
V půlce devadesátých let si 
v Suzuki řekli, že nastal čas 
představit vůdce kategorie 

nahatých čtyřválcových šestikulí, 
kterých se v té době ostatně ani moc 
nevyrábělo, a tak se Bandit usadil 
na trůn takříkajíc s prstem v nose. 
K tomu, aby si ho tam při představení 
v roce 95 mohl strčit, mu pomohl 
upravený motor z GSX 600F, což 

je jeden z mnoha odvozenců ze 
vzduchem a olejem chlazené jednotky 
legendární GSX-R 750. Rám byl 
umotán z několika trubek a v zájmu 
úspory nákladů byly například zadní 
stupačky přivařené, místo aby je ke 
kostře poutaly šrouby. Rok po sejmutí 
plachty z naháče přišla na svět i verze 
s polokapotou, která měla navíc hlavní 
stojánek.

Stupačky na šroubech
Zatím jediná velká inovace zavítala 
do konstrukčního oddělení před třemi 
lety a je jen její vinou, že od té doby 
má Bandit delší rozvor, ostřejší úhel 
vidlice a menší stopu předního kola. 
Novinkou se staly karbce Keihin 
CVR32 se snímačem polohy škrticí 
klapky, gumy 120/60 a 160/60 místo 
původních 110/70 a 150/70. Sedlo šlo 

o centimetr k zemi, změnila se palub-
ka, zadní stupačky začaly držet na 
šroubech a trubky rámu pod nádrží se 
o něco napřímily. O litr se zvýšil objem 

nádrže, místo brzdičů Nissin se začaly 
montovat dvoupísty Tokico, „eSko“ do-
stalo novou dvouokou kapotu a staré 
tvary zahodila i zadní lampa. 

Elektrolux pod nádrží
Na šestce jsem seděl naposled dva 
roky zpátky a z té doby jsem si odnesl 
dvě vzpomínky: Po zalehnutí na nádrž 

Cesta za mříže vede u většiny recidivistů spíše k získání nových 
dovedností, kterými mohou být například otevírání FABek či 
výroba psychotropních látek ze zdánlivě nepoužitelných kom-
ponentů. I motorky se po vypuštění na asfalt učí věcem nečeka-
ným a je na pilotovi, kam výchovu stroje nasměruje. 

Starý 
loupežník 
krade jak  
zamlada

Orientační ceny 
náhradních dílů

Vzduchový filtr  650,-Kč
Blinkr přední/zadní  1100,-/1100,-Kč
Páka brzdy  1650,-Kč
Páka spojky  700,-Kč
Píst  2180,-Kč
Přední světlo  3500,-Kč

se dá s polokapotou jezdit i přes 
230 km/h a ať motor točíš, jak chceš, 
nic moc se neděje. Zdá se, že mozko-
vé závity jsem si ještě moc neohladil, 
protože stejná story se odehrává 
i dnes. Čtyřválec mi připomíná spíš 
vysavač, a to jak zvukem, tak chová-
ním, které není zrovna nejzábavnější, 
tedy pokud chceš jezdit ve středních, 
nedejbože nízkých otáčkách. Něco 

Otáčky konečně přelézejí osm tisíc, mašina začíná znít jako ostře 
naladěný Elektrolux a konečně přichází živější zrychlení.

Suzuki GSF 600 Bandit
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Servisní údaje

Čtyřválec je zmenšená 750ka 
GSX-R a jestli se o starých vzdu-
cháčích říkalo, že jsou nesmrtelné, 
o méně namáhaném šestikilu 
to platí dvojnásob, takže budeš 
pravděpodobně akorát měnit olej 
(po 6000 km) a seřizovat ventily 
(po 12 000 km). Ladit se moc nevy-
platí, protože známá trojkombinace 
laďák, kit do karbce a otevřený 
vzduchový filtr ti přinese kolem 
pěti koní a spíš než upravovat se 
vyplatí šetřit a koupit dvanáctikilo. 
Komu se na starším modelu nelíbí 
150ka guma, může v klidu nazout 
160ku, protože 4,5 palcový ráfek 
ji v pohodě zkousne. Problém 
měkkých pružin se dá v horším 
případě řešit hrstí podložek a v lep-
ším výměnou za jiné pružiny, které 
se v Německu dají sehnat za cenu 
kolem 100 Euro. strana 131

Pověst motocyklu

- rok 1995 je pro šestistovku Ban-
dita rokem nula, ale jeho předkové 
GSX-F už měli pubertu za sebou
- ocelový trubkový rám a jedno-
duchý čtyřválec, to jsou slova, na 
která bude vždy slyšet početná 
skupina motorkářů
- největší slabinou je točivý moment 
v nízkých otáčkách
- polokapota dovolí jet přes dvě stě 
po dálnici, a to i delší dobu
- ceny náhradních dílů patří k těm 
slušnějším

se sice děje už od dvou tisíc, ale jde 
o nevýrazné „to“, nepřinášející nic než 
pomalou akceleraci. Otáčky po chvíli 
přelézejí osm tisíc, mašina začíná znít 

jako ostře naladěný Elektrolux a při-
chází živější zrychlení. Do červeného 
ještě pár tisíc naštěstí zbývá a odstup-
ňování přesného šestikvaltu dovoluje 
nepustit otáčky níž, takže když chceš, 
něco se s mašinou zažít dá.

Vidle na odstřel
Oproti ostatním kámošům z nahaté 
smečky se mi zdá Bandit trochu delší, 
o něco pomaleji zatáčející a v zatáč-

kách často drhnoucí. Trubky se ale 
docela statečně drží, zadní centrál 
stíhá (kdyby ne, dá se přitáhnout jak 
péro, tak útlum), ale dost žalostný je 

předek. Vidle mi připadá, jako kdyby 
měla v trubkách pružiny z propisky, 
sem tam utrousí zamlácení dorazu 
a její potápění při brzdění by ztrapnilo 
i filipínského lovce perel. O něco větší 
siláci jsou přední dvoupístky s plynu-
lým nástupem, a i když je jejich přítlak 
od superbiku stejně vzdálený jako 
Goro bílý pes od domova, dají se po 
chlapském zmáčknutí páčky efektivně 
používat.

Otáčky konečně přelézejí osm tisíc, mašina začíná znít jako ostře 
naladěný Elektrolux a konečně přichází živější zrychlení.

Technická data Suzuki GSF 600  
 Bandit, r.v. 2001
motor	 čtyřdobý	vzduchem	 
	 a	olejem	chlazený	řadový	 
	 čtyřválec,	DOHC/4
objem	 599	cm3

vrtání	x	zdvih	 62,6	x	48,7mm
výkon	57	kW	(78	k)/10	500	ot.min.
točivý	moment	54	Nm/9500	ot./min.
kompresní	poměr	 11,3:1
plnění	motoru	 4	karburátory	 
	 Keihin	CVR32
startér	 elektrický
převodovka	 šestistupňová
brzdy	vpředu/vzadu	2	kotouče	 
 Ø 290	mm,	dvoupístkové	třmeny 
	/1	kotouč	Ø 240	mm,	dvoupístkový	třmen
rozvor	 1433	mm	
výška	sedla	 800	mm
suchá	hmotnost	 	
	 204	kg	(GSF	600	S	208	kg)
objem	nádrže	 20	l
cena	 90	-	140	tisíc	(r.96	-	02)
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