
- 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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K dobám, kdy byl Triumph 
slavnou značkou, se kromě 
verze Sport hlásí celá řada 

Thunderbird. Ta se začala vyrábět 
v roce 1994 a první stroje se přihlásily 
k odkazu stejnojmenného motocyklu 
z padesátých let. O rok později před-
stavila značka variantu Adventurer, 
která chtěla navodit dojem šedesá-
tých let a v Miláně 1997 mohli všichni 
žasnout nad variantou Sport. 
Aby nebylo Thunderbirdů málo, 
objevily se ještě v devadesátém 
osmém stroje Legend TT a Legend 
De Luxe. Všechny T-birdy mají stejný 
základ jak motoru, tak rámu. Šasi 
z vysokotažné ocele je převzato 
z generace Triumphů z první půlky 
devadesátých let, kdy se do jednoho 
rámu montovalo víc motorů, a dá 
se říct, že jedno šasi bylo společné 
pro všechny motorky, od cestovního 

Trophy přes sportovní Daytonu až po 
naháče Trident. 
U T-birdů je rozdíl hlavně v podsed-
láku, který je odmontovatelný 
a o několik centimetrů nižší. To přiná-
ší snížení nejen sedla a zpřístupnění 
motocyklu nevzrostlým záprdkům, ale 
taky nižší těžiště a tím lepší chování 
v zatáčkách. Motor původně fungoval 
jako pohonná jednotka naháče Tri-
dent, ale u Thunderbirdů měl menší 
výkon (69 koní).

Silnější motor, lehčí ráfky
Robustní tříválec poznal, zač jsou 
toho ostřejší vačky, upravené zapalo-
vání a sportovnější výfukové potrubí 
(karburátory zůstaly nezměněny). 
Výkon rázem vystrčil své paroží v po-
době 82 koní a nahoru šel i krouťák. 
Ten se posunul ze 72 na 76 Nm, 
usadil se ve vyšších otáčkách a aby 

se dal silnější motor pořád využívat 
naplno, objevila se v převodovce 
šestá rychlost.
Stejně jako se posunul výkon tříválce, 
šel technicky nahoru i podvozek. 
Došlo k prodloužení kyvky, která je 
hliníková, centrální tlumič Kayaba má 
nastavitelné předpětí a u přední vidli-
ce Showa s průměrem trubek 43 mili-
metrů si můžeš nastavit jak předpětí, 
tak oba útlumy. To konstruktérům 
v Hinckley pořád nestačilo a místo 
16palcového ráfku vzadu a 18palco-
vého vpředu použitých u Thunderbir-
du vetkli do závěsů Sportu 17palcové 
hliníkáče Akront. Dalším rozdílem 
oproti ostatním T-birdům je namnože-
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- Triumph se vším všudy
- vzpomínka na model X75 Hur-
ricane
- 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

Servisní údaje

Thunderbird má motor vycházející 
z tříválců ze začátku devadesátých 
let, a to znamená hodně bytelnou po-
honnou jednotku. Ne lehkou, ani pře-
technizovanou, ale robustní a nezniči-
telnou. Když se o něj budeš starat, je 
to agregát na celý život. Olej bys měl 
měnit po pěti tisících a dvojnásobná 
ujetá vzdálenost značí potřebu kontro-
ly a případně seřízení ventilových vůlí. 
Problémy měly Triumphy s oddechem 
motoru, který je řešen přes levé víko 
a občas pere mazivo do airboxu, 
i když je ho v jednotce tak akorát. 
Důležité je postupovat přesně podle 
návodu při výměně gufera na klice, 
které se ti v případě chyby v procesu 
vymstí právě posíláním oleje z motoru 
do airboxu. Výjimkou u Triumphů není 
netěsnost motoru, kdy můžeš čekat 
mírně vzlínající olej kolem bočních vík 
a ventilového víka.

Technická data Triumph  
 Thunderbird  
 Sport 900
motor čtyřdobý kapalinou  
 chlazený řadový tříválec, DOHC/4
objem 855 cm3

vrtání x zdvih 76 x 65mm
výkon 60kW (82 k)/8500 ot./min.
točivý moment 76 Nm/6500 ot./min.
kompresní poměr 10:1
plnění motoru  
 3 karburátory Keihin CV Ø 36 mm
startér elektrický
převodovka šestistupňová
brzdy vpředu 2 kotouče Ø 310 mm,  
 dvoupístkové třmeny 
 vzadu 1 kotouč Ø 285 mm,  
 dvoupístkový třmen
rozvor 1580 mm
výška sedla 790 mm
hmotnost 224 kg (suchá)
nádrž 15 l
cena  
 160 - 190 tisíc Kč (r.v. 1999 - 2002)

Je to tak, Thunderbird Sport je obdobou modelu X75 Hurricane, 
který kosil zatáčky v sedmdesátých letech a tehdejší Japon-
ci na něj mohli pouze smutně koukat a tiše závidět. Jeho po-
kračovatel v jednadvacátém století se do sportu už moc nehr-
ne, ala na to, že jde o retro, umí jezdit nečekaně rychle.

Triumph Thunderbird Sport 900  
  Sport 900

Ríkal si hurikán
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koní asi nestačil, tak továrna použila 
radši dva, oba s průměrem 310 mili-
metrů a s dvoupístkovými třmeny.

Skoro jako Amal
Dokud neuvidíš, jak vypadal původní 
Triumph X75 Hurricane, bude se ti 
zdát, že pár řešení nemá moc smysl, 
třeba zadní blatník, který je dost 
vysoko nad kolem, nebo překrytí 
airboxu děrovaným chromovaným 
plechem. Tato řešení, stejně jako po 
straně vyvedené výfuky s typickým 
tvarem koncovek byla pro Hurricane 
charakteristická. U Sportu nejsou sice 
tři koncovky, ale jen dvě a sportovní 
sání Amal pouze imituje plech přes 
airbox, ale i tak je odkaz nad slunce 
jasnější.
Kromě vzhledu si od X75 nepůjčil 
T-bird nic a je to dobře, hlavně u elek-
trického startéru. V sedmdesátých 
letech měla motorka nakopávačku 
a nedovedu a ani si nechci představit, 
jak bych na tříválci skákal. Takhle 
není třeba vydávat žádnou energii, 
teda kromě stisknutí startéru a pohnu-
tí páčkou sytiče, bez něhož studené 
devítikilo zažehnout nechce.
Motor se rozbíhá a nastává čas pro 
hudební produkci, motor „anglického 
wartburgu“ je hlučný sám o sobě 
a dává najevo, že v něm běhá dost 
železa. K tomu neopakovatelný hukot 
tříválce vycházející ze tří tlumičů 
a máš o důvod víc před vyjetím 
v klidu vedle mašiny čekat, až se olej 
i voda rozpálí na střelbyschopnou 
hodnotu.

Hmota uprostřed
Motorek jako T-bird moc není, a tak 
nejdřív nevíš, co od ní máš čekat. 
Bylo mi jasné, že nejde o naháče, 
jakých Japonci chrlí stovky den co 
den a spíš jsem čekal něco jako H-D 
Sportster. Zvedání ze stojánku tomu 
taky dost napovědělo, s železem 
se zjevně nešetří ani v Evropě, ani 
v Americe. Thunderbird má sice kil 
hodně, ale hmota je dobře centrali-
zovaná a níž než u staré Daytony ze 
začátku 90. let. Parkování chce dost 
síly a nic neulehčuje ani malý rejd 
způsobený hodně vpředu uloženým 
agregátem. 
Při jezdění jsem hmotnost tolik necítil, 
ale i tak je pořád znát, že jedu na 
sice dobře ovladatelném, ale těžkém 
kuse železa. Jízda je hodně příjemná 
a díky hmotnosti a dlouhé kyvce 
opravdu stabilní.

Tříválec podvozek nerozhodí
Tříválec sice netočí moc, ale na dru-
hou stranu začíná tahat kolem dvou 
tisíc a velká část síly je k dispozici od 
4500 otáček. Křivka průběhu krou-
ťáku je plochá, takže motorka nabízí 
spoustu zátahu v celém pásmu. 
Převodovka je dost jemná, přesná 
a řazení probíhá příjemně rychle. 
Při využívání toho, co motor umí, 
se občas objeví náznak zakroucení 
rámu, jinak ale Triumph kosí zatáčky 
pekelně. Spíš než chybu v podvozku 
budeš na výjezdech hledat další sílu 
v motoru, šasi i závěsy fungují tak 
dobře, že by snesly i silnější agregát. 
Překvapivě dobře reaguje pérování, 
zadní centrál je nastavitelný jen 
v předpětí a při maximálním utažení 
začne kolo chycené v dlouhé kyvce 
poskakovat ven ze zatáčky. Přetá-
čivost se dá změnit v neutrální cho-
vání povolením péra, ale vzhledem 
k tomu, že kyvka je dlouhá, dá se 
utíkající zadní kolo dobře kontrolovat, 
taky díky Avonce s kulatým profilem.

Sedlo na prášky
Když budeš motorku hodně dřít 
v zatáčkách, začne trochu vadnout 
přední brzda – stačí přibrzdit, na 
páčce nastavit menší vůli a jedeš 
dál. Triumph je na tom co do pohodlí 
stejně jako většina naháčů a rozdíl 
je hlavně ve stupačkách, které jsou 
sportovně nahoře, aby tě moc neo-
mezovaly v náklonech. Na sedle při 
brzdění dost často sjíždíš na nádrž 

a ani spolujezdec nebude nejšťast-
nější, protože jeho bobek je vhodný 
tak akorát na výlety do hospody 
a zpátky.
Geniálně promyšlené není ani 
snímání a nandavání sedačky. Než 
se dostaneš k baterce a vrátíš sedlo 
zpátky, začneš se v průběhu procesu 
zajímat o šedý trh s antidepresivy. 

Orientační ceny 
náhradních dílů

Vzduchový filtr 1200 Kč
Blinkr přední/zadní 1400/1400 Kč
Páčka brzdy 1500 Kč
Páčka spojky 1500 Kč
Píst 3000 Kč
Přední blatník 6000 Kč

Zato palubka je ukázkou jedno-
duchosti a funkčnosti a dokonce 
nechybí spínač varovných blinkrů. 
Na to, že se Thunderbird tváří jako 
retro, předvádí toho o dost víc, než 
bys čekal, a kromě toho, že všude 
vzbudí velkou pozornost, si s ním 
díky tahavému motoru a povedenému 
podvozku i výborně zajezdíš.
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