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T refou do černého bych 
nazval počínání pánů 
od Suzuki, když dali na 
trh v roce 2004 malého 

V-Stroma. Tenkrát jste si moh-
li z velkých endur vybrat tře-
ba Varadero od Hondy, případ-
ně menšího a výrazně slabšího 
Transalpa, Yamahu TDM, ba-
vorskou klasiku R 1150 GS 
anebo o dva roky staršího bráš-
ku DL1000. Však právě zá-
stavba lehkého a osvědčeného 
motoru z nahatého SV650 do 
rámu z litra, společně s něko-

lika dalšími úpravami, udělaly 
z malého Stroma lehčí, levněj-
ší a lépe ovladatelný motocykl, 
než je výše uvedená „plnotuč-
ná“ konkurence. Ano, nejede 
200, maximálku má psaných 
180 km/h, ale komu to vadí? 
Za svoje peníze totiž dostane-
te spolehlivého a nenáročného 
společníka do pohody i nepo-
hody.

Je veliká
Skoro až nepochopitelné by se 
mohlo zdát počínání vývojá-
řů, když na začátku 21. století, 
v dobách miniaturizace a od-
lehčování, postavili šestsetpa-
desátku velkou jako litr, z esvéč-
kového motoru ubrali pár koní 
a kromě jinak ocejchovaných 
budíků a odebrání jedné kon-
covky výfuku vše ostatní ne-
chali víceméně „litrové“. Kola, 
pneu, brzdy, nádrž a dokonce 
i airbox a chladič jsou z větší-
ho brášky. Jenže turisté na něja-
kou miniaturizaci zvysoka kaš-
lou a ocení motorku, na kterou 
se vejdou i ti největší z nás včet-
ně přítelkyň a bagáže, motorku 
s rámem, co má veliké pevnost-
ní rezervy, s brzdami konstru-
ovanými na větší zátěž, s nádr-
ží, co garantuje opravdu veliký 
dojezd, a s chladičem, co motor 
uchladí za všech okolností...

Objemná kapotáž skýtá jezd-
ci dobrou ochranu před povětr-
nostními vlivy i hmyzáky všeho 
druhu, přičemž výšku plexi lze 
za pomoci nářadí nastavit do 
jedné ze tří poloh. Úložný pro-
stor pro vaše věcičky, akumu-
látor a pojistky, to vše najdete 
pod sedlem. Sedlo samotné je 
pohodlné i pro spolujezdce, na 
mnou testovaném kuse z roku 
2005 bez známky zjevného 
opotřebení či prasklin. Dvojitý 

hlavní světlomet kouká na ces-
tu za jízdy vždy oběma očima, 
tedy i výhled na cestu za tmy je 
solidní.

Kdo má nějaké to kilo na-
víc a ještě jezdí často ve dvou 
a plně naložený, tomu může 
být přinejmenším zadní tlumič 
poněkud měkký. Jsou majitelé, 
kteří toto řeší výměnou za tlu-
mič z litrového brášky (má větší 
zdvih), levnější ale určitě bude 
jen výměna pružiny za tužší 

a případná změna planžet v tlu-
miči. Když je odpružení v po-
řádku, pracuje předek s nastavi-
telným předpětím i zadek, kde 
si ladíte hydraulicky kolečkem 
předpětí a navíc si poštelujete 
i odskok, zcela bez výhrad.

Motor a spol
Když má někdo málo a vy mu 
ještě seberete, může to u dotyč-
ného vyvolat buď vlnu nevole, 
nebo smutek. Když máte V-Stro-
ma 650, zjistíte, že C je správ-
ně. Motor z SV byl obrán o šest 
koní, maximální krouťák je také 
o 4 Nm nižší, ale maximálních 
výkonových hodnot motor do-
sahuje při nižších otáčkách než 
SV, což se pro tento typ motocy-
klu hodí, hlavně v terénu.

Motor je vybaven vstřiko-
váním, které funguje u moře 
stejně jako v alpských pasech, 
plní Euro 2 (od 2007 Euro 3), 
umí zabrat z velmi nízkých 
otáček a nechá si krátkodo-
bě líbit i přes 10 tisíc. Za tu-
hle práci si málokdy řekne víc 
než šest litrů, většina majitelů 
jezdí se spotřebou něco mezi 
4-5 l/100 km. V kombinaci 
s dvaadvacetilitrovou nádr-

ží je tak dojezd krásných 400-
500 km na jedno tankování!

Upgrade motocyklu, kte-
rý přišel v roce 2007, se týkal 
hlavně motoru, kde kvůli plně-
ní Euro 3 byly použity dvě svíč-
ky na válec a jinak informovaný 
„šváb“, co v zájmu ekologie na-
kládá s benzínem ještě úspor-
něji. Motorka dostala o 15 mm 
větší rozvor, kdo chtěl, mohl 
mít na kolech ABS, a všich-
ni spolujezdci se radují, neboť 
byl zvětšen chránič výfukového 
potrubí táhnoucí se okolo jejich 
nohou. Zlé jazyky tvrdí, že mo-
torka je o trochu línější.

Bezkonkurenční?
Skoro ano, ale vlastně ne. Do 
příchodu V-Stroma si turis-
té, kteří nechtěli litrové mo-
torky, mohli sáhnout praktic-
ky jen po hondím Transalpu, 
proti němuž ale byl V-Strom 
něco jako raketa z jiné dimen-

ze. Transalp pocházel z osm-
desátých let minulého století, 
měl tenkrát klasické 21“ přední 
kolo, které se na asfaltové ježdě-
ní prostě nikdy moc nehodilo, 
slabou ochranu jezdce před po-
větrnostními vlivy, pět rychlos-
tí a spolehlivý, ovšem nikterak 
dynamický motor.

Suzuki si asi vzala k srdci sla-
bá místa Hondy a nasadila hned 
zkraje vychytanou motorku. 
V-Strom je veliký – za své pení-
ze dostanete pěkný kus masa, kte-
ré má vepředu kompromisní 19“ 
kolo, co je na asfaltu dobré a v te-
rénu ještě všude „nezapadne“, 
a je vybavený silným osvědče-
ným motorem a šestistupňovou 
převodovkou. Že jsou oba mo-
tocykly určeny spíše pro silnič-
ní provoz než do terénu, je jasné, 
přičemž úspěšné zdolání terénu 
záleží spíše na zrovna obutých 
pneu a jezdcově umění než na 
velikosti předního kola... 
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SECOND HAND Nedostatkem dynamiky 
rozhodně netrpí

Velká motorka 
s malým srdcemSuzuki DL650 V-Strom

Malý velký Strom

Chcete velikého a pohodlného cesťáka 
s malou spotřebou? Něco, co umí na 
dálnici i po polní cestě? Pak určitě máte 
ve výběru Suzuki V-Strom 650.

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Při nákupu ojetého stroje si prohlédněte celé 
výfukové potrubí – hodně vám napoví o tom, 
za jakých podmínek byl motocykl provozo-
ván. Zkuste, jak hodně jsou vymačkaná péra 
(a v jaké poloze je nastavení jejich tvrdosti), no 
a zbytek jako na jiných motorkách...
Ventily doporučuje výrobce seřizovat každých 
24 tisíc kilometrů, olej měňte co 6000 km, svíč-
ky po 12 a oba � ltry po 18 tisících. U toho vzdu-
chového se navíc doporučuje každých 600 km 
kontrola či jeho případné nahrazení pratelným 
K&N � ltrem. Právě kontrola či výměna vzdu-
chového � ltru je trošku nepříjemná záležitost, 
neboť je potřeba nejdříve sundat několik plas-
tů a nádrž. Při servisu nepotěší také to, že vý-
robce stroj nevybavil centrálním stojanem. 
Vzduchový � ltr koupíte za 900 Kč, olejový za 
300 Kč a jednu svíčku pořídíte do 250 Kč.
Ceny začínají na 80 tisících, přičemž za no-
vou 2011 zaplatíte vč. DPH 194 900 Kč (s ABS 
o dvacku víc). Po světě už jezdí mnoho kous-

ků i s desítkami tisíc najetých kilometrů, vět-
ší počet najetých kilásků proto není důvodem 
stroj nekoupit.
Motor je velice spolehlivý, pokud se přeci je-
nom nějaký problém vyskytne, rozsvítí se čer-
vená kontrolka mezi budíky a na palubních 
hodinách buď problikává nápis FI – to ještě 
jedete, případně dokonce hodiny zmizí a FI 
svítí – a je zle. FI je čas opravování... U moto-
rek Suzuki se vstřikováním paliva však máte 
k dispozici vychytaný systém samodiagnos-
tiky motoru, který aktivujete prostým pro-
pojením dvou k tomu určených kontaktů na 
konektoru schovaném pod sedlem a zapnu-
tím klíčku. Na displeji se vám objeví zkratka či 
zkratky poruch a podle patřičné tabulky zjistí-
te, jakýchže poruch nastal čas. Dle závažnos-
ti si poruchu buď opravíte sami, anebo dáváte 
motorku do servisu s tím, že víte, co jí je, a ne-
musíte tedy několik nocí nespat, než mecha-
nik závadu najde...

SERVIS A PROBLÉMY

2004 představení Suzuki DL650 V-Strom
2007 uprage motomanagementu (Euro 3)

HISTORIE

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 2004 - stále

Cena: od cca 90 000 Kč

HODNOCENÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

Suzuki DL650 V-Strom
Objem 645 cm3

Výkon 67 k@8800

Točivý moment 60 Nm@6400

Výška sedla 820 mm

Hmotnost (provozní) 215 kg

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec V90˚, DOHC/4, vrtání × zdvih 
81 × 62,6 mm, kompresní poměr 11,5:1, 
vstřikování SDTV ∅ 39 mm, elektrický 
startér, šestistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: dvojitý páteřový hliníkový 
rám, vpředu teleskopická vidlice 
∅ 43 mm, zdvih 150 mm, nastavitelné 
předpětí, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s centrálním tlumičem, zdvih 150 mm, 
nastavitelné předpětí (hydraulicky) 
a odskok, brzdy vpředu 2 kotouče 
∅ 310 mm, dvoupístkové třmeny, vzadu 
kotouč ∅ 260 mm, jednopístkový třmen, 
pneu vpředu 110/80R19, pneu vzadu 
150/70R17, lité ráfky 2,50“/4,00“

Rozměry: délka 2290 mm, šířka 
840 mm, výška 1390 mm, sedlo 820 mm, 
rozvor 1540 mm, úhel řízení 26°, stopa 
110 mm, poloměr otáčení 2,6 m, 
nádrž 22 l, olejová náplň 2,7 l, užitečná 
hmotnost 205 kg

a případná změna planžet v tlu-

Malý velký Strom
Palubka připomíná hlavu 

robota číslo 5. Chytrá je stejně

Strom je mnohem lehčí 
a obratnější, než se 

na první pohled může zdát

Ahoj redakce ČMN,
na mojí Yamaze YBR začíná být patr-
ný problém. Mám najeto 35 000 km 
a při rozjíždění nebo přechodu z brz-
dění do akcelerace motorka jakoby 
cukne. Zkoušel jsem pátrat po příčině 
a nakonec jsem vyloučil motor i řetěz. 
Motorka cuká jakoby v zadním kole. 
Mám strach, že budu muset kupovat 
nové. Co myslíte?
 Petr

Ahoj Petře,
na YBR je 35 000 km řádná dáv-
ka kilometrů a po takové dlouhé 
cestě je třeba dopřát motorce tro-
chu toho servisu. Tebou popsaný 

problém je poměrně běžný, a po-
kud se nejedná vyloženě o vůle na 
motoru, které nejsou příliš časté 
a setkáváme se s nimi spíše u sil-
nějších motorek či aut (převodov-
ka, spojka, osazení pastorku řetě-
zu), tak prakticky vždy můžeme 
hledat příčinu v zadním kole. Ne-
musíš se ale bát, že bys kolo musel 
měnit celé.

Stačí gumy
Rozeta a náboj zadního kola jsou 
vždy dva oddělené díly. Rozeta je 
vsazena do náboje kola přes gu-
mové silentbloky (jinak zvané 
také torzní tlumiče) a ty se starají 
o tichý a účinný přenos hnací síly 
na zadní kolo. Jedná se o takové 
gumové trojúhelníčky (viz. foto). 
Po velké porci kilometrů se může 
stát, že se tyto silentbloky vymač-
kají nebo dokonce vydrolí a ro-

zeta v kole jakoby plave – cuká. 
To znamená, že s ní jde pootočit 
v náboji bez toho, abys pohnul 
zadním kolem. To má za následek 
při jízdě ono cukání (při přidání/
zavření plynu, řazení atd.).  Když 
jsou vůle velké a posčítají se s těmi 
v řetězu a převodovce, začíná to 
být nepříjemné, mezi akcí na ply-
nové rukojeti a reakcí na zadním 
kole tak vzniká pocitově docela 
dlouhá prodleva a následné škub-
nutí vypadá, jako bys stroj např. 

„přehnal“ pokaždé přes spojku, 
nebo ti vypadl a zaskočil kvalt.

Levná záležitost
Tato vada je jedna z těch příjem-
nějších, protože pokud máš ales-
poň základní nářadí a technické 
dovednosti, vyměníš si silent-
bloky sám. Navíc jejich cena na 
Yamahu YBR125 je v autorizo-
vaném servise cca 18 Kč za kus, 
takže za opravu zaplatíš přibližně 
108 Kč. 

Motorka začíná cukat
Svoje dotazy do technické poradny 
zasílejte na poradna@cmn.cz

Jakub „Hawk“ Dražan
foto: kejvamania.sweb.cz

TECHNICKÁ PORADNA


