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Žádám vás o pomoc. Jak od-
stranit oxidaci (fleky) z hliní-
kových částí motoru, kterou 
způsobil předchozí majitel 
jízdou na posolené silnici? 

 Milan

Fleky, o kterých se zmiňuješ, jsou 
skutečně způsobeny klimatickými 
podmínkami a solením našich sil-
nic. Zšedlé a začernalé mapy nejen 
na motoru, ale i na přední či zad-
ní vidlici, případně jiných dílech 
z hliníku nebo jeho slitin, kazí do-
jem celého stroje. Můžeš být čistot-
ný, jak chceš, motorku mít umytou, 
a přesto vypadá jako kus šrotu. 

Obvykle jsou tyto díly původně 
ochráněny bezbarvým lakem nebo 
nějakou jinou povrchovou úpra-
vou. Tu musíš dostat kompletně 

pryč. Nevím sice, jak na tohle fun-
gují různé barvožrouty, ale smirek 
docela dobře. Nakup si od středně 
hrubého až po velmi jemný. Pak 
celou plochu postupně obrušuj, až 
dosáhneš stejnoměrného zabarve-
ní kovu a zmizí i letité škrábance 
a odřeniny.

V této chvíli máš možnost 
rozhodnout se, zda budeš lako-
vat, nebo leštit. Když se rozhod-
neš pro lak, sežeň si takový, který 
je určený na hliník, mívají ho ve 
speciálkách na barvy. 
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second hand Moto Morini 1200 Granpasso

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Jiří Panuška, Strakonice

V naší skupině jsou samé bavoráky GS, 
panuje zdravá rivalita. Hodně cestujeme, 
letos jsme byli na Sardinii, vloni jsme se 
vydali na Krym, do Moldávie, Rumun-
ska… Granpasso jsem kupoval nové, 
nyní má stroj 15 000 km a zatím se dě-
lala jen běžná údržba. Průměrně jezdím 
7,8 l/100 km. Bavoráci mají dobré pod-
vozky, ale Morini je zase ostřejší na silni-

ci. Pocitově bych řekl, že je lehčí než Bavo-
rák. Zaujal mě italský design, je to celkově 
sportovnější, a vzhled budí zájem kdeko-
liv. Určitě jsem spokojený majitel, je to 
emotivní motorka a baví mě.

Pohled majitele

Jiří Křikava 
servisní technik Moto Prestige, Praha

Každých 10 000 km byste měli měnit olej 
+ svíčky, po dvaceti tisících se kontrolu-
jí a dorovnávají ventilové vůle, ty se ladí 
podložkami. Rozvodový řetěz má přede-
psáno 40 000 km a například palivový filtr 
30 000 km. Dá se koupit kit na snížení sedla, 
nebo se tak dá koupit nová motorka přímo.
První série trpěla chcípáním, občas motor 
při vyřazení rychlosti zhasl. Léčí to výfuko-

vý kit – jiná krytka zadního výfukového ko-
lene, jiný svod s jiným umístěním lambda 
sondy blíž přednímu válci a nakonec jiná ří-
dicí jednotka, celé cca 13 000 Kč. Druhá sé-
rie od modelů 2010 už je cajk. Dále se ví, že 
praská žárovka tlumených světel – v čoč-
ce je bohužel nestandardní žárovka, která 
většinou na pumpě není k dostání. Ještě 
větší sranda jsou zadní blinkry, které také 
praskají častěji a jejich žárovky se pro změ-
nu nedají, vyjma speciálky na žárovky, se-
hnat vůbec.

servisní intervaly

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 2008 - současnost

Cena: od 200 000 Kč; nová 324 600 Kč 
hodnocení

inzerce

SERVISNI ZONA
„ Jste v dobré kondici?   

Váš akumulátor zajisté bude“
OPTIMATE 4  již od  1369 CZk  

Custom Chrome Europe
Planiger Strasse 154
55543 Bad Kreuznach, Germany
Phone:  00 421 33 5936244
Fax:      00 421 33 5936245
marcel_masaryk@customchrome.de

- -

Objednejte si nový katalog u vašeho 
nejbližšího dealera, telefonicky na 
+421 335 936 244 nebo si jej prostě stáhněte 
na www.custom-chrome-europe.com

250,- CZK
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Moucha / The Fly
Viděli? Noo, ten film – koumák 
sešroubuje teleportační kabinky 
a při jednom z pokusů se mu do 
vlastní DNA zamixuje moucha, 
ve kterou se záhy začíná měnit. 
Má velké oči nabok hlavy a oslizlý 
sosáček. A když se na Granpasso 
mrknete pěkně z profilu, tak...

T ak a teď vážně. Design je 
opravdu šílený. Buď se jed-
nou řekne: „Ten co to na-
kreslil, to byl ale frajer!“ ane-

bo (a ruku na srdce – je to ten lepší 
případ) „panebože kerej vyhulenec 
zase čuměl na sci-fi!?“ Každopád-
ně je to stroj, který se vám pod kůži 
zaryje, buď půjdete spát s jeho vi-
dinou pod víčky a úsměvem pod 
vousem, anebo se té vidiny zase 
nebudete moct, k vaší šílenosti, za 
žádnou cenu zbavit.

Nicméně, nesuďte, dokud jste 
nezhřešili. Jakmile se vyškrábete 
do vysokého sedla, které vám díky 
své šíři nepustí nohy moc ohnout 
na zem (hodně jezdců se bude 
muset naučit zastavovat s jednou 
nohou delší na půli zadku), a pří-
stroj rozhýbete, začne vás děsně 
bavit. Jeho dvouválec je snad vše-
mi evropskými redakcemi hod-
nocen skoro plným počtem. Kro-
mě slušného spřežení koní prostě 
a jednoduše poslouchá, letí za ply-
nem a celkově šlape, slušně řečeno, 
bravurně. Akorát je to tryskáč na 
hospodaření s palivem. Jezdit pod 
osm na stovku podle mě nejde a za 
trochu svižnosti se klidně nestydí 
vzít gáži 12 litrů.

nebát se kolektivu
Moto Morini Granpasso se do ban-
dy velkých cestovních endur zapo-
jila úspěšně a se ctí. Přitom laťka 
je už několik let nastavená celkem 
jasně. Lídři jsou BMW R 1200 GS 
a KTM 990 Adventure. To jsou je-

diní borci, kteří umí jak na silnici, 
tak v lehčím terénu. Pak tu máme 
Moto Guzzi Stelvio, které se do teré-
nu již moc nehodí a konečně dlou-
ho avizované Moto Morini 1200 
Granpasso, které v boloňské sedm-
desátileté fabrice doplnilo již pro-
dukované modely Corsaro a 9 ½. 
Granpasso přeložíte jako velký 
krok (gran = velký, passo = krok).

Pod plynem je to síla
Granpasso je poskládáno z kom-
ponentů firem zvučných jmen 
– plně nastavitelný Öhlins bez 
páky, USD Marzocchi (ta pro 
změnu zcela nenastavitelná), ráfky 
Excel, brzdy Brembo, pneumatiky 
Metzeler Tourance. Čili jde o vý-
sledek, nikoli lidovou cenovku.

Morini není napodobenina. 
Vše dělá po svém, má charakter. 
Motor chrchlá hodně agresivně. 
Stříkačka necuká, ale ve vyšších 
otáčkách budete pociťovat leh-
ký neklid motoru při plynulém 
a předpisovém tempu. Pod plným 
plynem je jeho síla, pakliže se ba-
víme o kategorii cestovní enduro, 
opravdu brutální.

Ovladatelnost je za jízdy vý-
tečná, manipulace na místě díky 
vysokému těžišti pro mnoho lidí 
ovšem velmi ztížená. S plnou ná-
drží nebezpečně vysoká hra. Brz-
dy jsou velmi slušné, předek čáro-
val i kolem dvoustovky.

Podvozek je podle mého soudu 
opravdu hodně tvrdý, dává vědět 
o každé nerovnosti, nicméně ne-
odskakuje a díky pevnému příhra-
dovému rámu působí celá motor-
ka jako jeden naprosto pevný kus 
materiálu. Do terénu ale není.

chudý rejd, připlatím za větší
Kdyby to tak šlo, za pár korun 

zvětšit rejd. Otočit se s Granpas-
sem je totiž na normální cestě do-
cela oříšek. Vysoko těžiště, vysoko 
posaz, malý rejd a poměrně ner-
vózní nakoňované dvanáctikilo 
s býčím krouťákem. Ale kdo má 
cit, zvykne si. 

Displej ukazuje běžné úda-
je o otáčkách, rychlosti, denních 
kilometrech, stavu baterie, okol-
ní teplotě, teplotě motoru a něja-
ké další údaje, kterým jsem buď 
nerozuměl, nebo mi nepřipadaly 
pro jízdu moc důležité. Spojková 
i brzdová páčka mají radiální písty 
(kolmo k řídítku) a jsou nastavitel-
né. Spojka by mohla trošku ubrat 
ze své vzdorovitosti.

Pod sedlem je místa nemnoho, 
peněženka s doklady a mobilem 
se ale vejde s přehledem. Sedlo je 
docela pohodlné, tvrdé tak akorát, 
spolujezdec má k dispozici dvě pa-
rádní oblá madla, prostoru k seze-
ní má dost a jelikož je sedlo hodně 
stupňovité, i menší dívenka dobře 
vidí na cestu. Dělá se kit na snížení 
sedla – „Granpasso H83“.

itálie, nebo kvalita?
Zpracování je na velmi dobré 
úrovni. Odlitky, obrobky z fréz-
ky i soustruhu vypadají čistě, la-
kování také nemá slabiny. Jest-
li motory vydrží velké statisíce 

technické údaje

moto morini 1200 Granpasso
Objem 1187 cm3

Výkon 86,5 kW/118 k@8500

Točivý moment 103,6 nm@7000

Hmotnost 210 kg (bez paliva)

Výška sedla 840 mm

Spotřeba 8 - 12 l/100 km

Fleky na hliníku
Svoje dotazy do technické poradny 
zasílejte na poradna@cmn.cz

připravil Jakub „Hawk“ Dražan
hawk@cmn.cz

TeChniCKá Poradna

kilometrů, se zatím moc neví. 
Granpass ani v ČR, ani v Evropě 
na silnicích moc není. Přesto by 
motor, již známý z Corsara (od 
2005), měl být ozkoušený dosta-
tečně. První Korzáry měly pro-
blém s unikajícím olejem z ob-
lasti hlavy motoru, ale Granpassa 
jsou již udělána lépe. 

Jakub nič
jakub@cmn.cz

foto: Jan Křemeček

Varování: neprohlížet bez tmavých brýlí

Nesuďte, dokud 
nezhřešíte

Morini není 
napodobenina


