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Kawasaki uvedla na trh Es-
trellu v roce 1992 a po-
pravdě, když jsem tehdy 
viděl první zveřejněné 

fotogra� e, myslel jsem si, že se 
Japonci zbláznili a že to zkrátka 
nikdo nekoupí. Jak jsem se mý-
lil, výroba stále běží! Tento mo-
tocykl de facto odstartoval vlnu 
retro strojů, která se ale vlastně 
pořádně rozjela až v posledních 
letech.

Charakterní, charismatická
Továrna na obrovské lodě a trans-
portní letadla se zkusila odklonit 
od hlavního proudu, nezvyšovat 
výkon, nepoužívat top technolo-
gie, ale vsadit na totální retro de-
sign. Nejlépe asi přiblížili Estrel-
lu v německém Motorradu, kde 
ji srovnávali s NSU Max z roku 
1953. Protože jsem docela těž-
ký patriot, pro mne je to takový 
čtyřdobý japonský Pérák.

Objem 250 cm3, čtyřtakt dvou-
ventil a ještě ke všemu OHV se 
sedmnácti koňmi při docela níz-
kých otáčkách dává záruku ne-
zničitelnosti a děsně pohodové 
jízdy. Agregát je usazen do kla-
sického kolébkového rámu, tak 
jednoduchého, jak je jednodu-
chý celý stroj. Zadek jako kdyby 

byl převzat z naší „kejvačky“. Pak 
už jen kapkovitá čtrnáctilitrová 
nádrž, řídítka, dva oblé kastlíky 
na „cajk“ a… a jedno sedlo jako 
z roku 1936! Pneumatiky úzké, 
skoro galusky, a pět kvaltů, aby 
převodovka pokryla malý vý-
kon. Nu a co chcete, aby se vám 
tady po…o?

Rozdíl oproti Péráku a jeho 
souputníkům je snad jen ve spo-
lehlivějším zapalování, v účin-
ných brzdách a elektrickém star-
téru. Tak s takovouto kůží se 
Kawa vydala na trh. V Japonsku 
šla a jde na dračku – Evropa na-

opak těžce zklamala. Asi ještě 
nebyla psychicky připravena na 
„krok zpět“.

Modernizovat? 
Jste se zbláznili?
Přeci nebudete modernizovat 
něco, co chcete, aby vypadalo sta-
ře. Anebo považujete za moderni-
zaci rok 1996, kdy kotoučové brz-
dy nahradily bubny? Slyšíte dobře. 
Estrella se zhruba po dvou letech 
měnila, ale to byly změny pouze 
lehkého ražení: jednou se jedno-
sic vyměnil za dvousedlo, pak se 
to vrátilo zase zpět, jednou se dalo 
chromu tam, kde byla prve barva. 
Prostě asi takové změny, jako na 
motorkách v 50. letech.

Japonský trh si vyžádal výkon 
o čtyři koně vyšší a pro vyznava-
če o� roadů se zrodila nádherná 
verze TR. Endurko jako by vyje-
lo z � lmového plátna, z komedie 
s Pierrem Richardem. Před pěti 
lety donutilo rádobyekologické 
lobby do této krásy vmontovat 
vstřik – naštěstí ho konstruktéři 
elegantně zamaskovali.

Fakt Pérák?
Velmi příjemné ovládání, er-

gonomie, celková pohoda jíz-
dy, to přesně vystihuje Estrellu. 
Cestovka tak 90 km/h, zrych-
lení z nuly na 100 za 14 vteřin. 
Že vás to neohromuje? To přece 
ani nemá. Tenhle bajk má mít co 
nejvíce ze čtvrtlitrů poloviny mi-
nulého století. Opravdu bych jíz-
du přirovnal k příjemnému, (ale 
ostřejšímu a fungujícímu) „pé-
rasovi“!

Tady však necítím ani náznak 
„historických“ vibrací, necítím 
zpomalování, ale brždění, jinak 
bych rozhodně netipnul, že vě-
kový rozdíl je 40 let. Pořád chvá-
lím, co? Ale evropští zákazníci 
si mezi lety 1994–99 (to se o� -

ciálně dováže-
la) koupili jen 
5000 strojů. 
Proč? Těžko 
říct, ale často 
slýchám hla-
sy, že dvěpa-
de je málo 
a když, tak as-
poň 34 koní 
(kvůli řidičá-
ku). Evrop-
ští zákazníci 
prostě moc 
„ u j í ž d ě j í “ 
v objemech 
a výkonech. 
V zemi pů-
vodu mají 
v nabídce 

stroje podobné Estrelle všich-
ni čtyři hlavní výrobci a všech-
ny v objemu čtvrt litru. Myslím, 
že Japonci nás trochu předbíhají 
i v racionálním myšlení.

Na oldtimerech jezdíme mezi 
50 až 70 km/h a cílem BéJéčka 
je se veteránům v dříve velmi 
oblíbené kubatuře 250 kubí-
ků co nejvíce přiblížit. Škoda, 
že tímto veteránem se zárukou 
jako Evropané tak trochu pohr-
dáme. 
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U nás jich je 
opravdu jen pár

Do Evropy se 
vozila chvíliSECOND HAND Kawasaki BJ250 Estrella

Chcete veterána, ale nechcete domů každou 
chvíli tlačit? Chcete veterána, ale nechcete utírat 
loužičky od oleje a benzínu? Chcete klasika, na 
kterém budete jen jezdit? Pro vás je tu „novodobý 
Pérák“ BJ250 Estrella!

Oldtimer z novovýroby

inzerce

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Honza Těžký
technický manažer, Kawasaki Asko KC

Kawasaki Estrellu o� ciálně vůbec nedo-
vážela, takže o ní nic nevíme, na ser-
visu u nás snad nikdy nebyla. V Evropě 
se prodávala v letech 94–99, ale jen 
pro Německo, Francii, Rakousko a Ho-
landsko. Je to ale podle všeho jedno-

duchá motorka, na které se celkem nic 
kazit asi nebude. Olej + � ltr každých 
10 000 km, vzduchový � ltr se čistí po 
10 000 km, mění se po 20 000 km. Ven-
tily se seřizují šroubečky, což je jedno-
duché a praktické, kontrolovat by se 
měly po 10 000 km. V Česku je to dost 
anonymní motorka, je jich tak asi jako 
na prstech jedné ruky.

SERVIS A PROBLÉMY

1992 jednosedlo, kotoučové brzdy
1995 dvousedlo
1996 bubnové brzdy
2003 přibylo enduro TR
2007 vstřikování
2011 výroba pro Japonsko pokračuje

HISTORIE

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 1992 – současnost

Cena: 2000 – 3000 €

HODNOCENÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kawasaki BJ250 Estrella
Objem 249 cm3

Výkon 17 k@6500

Točivý moment 21 Nm@6000

Hmotnost 160 kg (provozní)

Spotřeba 3 l/100 km

Sedlo 745 mm

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
jednoválec, OHV/2, vrtání × zdvih 
66 × 73 mm, kompresní poměr 9:1, 
karburátor, později vstřikování, elektrický 
startér, pětistupňová převodovka, sekundární 
převod řetězem

Podvozek: ocelový rám, vpředu 
nenastavitelná teleskopická vidlice, vzadu 
ocelová kyvná vidlice se dvěmi jednotkami, 
brzdy vpředu kotouč ∅ 300 mm, vzadu 
kotouč, pneu vpředu 90/90-18, vzadu 
110/90-17

Rozměry: rozvor 1400 mm, nádrž 14 l

Martin DeCarli
redakce@cmn.cz

foto:archiv

Japonský trh si vyžádal výkon 
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sy, že dvěpa-
de je málo 
a když, tak as-
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(kvůli řidičá-
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prostě moc 
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stroje podobné Estrelle všich-

První jednosedlová 
Estrella děvčatům opravdu 

nesmírně sluší

V zemi svého původu je Estrella 
velmi oblíbená, v Evropě se 
bohužel vůbec nechytla

Endurko TR250 se vyskytlo 
později, ač se to nezdá, 
motor i rám má stejný jako 
Estrella, změnila se nádrž, 
řídítka a ostatní „plechy“


