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Model Diversion před-
stavila Yamaha na 
samém začátku de-
vadesátých let jako 

nástupce modelů XJ z minu-
lých desetiletí. Během výroby 
se vzduchem chlazený čtyřválec 
dočkal nejedné modernizace. 

V prvních letech se musel vypo-
řádat s nedostatky praskajícího 
trubkového rámu, později při-
dal výrobce druhou přední ko-
toučovou brzdu. Jednoduchost 
byla hlavní devizou, proto ná-
vrháři osadili stroj dvouventilo-
vým, vzduchem chlazeným mo-
torem, prověřeným zkušenostmi 
majitelů. Dalo by se bez nadsáz-
ky říci, že splňoval potřebu „čím 
jednodušší, tím spolehlivější“, na 
což se v dnešní přemíře technic-
kých vylepšení často zapomíná. 
Ani po letech se jeho základní 
vlastnosti nemusely měnit a při-
tom stále nezaostával, ani co se 
vzhledu týká.

Pro klidné piloty
Až do roku 2003 Yamaha nabí-
zela Diversiona ve dvou modelo-
vých verzích, jako čistokrevného 
naháče označeného písmenem 
N v názvu, pod písmenem S se 
skrývala jeho polokapotovaná 
alternativa (navíc se vyráběl také 
větší Diversion XJ900).

Výkon XJ600 nebyl nijak závrat-
ný, co také chtít od 61 koní, ale pro 
toho, kdo se rád dopravoval v kli-
du a s rozmyslem, to stačilo. Prá-
vě z takových lidí se stávali často 
majitelé malého iksjéčka. Přesto 
mohl na horských silničkách sta-
čit technologicky pokročilejším 
a o generaci mladším šestkovým 
naháčům, jako byla Honda Hor-
net nebo Suzuki Bandit. Přijatelná 
byla také spotřeba kolem 4,5, ma-
ximálně tak pěti litrů.

V testech evropských časopisů 
se ukázalo, že jde o výborný mo-

tocykl pro začínající mo-
tocyklisty a také dívky, ale 
mnoho majitelů se mohlo 
chlubit i jeho pohodlnými 
cestovatelskými vlastnost-
mi. Například v sousedním 
Rakousku a Německu pa-
třil dlouhá léta Diversion 
této střední objemové třídy k nej-
prodávanějším modelům.

opravdový držák
Tento model byl považován za 
velký držák, na ráně však moh-
lo být při pádu žebrování válců. 
Většina motocyklů bude tedy už 
dávno dovybavena ochranný-
mi padáky. Obě brzdy pracova-
ly spolehlivě, k ovládání přední 
nebyla zapotřebí žádná velká síla 
a její účinek se dobře dávkoval. 
Lépe se však přední brzdy cho-
valy na modelech s rokem výroby 
1998 a výše, kdy se vepředu obje-
vily dva kotouče.

Ocelový trubkový rám se při 
rychlejších průjezdech zatáčka-
mi lehce kroutil, ale jeho pev-
nost byla k výkonu motoru i tak 
dostatečná. Přední vidlice byla 
o něco měkčí, u starších mode-
lů docházelo někdy k poškoze-
ní úchytu zadní ocelové vidli-
ce. I když se to později zlepšilo, 
pořád je dobré se na tuto oblast 
při nákupu podrobněji zaměřit. 
Mezi klady patřilo nízko polo-
žené sedlo, pohodlné i pro spo-
lujezdce, a vzpřímený přirozený 
posaz. Sedlo bylo pohodlné hlav-
ně pro jezdce menší postavy, pro 
něž byly také připraveny prolisy 
v nádrži. Větším jezdcům možná 

chvilku trvalo, než si našli vlastní 
místa pro kolena.

Jako elektromotor
Kolem čtyř tisíc otáček přicházely 
do oblasti nohou menší vibrace, 
ve vyšších otáčkách však znovu 
zmizely. „Motoru není v zásadě 
co vytknout. Výkon 61 koní je zce-
la dostatečný a průběh výkonu je 
lineární. Dá se říci, že je lineární 
až příliš, motor neposkytuje žádné 
zlomy ve výkonové křivce. Něko-
mu to může vadit, ale více uživa-
telům to spíše vyhovuje,“ promlu-
vila zkušenost majitele.

Kdo si na tento model sedne 
poprvé, toho možná trochu pře-
kvapí podezřele znějící řinčení 
ozývající se z hlav válců. V kaž-
dém servisu vám prozradí, že 
nejde o závadu, ale o zcela běž-
ný zvuk vzduchem chlazeného 
motoru. 

Spojková páčka se ovládala po-
někud hůř a je potřeba také upo-
zornit, že při vyšší teplotě a vel-
kém zatížení stroje není na závadu 
občas zkontrolovat stav oleje. 
Psalo se také o horším startová-
ní za studena, ale i s tím si větši-
nou majitelé uměli poradit, když 
si našli správný startovací grif.

Při nákupu je dobré pohlídat 
si v technickém osvědčení maxi-

mální výkon u motocyklů dove-
zených z Německa. Prodával se 
tam totiž i model výkonově při-
škrcený na 34 koní. Bát se toho ale 
nemusíte, odborník to zvládne.

nástupce
Pro modelový rok 2009 přišel po 
šestileté přestávce nový model 
XJ6. Nebyl to zdaleka jediný ob-
líbený model, u něhož se Yama-
ha vrátila k původnímu názvu. 

Znovu se tak na trhu objevily dvě 
verze, nahatá a polokapotovaná. 
Konstrukce vychází z původní-
ho modelu FZ6 Fazer s ocelovou 
kývačkou, polokapotáž má vět-
ší rozměr než u Fazeru. Kapali-
nou chlazený čtyřválec disponuje 
výkonem 78 koní. Ke koupi byla 
od začátku i verze s ABS. O rok 
později modelovou řadu rozšířila 
do třetice i kapotovaná verze pod 
označením F. 

Dobrý den, vlastním Yamahu XJR 1300, 
rok výroby 2002, a mám problém s při-

brzďováním předního kola; nevrací se 
brzdové pístky. V klidu jde otočit kolem 
docela ztuha. Pístky ale chodí dobře, 
vyčistil jsem je. Poprosil bych o něja-
ké rady, jak postupovat při odhalení 
závady, jsem docela začátečník. A taky 
bych rád věděl, jestli a jak se povolují 
pětihvězdicové (modré) šrouby nebo 
špunty na brzdových třmenech, jest-
li se tam může skrývat příčina mého 
problému.
 Děkuji za rady, Sporťák Jirka

Pokud, jak píšete, pístky cho-
dí dobře, tak bych doporučoval 
zkontrolovat hladinu brzdové ka-
paliny v nádobce na řídítkách. 

Často se totiž stává, že jak se lidem 
postupně ojíždějí brzdové destič-
ky, klesá hladina brzdové kapaliny, 
a když si toho člověk všimne, tak 
ji samozřejmě doleje. Pak ovšem 
za čas namontuje nové destičky, 
pístky se kvůli tomu musí od sebe 
roztáhnout, a pak už člověka ko-
likrát nenapadne, že po roztažení 
brzdových válečků bude brzdové 
kapaliny v nádobce moc. Nádob-
ka je pak beznadějně přelitá a brz-
da přibrzďuje. 

Pokud by toto nebyl váš pří-
pad, pak by to chtělo třmeny ro-
zebrat. Těsnicí kroužky u brzdo-
vých válečků mohou po 11 letech 
přece jen postrádat potřebnou 
pružnost. Tyhle gumové krouž-
ky jsou na jedné straně vystave-

ny agresivní brzdové kapalině, na 
druhé straně na ně čeká agresivní 
voda, prach, koroze a ozón. Pro-
to časem stárnou a puchří. Vtip je 
totiž v tom, že pružnost těsnicích 
kroužků je odpovědná za to jem-
né odskočení brzdových válečků, 
když přestanete brzdit. A pokud 

toto odskočení není dostatečné, 
brzda přibrzďuje. A na motorce 
z roku 2002, podle toho jak a kde 
se s ní jezdilo, už může být koroze 
narostlá i na vývrtu pro válečky.

V takovém případě je třeba 
rozebrat celý brzdič, očistit pra-
covní plochy válečků, očistit i sa-
motné válečky, vyměnit všech-
ny těsnicí kroužky a prachovky, 
a pokud nejsou pracovní plochy 
válečků zničené korozí, mělo by 
to být zase v pořádku. Před opě-
tovnou montáží těsnicích krouž-
ků a prachovek je potřete brzdo-
vou kapalinou, aby nechodily na 

sucho. Pokud jsou vyrezlé brzdo-
vé válečky, dají se objednat nové, 
pokud je ale vyrezlá pracovní plo-
cha v třmenu, musí se koupit celý 
nový brzdič. 

Ty modré pětihvězdicové zát-
ky na brzdových třmenech se pro 
vyndání prasátek a výměnu pra-
chovek a těsnicích kroužků ro-
zebírat nemusí, podle továrního 
postupu se válečky vytlačují ven 
stlačeným vzduchem. 

V PŘÍŠTÍch ČMn
Jawa 125 Dakar si své jméno po cestě Jardy Šímy do Dakaru zasloužila, 
ale není všechno jen zlato, co se třpytí. Máte své zkušenosti? 
Napište nám na e-mail redakce@cmn.cz nebo na www.facebook.com/cmn.cz

Dotazy do Poradny zasílejte na 
poradna@cmn.cz nebo přes  
www.bikes.cz/otazky, kde najdete 
i všechny v ČMN dosud vyšlé poradny. 

Odpovídá: 
Pavel Polák, 
majitel pražského 
motoservisu 
a prodejny 
Motolive, Praha 4  

Připravil: L. Záruba, foto: archiv 

XJR1300 – přibrzďují brzdy
technická PORaDna

Poradna na 
www.bikes.cz/otazky

Yamaha XJ600 diversion 

(model ´96)

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
řadový čtyřválec, OHC/2, vrtání × zdvih 
58,5 × 55,7 mm, kompresní poměr 10:1, 
4 rovnotlaké karburátory, elektrický 
startér, elektronické zapalování, 
vícelamelová spojka v olejové lázni, 
šestistupňová převodovka, sekundární 
převod O-kroužkovým řetězem

Podvozek: dvojitý uzavřený rám 
z ocelových trubek, vpředu teleskopická 
vidlice, zdvih 140 mm, vzadu ocelová 
kyvná vidlice s jedním tlumičem, zdvih 
110 mm, brzdy vpředu kotouč ∅ 320 mm,  
vzadu kotouč ∅ 245 mm, pneu vpředu 
110/80H17, vzadu 130/70H18

Parametry: rozvor 1445 mm, nádrž 
17 l (3,5 l rezerva), olejová náplň 2,5 l,  
specifikace oleje 20W-40

Technické údaJe

Objem  599 cm3

Výkon 45 kW /61 k@8500

Točivý moment 55 nm@7000

Výška sedla 785 mm

Pohotovostní hmotnost 208 kg

V jednoduchosti je krása i spolehlivost
Komu záleží na finančních
nákladech, a přitom chce jezdit 
spolehlivě, určitě se nezmýlí, 
když i po letech sáhne po 
starším malém iksjéčku. To už 
od devadesátých let provází 
pověst spolehlivého
pracanta za dostupnou cenu.

ivo helikar
ivo@cmn.cz

foto: Marek L., archiv

Yamaha Diversion r.v. 1999 v Alpách v roce 2012. Tahle 
motorka nestárne a žebrování motoru se neokouká

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
kvalita, zpracování  
Výkon/cena 

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 1990–2003   Cena: od 15 000 Kč

hodnocenÍ

• Yamaha XJ 600, ‚97. 37000Kč. 732313400
• Yamaha XJ 600 S Diversion, ‚98, top stav. 37000Kč. 602935823
• Y. XJ 600 S Diversion, ‚03, s cestovní výbavou kufr + brašny cena 55000Kč. 49000Kč. 606314788
• Yamaha XJ6, ‚12. 95000Kč. martin.bartus@seznam.cz
• Yamaha XJ6, ‚11, super stav, padací protektory. 118500Kč. 603552335

V ČMn bazaru sTr. 14

serVis
prohlídka a výměna oleje každých 6000 km
ventilové vůle: sací ventil 0,11–0,15 mm, výfukový ventil 0,21–0,25 mm

VaŠe ohlasY

Jan Vojtech Papirník: Nadherna 
a pokud nesidite servis naprosto 
spolehliva a bezproblemova motorka. 
Pokud mate v poradku motor a starate 
se, cestovka po dalnici 140-150 neni 
problem. Jejich nevyhoda prednich 
vidli... daval jsem o krapanek hustsi 
olej, aby to porad nemlatilo na dorazy, 
jinak 900 km za den v lete neni jediny 
problem. Co se tyce havarek, je hned 
kapota endeslus. Vyfuky odrene, 
ale pokud mate padaky, motor vzdy 
v pohode. Spotreba pri klidne jizde bez 
problemu pod 4 litry, kdyz vezmete 
za heft, jste na nejakych 8,4 litru. Na 
nauceni vynikajici. Pro zkusenejsi je to 
uz doost slabe a nevyrazne. …

Vladan Janíček: Jsem spokojeným 
majitelem XJčka už třetím rokem. 
Vždy jsem říkal, že na ni nedám 
dopustit, co se týče motoru a designu, 
je to pravdou dodnes, avšak po třech 
letech užívání si musím na pár věcí 
postěžovat... Jsou to hlavně pro jízdu 
v noci téměř nepoužitelná světla, se 
kterými vidím opravdu kulové a co mě 
asi nejvíc zaskočilo, a vím že nejsem 
sám, jsou problémy, co se začaly 
neustále opakovat po montáži zadního 
kufru. Na XJ s kufrem se mezi 45–55 
km/h objevuje naprosto nezvladatelné 
kmitání řízení, a to zrovna v takové 
rychlosti, která je pro provoz ve městě 
naprosto nutná. Je sice pravdou, že to 

vzniká jen při přetížení kufru, kdy náklad 
tlačí na víko a ten se pak chová jako 
kyvadlo, což rozvlní celou mašinu, ale 
uznejte sami, kdo vozí v kufru 5 kg podle 
tabulky maximální zátěže? Vypadá to, 
že si jen stěžuju, ale jsem i tak zarytý 
milovník XJček a nehodlám ho hned tak 
brzo měnit za něco jiného a holt každý 
model má vždy nějaké své nemoci, se 
kterými se musí každý nějak poprat! 

Jakub Mareš: Vlastnil jsem XJ 600 N 
tři roky a byl to výbornej stroj. Nízká 
spotřeba, běžně i pod 4,5 l/100 km 
i ostatní provozní náklady. Navíc N-ko 
s chromovaným světlem a pouzdry 
přístrojů vypadá prostě krásně. Nebýt 
nehody, kdy jsem nedostal přednost 
a po které skončila motorka jako totálka, 
tak si myslím, že bych ho měl dodnes.

LeMatúš HellYeah Škorík: Měl jsem 
ho dva a půl roku, motůrek příjemnej, 
ale slabej, neustále jsem ho držel pod 
krkem... Jinak na naučení dobrej werk, 
škrtitelnej na 25 kW (omezující vložky 
v sání). VELKÁ schopnost shodit člověka 
po přebrždění předku. Moje hlavní 
výhrada jde k totální nemožnosti tu 
motorku ochránit před markantním 
poškozením v případě pádu – kapota 
jde pryč hned, výfuky cca to samé, 
dokonce mi to přes padáky jednou 
urazilo krajní fajfku na svíci, jak čumí 
ven do prostoru a auta ji ignorujou.

Vaše ohlasy z FB na Yamahu XJ600
Rozepsali jste se!

Modelová verze XJ 600 N


