
- 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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Předem jedna základní věc: 
K 1200S vypadá ve skutečnosti 
o dost líp než na fotkách. Bavor 

je svalovec, libovec a nezaměnitelný 
Němec. Moderní hrouda plastu a hli-
níku, která jezdí rychle už od pohledu. 
Akorát se asi pár lidí mimo motorky 
zeptá, proč má místo výfuku velkou 
termosku.
Konstrukce je na německou značku 
skoro ve všech směrech neortodoxní 
a například rám je nečekaně deltabox, 
s rameny 
vedoucími 

nízko nad motorem. 
U BMW je to netra-
diční konstrukce 

pod-
vozku, 
protože 

u většiny 
ostatních mo-

torek se přední 
i zadní pérování 

napojuje na motor 
a zbytek je uchycen na 

přídavných konstrukcích. 
Motor výrazně skloněný pod úhlem 
55 stupňů dovolil použít velký dese-
tilitrový airbox a zasadit 19litrovou 
nádrž hodně k zemi. Rozložení 
hmotnosti je 50:50, zatímco u většiny 
japonských strojů leží na předním kole 
51 a na zadním 49 procent hmotnosti.
Modernizačním zákrokem, spojujícím 
K 1200S s loňským 1200 GS, je elek-
troinstalace s technologií CAN, jejíž 
hlavní myšlenkou je vedení informací 
jedním kabelem místo několika metry 
drátů. Výhodou je, že nabízí víc funkcí 
při současném zjednodušení a dovolu-
je snazší diagnostiku celého systému.

Pár nápadů je dokonce poprvé pou-
žito i u BMW, a to nejen vychytávky 
na motorce, ale také výrobní postupy. 
Jako jeden příklad za všechny mohu 
jmenovat stroje na výrobu klikových 
hřídelí, které mají na svědomí mašiny 
s titanovými těly.

Pohodlí jak na GoldWingu
Rozvor motorky je mezi podobnými 
stroji (Hayabusa, ZX-12R, CBR 
1100XX) bezkonkurenčně nejdelší 
a blíží se nezapomenutelné K1 
z konce 80. let. Tím ale podobnosti 
naštěstí končí (s výjimkou použití 
kardanu), zaplaťpánbůh i včetně 

Kurva, hoši, 
guten Tag!
Je novodobá německá stíhačka soupeřem pro Hayabusu nebo 
reinkarnací nepříliš úspěšného čtyřválce K1? Záleží na úhlu 
pohledu, ale nejspíš je něčím úplně jiným.
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