na okruhu si můžeš sice zadová-
dět, ale stejně dobrý řidič na spor-
tovní mašině ti určitě ujede
- zadní brzda kvalit přední nedo-
sahuje

Orientační ceny 
náhradních dílů

Vzduchový filtr  700,-Kč
Akumulátor  4300,-Kč
Brzdové desky přední 1300,-Kč  
                          zadní  850,-Kč
Píst  3200,-Kč
Přední blatník  2300,-Kč

Statečné trubky
Skutečnost, že si čtyřválec žije 
v pelechu z trubek, poznáš teprve 
na okruhu, při jezdění v provozu 
nemáš prakticky možnost jakékoli 

Yamaha FZS 600 Fazer

kroucení zaznamenat. Měkčí nasta-
vení pérování se dá při plánovaném 
výletu na autodrom vyřešit utažením 
předpětí obou závěsů. Co nemusíš 
řešit nikdy a nikde, jsou přední 
brzdy z Rjednice, které jsou prostě 
super a nic než super. A jestli si 
někdo myslí něco jiného, tak ho rov-
nou vyzývám na souboj (zbraně si 
může zvolit sám). Zadní brzda je už 
slabší a já osobně bych si ji vylepšil 
minimálně opletenou hadicí, aby se 
její chování přiostřilo.
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