
- 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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Dva válce navíc
Drtivá většina chopperů je po vzoru 
Harleyů poháněna dvouválcovým moto-
rem do V, ale občas se na silnicích vyskyt-
ne rebel, který se této tradici hrdě vze-
pne, jako třeba právě čtyřválcová Magna.

Pověst motocyklu

- mezi cruisery neobvyklý čtyřvál-
cový motor
- manipulace na místě není žádná 
sranda
- podvozek je z tvrdšího kraje
- dokáže letět až 210 km/h
- přední brzda má pomalý nástup
- při dodržování intervalů by ti měl 
motor vydržet hodně dlouho

Honda VF 750 C  
       Magna
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Technická data Honda  
 VF 750 C  
 Magna
motor čtyřdobý kapalinou chlazený   
 čtyřválec do V, DOHC/4
objem  748 cm3

vrtání x zdvih  70x48,6 mm
výkon  65 kW (87 k)/9000 ot./min.
točivý moment  
 70 Nm/7250 ot./min.
kompresní poměr  10,8:1
startér  elektrický
převodovka  pětistupňová
rozvor  1655 mm
brzdy  vpředu 1 kotouč Ø 316 mm,  
 dvoupístkový třmen 
 vzadu bubnová brzda
výška sedla  705 mm
hmotnost  229 kg (suchá)
nádrž/rezerva  13/3,3 l
cena  80 - 175 tisíc Kč  
 (r.v. 85 - 97)

Orientační ceny 
náhradních dílů

vzduchový filtr 1278 Kč
svíčky (kus) 302 Kč
baterie 2692 Kč
brzdové obložení  
(přední destičky/zadní čelisti)  
 1459/1240 Kč
řetězové kolečko/rozeta  
 1201/1826 Kč

Servisní údaje

U hondí sedmsetpadesátky se 
charakteristické závady stejného 
druhu nevyskytovaly, takže by ti při 
dodržování pravidelného servisu 
měla vydržet pěkně dlouhou dobu. 
Výměna oleje i s filtrem by měla 
proběhnout po 12 000 kilometrů 
a o šest tisíc kilometrů později 
nastane vhodná doba i pro výměnu 
vzduchového filtru. Dalším důleži-
tým momentem je kontrola svíček 
ve dvanácti tisících a jejich výměna 
při dvojnásobném počtu kilometrů, 
kterou bys měl spojit i s kontrolou 
ventilových vůlí.

Model Magna byl poprvé 
představen v roce 1982 a za-
měříme-li se na konstrukč-

ně důležité změny, nemůže nám 
uniknout rok 1993, po kterém se šířka 
přední pneumatiky rozrostla na sto 
dvacet milimetrů, sklon přední vidlice 
se zmenšil na úhel 32 stupňů a změn 
doznalo i zapalování. Postupem času 
se lehce měnil i design stroje, takže 
například původní verze měly nahoru 
zvednuté výfuky a jinak tvarované 
ráfky. Výroba divokého čtyřválce 
skončila v roce 2000, avšak i po 
zmíněném období továrna ze svého 
lůna občas vypustí pár motorek pro 
americký trh.

Srandy kopec
Jestli jsi se večer před vyjížďkou 
neposílil kácením stromů, bude pro 
tebe manipulace na místě prověr-
kou fyzické kondice, a to i přesto, 
že těžiště je docela nízko. Ale 
jakmile zmáčkneš lehce ovladatel-

nou mechanickou spojku, zařadíš 
rychlost a vydáš se do akce, Honda 
jakoby najednou shodila tak metrák 
a ovládání je o hodně radostnější. 
V porovnání s většinou chopperů 
je hondí podvozek z tvrdšího kraje 
a kdybys chtěl zažít víc sportovních 
pocitů, můžeš si na zadních tlumičích 
pohrát s předpětím pružin. Zajímavé 
je, že přes svůj dlouhý rozvor motor-
ka nepadá do zatáček a dá se říct, že 
jejich projíždění je opravdu radost.

Magna tahá za pařáty
Pohled do útrob dvojitého kolébko-
vého rámu některé skalní příznivce 
chopperů určitě zklame. Véčková 
koncepce sice nechybí, ale čtyři vál-
ce na motorkách s „vidlicí za obzor“ 
jen tak nenajdeš. Motory VF mají za 
sebou dlouhou historii a jejich použití 
v Magně dodává motorce zajímavé 
vlastnosti. Přesto, že se V4 začíná 
sbírat už od dvou tisíc, o zátahu se 
dá mluvit až v oblasti mezi 4 a 6 tisíci 
otáčkami za minutu. Když nebudeš 
srab a nepustíš plyn, zažiješ věci na 
chopperu nevídané. Jak se ručička 
otáčkoměru dostane za sedmičku, 
začíná se véefko díky právě dosaže-
nému maximálnímu krouťáku utrhá-
vat z řetězu a mezi osmi a deseti se 
utrhne úplně a tobě nezbývá než se 
hodně pevně držet řídítek.

Kotouč navíc by neškodil
Tahat za plyn je určitě fajn, ale brzdit 
se taky někdy musí a tady už bohužel 
VF používá tradiční chopperáckou 
kombinaci kotouč vpředu, buben vza-
du. Průměr kotouče je 316 milimetrů, 
což je sice dost, ale v souvislosti 

s absencí druhého kotouče se situace 
přítomností pouze dvoupístkového 
třmenu a hmotností čtvrt tuny značně 
zhoršuje. Brzda má pomalý nástup 
a pro razantní brzdění musíš páčku 
pořádně stisknout. Také zadní buben 
nemá žádný ostrý charakter, ale tady 
jde spíš o přednost, protože se při 
zpomalování nemusíš tolik soustředit 
na moment, kdy se zadní kolo dosta-
ne do smyku.

Jako v křesle
Trojúhelník řídítka, stupačky, 
sedlo vytváří pohodlnou a uvolněnou 
polohu a protože sedlo se v oblasti 
komfortu blíží spíš křeslu z obývacího 
pokoje, máš motorku, na které by 
se snad dalo i přespat. Hovíš-li si 
v nízkém křesle, oceníš jednoduchou 

palubku s trojící kontrolek zapuště-
ných v brýlích a „nečoprácké“ ana-
logové ukazatele otáček a rychlosti. 
Pořádným optickým klamem je nádrž, 
která se tváří, že by se do ní vešla 
celá benzinka, ale ve skutečnosti 
do ní nedostaneš víc než třináct litrů 
paliva.
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