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Konkrétně se tak stalo na veletr-
hu IFMA v roce 1984 a model 
GSX-R tehdy přinesl hned 

několik zajímavých řešení. Prvním 
z nich byl na svou dobu ojedinělý rám 
z lehkých slitin a použití vzduchem 
a olejem chlazeného motoru, který 
dával celých sto koní při velice příz-
nivé hmotnosti. Celá mašina vážila 
206 kilo, ale jak se ukázalo, motor 
výrazně předčil podvozek, a tak na 
sebe změny nenechaly dlouho čekat. 
Už po roce byla v zájmu stability 
prodloužena zadní kyvka a moder-
nizaci podlehlo i dalších pár detailů. 

První větší revoluce se odehrála 
v roce 88 a eRko se od té doby 
mohlo chlubit sedmnáctipalcovými 
ráfky (dřív 18 palců), tužším rámem 
a motorem s novými karburátory 
a sníženým zdvihem (44,7 mm), díky 
čemuž došlo k naladění na výkon ve 
vrchu. Změny ovšem znamenaly také 
výrazné zvýšení hmotnosti na 226 
kilogramů. O dvě léta později se ale 
zdvih vrátil na starou dobrou hodnotu 
48,7 milimetrů a potravu začaly mo-
toru dodávat osmatřicetimilimetrové 
karburátory „Slingshot“, obojí v zájmu 
lepšího tahu od spodních otáček.

Kromě zmíněných úprav se začala na 
předek montovat i moderní obrácená 
vidlice Showa, jejíž přínos k celkové 
ovladatelnosti je tak trochu diskuta-
bilní. V roce 92 se do kolébkového 
rámu nastěhoval kompaktní vodou 
chlazený motor, který byl navíc 
usazen o trochu níž a blíž k před-
nímu kolu, což Suzuce dopomohlo 

V době, kdy se ve 
vývojovém centru 
Jawy pravděpodob-
ně chystalo revoluč-
ní použití kotoučové 
brzdy, šokovala 
Suzuki západní 
veřejnost se svou 
supersportovní sed-
msetpadesátkou.

Technická data Suzuki  
 GSX-R 750 W  
 r.v. 92
motor	 čtyřdobý	kapalinou		
	chlazený	řadový	čtyřválec,	DOHC/4
objem	 749	cm3

vrtání x zdvih	 70	x	48,7	mm
výkon	86	kW(118	k)/11	500	ot./min.
točivý moment	71	Nm/9500	ot./min.
kompresní poměr	 11,8:1
startér	 elektrický
převodovka	 šestistupňová
rozvor	 1435	mm
brzdy vpředu 2	kotouče	Ø 310	mm,		
	 čtyřpístkové	třmeny
 vzadu 1	kotouč	Ø 240	mm, 
	 dvoupístkový	třmen
výška sedla	 785	mm
hmotnost	239	kg	(pohotovostní)
nádrž/rezerva	 21/4	l
cena		70		-	130	tisíc	Kč	(r.	v.	92-96)

Jedna 
z legend

Suzuki GSX-R 750



Servisní údaje

U všech sedmpade bez ohledu na 
rok výroby je výrobcem předepsán 
servisní interval každých šest tisíc 
kilometrů. U modelů z let 85 až 91 
je po ujetí zmíněné vzdálenosti tře-
ba vyměnit olej i s filtrem, zkontro-
lovat ventilové vůle a po ujetí dvou-
násobné vzdálenosti by mělo dojít 
i na výměnu svíček a vzduchového 
filtru. U první generace vodníků už 
je situace jiná a přestože výměna 
oleje přichází opět po 6 tisících, filtr 
stačí vyměnit až ve 12 tisících, stej-
ně jako svíčky, přičemž ve stejné 
chvíli je třeba zkontrolovat i venti-
lové vůle. Vzduchový filtr vydrží u 
zmíněných ročníků celých osmnáct 
tisíc kilometrů.
U GSX-R z roku 96 až po součas-
nost je výměna oleje opět načaso-
vána do 6 tisíc, avšak výměna filtru 
(i vzduchového) se posunula až do 
18 tisíc a kontrola ventilů až do 24 
tisíc kilometrů, přičemž svíčky bys 
měl vymontovat po obvyklých 12 
tisících. Životnost motoru samo-
zřejmě závisí na způsobu použí-
vání motocyklu, přičemž pověstí 
nesmrtelnosti se honosí zejména 
vzducháče z let 85 až 91.

Pověst motocyklu

- do roku 1988 měla motorka 
osmnáctipalcové ráfky
- v době představení byla GSX-R 
ukrutná střela
- vzduchem a olejem chlazený 
motor byl v dvaadevadesátém 
vyměněn za vodníka
- tvrdší odpružení, dobré přední 
brzdy i u starších strojů
- vzducháče z let 1985 až 1991 
jsou skoro nesmrtelné
- po sundání kapot výborně 
vypadá
- výkon jde poměrně snadno 
zvednout

Orientační ceny 
náhradních dílů

Vzduchový filtr 1514 Kč
Svíčky (kus) 333 Kč
Baterie 2000 Kč
Brzdové destičky  
(přední/zadní)  
 2396 (na 1 třmen)/2486 Kč
Řetězové kolečko/rozeta  
 2811/2865 Kč

k lepšímu rozmístění hmotnosti. Před 
osmi lety dostala GSX-R nový kabát 

a motorka se stala objektem totál-
ního překopání. Mohutný rám, 180 
kilogramů bez náplní a výkon skoro 
sto třicet koní, podpořený náporovým 
sáním (SRAD) znamenaly pro „erko“ 
začátek nové éry.

S vodníkem na cestách
O jezdění na legendárních vzdu-
cháčích se už popsaly stohy papíru 
a protože naše redakce nechce 
zbytečně plýtvat lesy, přiblížím dnes 
pocity s vodou chlazeným eRkem 
z roku 1992. Do čtyř tisíc je s moto-
rem docela těžká řeč a pořádný ná-
stup síly zaznamenáš v šesti tisících, 
ale podvědomě cítíš, že není všem 
dnům konec. Jakmile se na otáčko-
měru dotkne ručička devítky, začne 
na zadní kolo působit síla skoro 
stovky koní a ty zjišťuješ, co vlastně 
znamená překlad slova superbike. 
Když se nezalekneš a nezavřeš plyn, 
bude tě i nadále hnát kupředu síla 
téměř pekelná, ovšem jakmile se 
dostaneš těsně před dvanáct tisíc, 
začni rychle hledat v repertoáru 
převodovky další rychlost, protože 
při dalším držení plynu začne výkon 
prudce klesat. Řazení je u GSX-R 
trochu hlučnější a dalším poznatkem 
ohledně šestistupňové skříně je 
docela dlouhá jednička.

Nezaměnitelné roury
Z dnešního pohledu již není dvojitý 
kolébkový rám z hliníku nejlepší 
ukázkou tuhosti, ale i tak si s ním 
užiješ až až. Okamžik pravdy přichá-
zí v rychlých táhlých zatáčkách, kde 
ti začne docházet, proč v roce 96 
přešli v Suzuce na masivní páteřový 
rám. Řešením může být kvalitní 
tlumič řízení a chvilka laborování 
s nastavením jak přední USD vidlice, 
tak zadního centrálu. V sériovém 
nastavení je odpružení eRka tvrdší 
a tudíž je jasné, že na rozbitých 
silnicích si Suza zrovna nelibuje. 
Bezproblémovou oblastí jsou 
přední brzdy, které si i v dřívějším 
provedení se čtyřpístkovými třmeny 
s řáděním vodníka v klidu poradí, 
i když je jasné, že šestipístky mon-
tované od roku 96 jsou na sportovní 
jízdu o něco vhodnější. Když si 
na eRko sedneš, ihned ucítíš, že 
stupačky jsou umístěny docela dost 
vzadu, takže například Dlouhé bidlo 
z bratrstva Kočičí pracky by si na 
sedmpade nehověl zrovna pohodlně.
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