
- 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

hmotnosti, která je sice o něco vyšší 
než u Japonců, ale ne výrazně.
BMW je sportovně cestovní motorka 
a těžko říct, jestli víc cestovní nebo 
sportovní. Ale rozhodně je hodně 
rychlá na dlouhých trasách, benevo-
lentní ergonomie zaručuje pohodlí 
a ABS ve spolupráci se silným 
motorem zase rychlou a bezpečnou 
jízdu. Na šestku nemá motor problém 
točit jedenáct tisíc a vrhnout tě vpřed 
rychlostí přes 270 km/h. To není sice 
tolik co GSX 1300R „Sokolípéro“ 
nebo expresní Ninja ZX-12R, ale 
kolikrát za den se potřebuješ řítit přes 
tři kila...
Konstrukce tě usadí do motorky, ne na 
ní, a přes vnější rozměry je dvanáctka 
rozumně úzká kolem nádrže. Pozice je 
sice sportovně předkloněná, ale jen do 
té míry, aby ti po celodenním jezdění 
nezdřevěněla zápěstí a nezacpaly se 
karpální tunely. 
Pokud jde o pohodlí, nemá dvanáctka 
mezi sportovními hypercesťáky žád-
nou konkurenci a nejeden koráb silnic 
by se před ní musel sklonit, také díky 
sedlu znatelně nižšímu než u Japonců. 
Plexi rozráží větrnou bariéru velkým 
stylem a do 180 km/h není třeba 
zalehávat na nádrž a dokonce ani při 
260 km/h není vítr to, co by ti nejvíc va-
dilo. Nakonec jsou tu také obří zrcátka, 
zobrazující snad i to, co se nestalo.

Dědictví F1
Napříč uložený čtyřválec se dvěma 
vyvažováky je skloněn pod úhlem 55 
stupňů a svými rozměry připomíná 
spíš šestikilo než dvakrát tak velkou 
jednotku (taky díky mazání se suchou 
skříní se zásobou oleje v nádrži za 
motorem). Spojka je vícelamelová 
mokrá (BMW většinou používá 
suchou jednolamelovou) a kazetová 
převodovka je integrovaná v klikové 
skříni kvůli úspoře místa.
Vývoj agregátu má na svědomí 
opravdová kapacita Wolfgang Nehse, 
který u BMW konstruuje motory už 
dvacet let, z toho 13 let pracoval 
v oddělení BMW Motorsport, kde se 
na jeho konstrukčním prkně rodily 
agregáty vozů M3, M5 nebo Formule 
1, ze které si pár řešení půjčil.
Přes všechny průniky technologie 
formule 1 je čtyřválec překvapivě 
poslušný. Zvuk motoru se tváří 
hrozivě pouze na volnoběh, ale jak se 
roztočí, je z něj hodná jednotka. Do 
třech a půl tisíc se nedá moc používat 
a asi půjde o nedorozumění mezi 
elektronikou BMS a vstřikováním 
Bing. Vibrace se nevyskytují a zvlášť 
od pěti tisíc nahoru je agregát klidný 
jak děcko po vývaru z makovic.
Od dosažení maxima „krouťáku“ do 
omezovače v 11 200 otáčkách jede 
K 1200S jako žádný jiný bavorák 

a ještě na dvojku dokáže na výjez-
dech kreslit černé čáry.

Pérování od Hossacka
Velkou slávu rozpoutala značka 
kolem předního závěsu označova-
ného jako Duolever. Ten vynalezl 
v osmdesátých letech Brit Norman 
Hossack a BMW se zmocnila myš-
lenka vynález dovyvinout a aplikovat. 
Nechtěli ale Duolever bastlit na 
existující stroj, a tak počkali, až se 
bude vyvíjet motorka nová. 
Hossackův nápad se nakonec dočkal 
slávy spolu s dvanáctikilem, jehož 
přední kolo je uchyceno ve dvou 
masivních hliníkových ramenech. 
Ta jsou napojena na rám dvěma 
trojúhelníkovými rameny, jako to 
bývá například u závodních aut. 
Mezi spodním ramenem a hlavou 
řízení je centrální tlumič 
a vidlice je v ramenech 
uložená na ložiskách, 
díky čemuž se může 
otáčet. Řídítka jsou 
s vidlicí spojena 
dvěmi rameny 
s kloubem, který 
je nutný, aby bylo 
možné řídit, když kolo 
péruje. Konstrukce 
je tužší než konvenční 
vidlice se stejnou hmotností 

a nepotápí se při brzdění. Tím lépe 
absorbuje nerovnosti, protože není 
zatížena potopením.
Přední i zadní centrál byly vyvinuty 
ve spolupráci s WP, zadní jednotka 
je plně nastavitelná, přední jen na 
útlum při stlačení.
Duolever reaguje o něco rozvážněji 
než teleskopy žlutých kamarádů, 
ale přesto jde o velký krok vpřed, 
mluvíme-li 
o BMW. 
V tomto 
ohledu se 
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