
- 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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Hraboš polní

Prapůvod husqvarního čtyřtaktu 
sahá až do období kolem 
roku 1984, kdy tehdy ještě 

Švédové přivedli na tratě pětikilo 
s válcem chlazeným vodou a hlavou 
vzduchem. O rok později následovala 
TE 510, která už byla kompletně 
chlazená kapalinou a svou koncepcí 
předznamenala konstrukci velkého 
jednoválce na dlouho dopředu. Model 
610 nastoupil na scénu v jednade-
vadesátém a vývoj mohl začít. Po 
dvou letech přišla výměna předního 
kotouče a pro další sezonu byl rám 
zesílen v oblasti krku řízení. Kromě 
toho v továrně vylepšili přepákování 
centrálu a dekompresor. V pětade-

vadesátém vstoupily do hry změny 
v motoru, díky kterým se zvedl jak 
výkon, tak „krouťák“.

Střídání v novém století
Před čtyřmi lety byl ten pravý čas, 
kdy továrny zval k vylepšení vidlice 

Orientační ceny 
náhradních dílů

Vzduchový filtr 400 Kč
Blinkr přední/zadní 290/290 Kč
Páčka brzdy 680 Kč
Páčka spojky 270 Kč
Pístní sada 7600 Kč
Přední blatník 1100 Kč

Husqvarna TE 610

Máme tady mašinu, která se do endur 
neřadí jen tak pro srandu králíkům, ale 
protože endurem fakt je. I přesto, že 
huska na zadním blatníku vozí SPZ, do-
staneš se s ní na asfalt akorát když přejíž-
díš z lesa do lesa, případně naopak.



- 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

hlas, a tak se průměr trubek vidle 
Marzocchi zvedl na 50 milimetrů. 
Zesílena byla převodovka, jednoválec 
dostal novou vačku, CDI a rám byl 
upraven v místě úchytu centrálu. V ro-
ce 1999 se na předku objevila USD 
vidlice a dvě výfukové koncovky se 
staly minulostí. Před třemi lety násle-
doval nový karburátor, píst, vylepšená 
klika a spojka. V momentu, kdy se 
poslední opilec vyzvracel následkem 

Technická data Husqvarna  
 TE 610
motor čtyřdobý kapalinou  
 chlazený jednoválec, OHC/4
objem 577 cm3

vrtání x zdvih 98 x 76,4 mm
výkon 40 kW (55 k)/7 500 ot./min.
točivý moment  59 Nm/6 000 ot./min.
kompresní poměr 10:1
plnění motoru 
 karburátor Dell‘Orto PHM 40 DS 
startér nožní
převodovka šestistupňová
brzdy vpředu 1 kotouč Ø 260 mm,  
 dvoupístkový třmen 
 vzadu 1 kotouč Ø 220 mm,  
 dvoupístkový třmen
rozvor 1495 mm
výška sedla 885 mm
hmotnost 117 kg (suchá)
nádrž 9,1 l
cena 70 - 100 tisíc Kč (r.v. 95 - 00)

Pověst motocyklu

- prapůvod husqvarního čtyřtaktu 
sahá až do období kolem roku 
1984
- model 610 nastoupil na scénu 
v jednadevadesátém
- nakopávačka je vlevo, řetěz 
vpravo
- když ji naložíš v bahně, výborně 
drží stopu
- na skocích hází na předek
- tvrdý motor
- je dost bytelná, takže ji nějaká ta 
rána do šrotu jen tak nepošle
- s největším problémem se husky 
setkaly v roce 1996, kdy se kvůli 
problému na lince sypala ojnice
- od devětadevadesátého se do 
agregátu montuje jednookruhové 
zubové čerpadlo

Servisní údaje

Motorka je dost bytelná, takže ji 
nějaká ta rána do šrotu jen tak ne-
pošle a navíc si na ní spoustu věcí 
opravíš sám. I tak je ale potřeba 
věnovat motoru péči, protože jed-
noválec je určený na sport a nikdy 
od něj nemůžeš očekávat výdrž 
jako u tupých endur typu XT, DR 
a podobně. Při kvalitní údržbě je 
motorka spolehlivá a s největším 
problémem se husky setkaly v roce 
1996, kdy se kvůli problému na 
lince sypala ojnice.
Modely do roku 98 včetně mají 
mazání motoru rozstřikem a v mo-
toru není ani filtr (jen sítko), protože 
v továrně chtěli udělat motor co 
nejlehčí. Od devětadevadesátého 
se do agregátu montuje jedno-
okruhové zubové čerpadlo. Tla-
kově je mazaná jen klika, zbytek 
rozstřikem jako předtím a stejně 
jako do 1998, ani novější husky 
olejový filtr nemají. Olej bys měl při 
hobby jezdění měnit zhruba po 500 
kilometrech, při závodním použití 
samozřejmě o hodně častěji. Na 
silnici dostává motor záhul ve vyš-
ších otáčkách, celkově se snižuje 
životnost a nejvíc na frak dostává 
hlavně klika.

divokých oslav příchodu roku 2001, 
stal se model 610 minulostí. Místo něj 
vyslala továrna do hry TE 570 s jinak 
tvarovanými plasty a celou hromadou 
nové techniky.

Bahnem jako buldozer
Když si poprvé na husku sedneš, 
budeš mít asi pocit, že ti někdo 
ukradl nakopávačku. Tam, kde jsi ji 
doteď u ostatních motorek vždy na-
šel, není po kickstartu ani stopy a je 
tedy potřeba hledat jinde, konkrétně 
nalevo, což je docela nezvyk. Po 
chvíli skákání se výfuk rozduní a jak 
si v sedle vyrovnám kyslíkový dluh, 
můžu vyrazit. V terénu se motor-
ka výborně vodí, ale v porovnání 
s moderními 450 je znát váha navíc, 
ale za ty peníze zase nemůžeš chtít 
zázraky. O něco konzervativnější je 
úhel krku řízení, takže v pomalých 
zatáčkách nebudeš zrovna jásat 
radostí. O to líp se ale huska chová 
při jezdění po polích nebo po lese 

a když ji naložíš v bahně, výborně 
drží stopu.

Ruce jak opice
Brzdy jsou na hobby jezdění účinné 
až dost a pérování ti klacky pod nohy 
taky házet nebude. Při prvních ces-
tách do terénu si budeš asi chvíli zvy-
kat na výšku motorky a motor, který je 
docela tvrdý. Jednoválec táhne dobře 
v celém rozsahu a jestli jsi s velkým 
čtyřtaktem off-road nikdy nejezdil, 
budeš mít ze začátku ruce vytahané 
jak opice. Stejně jako ostatní velké 
čtyřtakty, i huska na skocích hází na 
předek, takže jestli nechceš přistávat 
ve stoppie, nezavírej na odrazu plyn. 
I když motor nemá vyvažovák, nejsou 
vibrace žádnou mortalitou. Karburátor 
610 měl nevýhodu v tom, že se po 
pádu okamžitě ulil a bez startéru 
a s nakopávačkou vlevo si pak užiješ 
nejednu upocenou chvíli.
570, která nastoupila v roce 2001, má 
lehčí kliku, takže líp reaguje na plyn. 

V tom jí pomáhá i karburátor s plo-
chým šoupátkem a díky ostřejšímu 
úhlu vidlice se s ní rychleji prodereš 
utaženýma zákrutama.
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