
Greenpeace krade koně
Modely vybavené startérem brázdí 
cesty necesty už přes tři roky a od 
ostrých Husqvaren je odlišuje nejen 
způsob oživování motoru. Vodou 
chlazený jednoválec konstrukčně 
vychází ze sportovnějších typů, ale je 
upraven s ohledem na delší životnost, 
která je nemalou měrou zvýšena 
i pomocí dvou olejových čerpadel, 
které se do „startérovek“ montují od 
samého začátku. Nyní je tedy možné 
vyrazit na výlet Praha - Brno bez rizika 
neúměrného opotřebení motoru nebo 
dokonce zadření, což většina jezdců 
jistě uvítá. Rozdíl mezi čtyřstovkou 
a šestikilem je poměrně znát, dá se 
říct, že 410 je hodná motorka, zatímco 
u šestistovky o sobě dávají koně víc 
vědět. V porovnání s ostřejšími endury 
postrádá motor Husqarny trochu 
razanci, která byla ještě snížena 
v roce 2000, kdy se do výfukového 
systému připojil neřízený katalyzátor. 

Na druhou stranu má agregát pro 
rychlejší tempo síly dost a to jak na 
silnici tak v terénu, kde si motor nechá 
líbit minimální otáčky a po přidání 
plynu se ochotně vytáčí. Menší objem 
by si měli vybrat buď začátečníci 
nebo motorkáři s postavou závodního 
chrta, šestistovka je spíš pro zku-
šenější nebo pro enduristy s větším 
množstvím podkožního tuku. Jestliže 
někdo na slabší TE začne, bude s ní 

spokojen, ale po čase začne postrádat 
koně, stačí udělat pár úprav a stádo 
se znatelně zvětší. Sílu jednoválce 
přenáší na zadní kolo bezproblémová 
šestistupňová převodovka s „mokrou“ 
spojkou a povedeným odstupňováním 
rychlostí. 

Podvozek pro tvrdé chlapy
Jestliže se motory 410 a 610 liší 
pouze objemem, u podvozku najdeš 
rozdílů víc. Zadní centrál se dá seřídit 
u obou dvou motorek, ale s přední 
vidlicí už tolik slávy nenaděláš, zvlášť 
u čtyřkila, kde ti nezbude nic jiného 
než začít laborovat s olejem a planže-
tami. U šestistovek je situace o něco 
lepší, protože mašiny vyrobené po 
roce 2000 nastavení předku umožňují. 

Obecně se dá říct, že jak tlumiče tak 
rám jsou poměrně měkké a ani při 
nejtvrdším nastavení nebudou výlety 
na motokrosovou trať tím pravým, 
čemuž se ostatně ani nelze divit, 
protože na těžký terén není Huska 
prostě stavěná. V lehkém a středním 
terénu, kam se majitelé startérovek 
vydávají nejčastěji je ale naladění 
ideální a umožňuje technickou jízdu, 
otáčení přes nohu nebo třeba jízdu 
na plnej kotel po polní cestě. Při 
konstrukci TE se počítalo i s častějším 
použití na asfaltu (hmota pod štěrkem) 
a je potřeba říct, že tady se Husqvar-
na chová super. V zatáčkách si můžeš 
dovolit fakt hodně, protože motorka 
drží jak přilepená, zvlášť když sériové 
gumy vyměníš za mírně lepkavější 
bačkory. Díry v silnici nebo kostky si 
mašina v klidu přebere a po městě 
nebo v rychle následujících zatáčkách 
budeš všem silnicím lehce ukazovat, 
že enduro vypadá hezky i zezadu. 
Obě kotoučové brzdy se na pohled 

tváří, jako že neumí do pěti počítat, 
ale při prvním použití ti dojde, že 
pan Brembo není žádný začátečník. 
Na přední brzdu ti stačí dva prsty 
a zastavíš i kdybys nechtěl, zvlášť 
když s rozmyslem přišlápneš i zadní 
brzdu. A když říkám s rozmyslem, 
tak opravdu s rozmyslem, protože při 
bezhlavém položení dolní končetiny 
dojde k brzké ztrátě adheze, která se 
jinak označuje i jako smyk a může 
docela bolet. 

Lepší je vozit holky
Přesto, že sedlo nijak pohodlně nevy-
padá, dá se na něm v pohodě přečkat 
i delší cesta bez toho, aby si musel 
pro bolesti pozadí trávit poslední 
úseky ve stupačkách. Spolujezdec si 
už na rozdíl od tebe moc neposedí 
a jestliže se jeho(její) zadek nedá 
vyloženě označit jako „prdelka“, bude 
muset vzít zavděk i částí zadního blat-
níku. Po usazení na Husku a uchope-
ní příjemně širokých řidítek ti padnou 
do oka trojhranné ukazatele rychlosti 

I startéry 
mají své dny

Co lidská paměť sahá, byla značka Husqvarna symbo-
lem ostrých motorek, pro které žádný terén nebyl dost těž-
ký a slovo startér znamenalo pro jejich konstruktéry sprosté slo-
vo. Ale jak se říká, časy se mění a ty už pár let můžeš startovat italské 
terénní jednoválce „potupným“ červeným čudlíkem.

Vodou chlazený jednoválec konstrukčně 
vychází ze sportovnějších typů, ale je upra-

ven s ohledem na delší životnost
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Servisní údaje

Husqvarny se startérem se vyrábí 
teprve pár let, takže zub času zatím 
neodhalil všechny potenciální zá-
vady, kterými může motorka trpět, 
ale dá se říct, že díky zohlednění 
spolehlivosti a životnosti při kon-
strukci by měla snést „elektrická“ 
TE srovnání s ostatními, zejména 
japonskými konkurenty. Ale protože 
nikdo není dokonalý, i na Husce se 
dá par mušek najít, i když o žádné 
masařky určitě nejde. Motor sám 
o sobě by měl bez náročnějších 
oprav najet kolem 15-ti tisíc, po 
kterých bude zřejmě třeba vyměnit 
rozvodový řetěz. Jako všude jinde, 
i tady je životnost závislá na údrž-
bě, zejména na kontrole stavu roz-
voďáku, seřizování ventilů a pra-
videlným výměnám oleje po pěti 
tisících. Olejová náplň pro agregát 
a převodovku se spojkou je spo-
lečná a když budeš v terénu hodně 
„spojčit“, můžou se spálené kousky 
spojky dostat do motoru a při 
vynechání výměny oleje by mohly 
mít za následek větší opotřebení. 
Kromě pravidelného servisu závisí 
životnost motorky také na způsobu 
jízdy a je jasné, že když budeš 
s motorkou lítat na jenom v terénu, 
tak nevydrží tolik, jako kdyby si 
s ní jezdil „na ševeláka“ tak akorát 
do práce a zpátky. Nejčastějšími 
závadami, kterými Huska občas 
trpí je vypadávání příruby mezi air-
boxem a karburátorem a netěsnost 
palivového kohoutu. Konstrukčně 
nedořešenou záležitostí je nízko 
umístěný airbox, do kterého při 
větších brodech teče voda, takže 
je před terénní vložkou dobré mít 
vzduchový filtr namazaný olejem 
na filtry a zkontrolovat, jestli nejsou 
v airboxu ucpané díry pro odtok, 
potom by ti voda neměla způsobit 
větší problémy. Při koupi starší 
motorky si dávej pozor na těsnění 
zapalování, hlučnost motoru a na 
uchycení zadního centrálu, který 
může při opravdu dlouhých skocích 
prasknout (ostatně na dlouhé lety 
není Huska stavěná). Husqvarna 
je také háklivější na nastavení 
karburátoru, které nemusí pracovat 
ideálně při klimatických přecho-
dech. Při shánění náhradních dílů 
ti nebudou vstávat vlasy na hlavě 
hrůzou z ceny, ale spíš z dodací 
lhůty, která se může protáhnout 
i na pár měsíců, i když je třeba do-
dat, že poslední dobou se situace 
mírně zlepšuje.

Pověst motocyklu

- motor vychází ze sportovních
  modelů, ale je upraven s ohledem
  na větší výdrž
- pérování se na motokros moc
  nehodí, ale na enduro stačí
- na lepivějším vzorku si výborně
  zajezdíš na silnici
- v koncovkách novějších modelů
  jsou katalyzátory

Orientační ceny 
náhradních dílů

Vzduchový filtr: 400 Kč
Baterie:  1100 Kč
Brzdové destičky (přední/zadní): 
  900/700 Kč
Píst:  2300 Kč
Přední světlo:  1800 Kč

Technická data Husqarna  
 TE 410/610 E
motor  čtyřdobý, kapalinou 
  chlazený jednoválec, OHC/4
objem  399/577 cm3

vrtání x zdvih   
 91,5x60,8 / 98x76,5 mm
kompresní poměr 9,1:1
výkon  30/34 kW (41/46k)
kroutící moment  
 53 Nm/5600 ot./min.
startér  nožní i elektrický
převodovka  šestistupňová
brzdy  vpředu 1 kotouč, 
 Ø 260 mm, 
  dvoupístkový třmen,  
 vzadu 1 kotouč, 
 Ø 220mm, jednopístkový třmen
rozvor  1485 mm
výška sedla  880mm
hmotnost  137/138
nádrž  9,1l
cena  r.v. 99:100 000 Kč/115 000 Kč,  
 r.v. 00: 115 000 Kč/125 000 Kč

a otáček, kterým sekunduje sekce 
kontrolek, mezi nimiž najdeš i praktic-
ké světélko značící ropnou krizi. 

Super nářadí pro hobíky
Přesto, že na řidítkách hnízdí tlačítko 
startéru a slovo ostrý v souvislosti 
TEčkem nikdo nepoužívá, jde o pořád 
o enduro a ne o motorku, která to 
o sobě tvrdí v reklamním prospektu 
a les viděla tak akorát na fotce. 
Husqvarna s přehledem zvládne lehký 
i středně těžký terén, kde se už začíná 
trochu ukazovat měkké odpružení. 
Druhou silnou stránkou je silnice, kde 
se díky tlakovému mazání nemusíš 
obávat záděru a můžeš si v klidu 
užívat města i zatáček, kde se dá 
s Huskou zajít hodně daleko. Startér 
a nižší poloha sedla ježdění v terénu 
hodně usnadní, stejně jako obě brzdy, 
které jsou jak účinné tak čitelné. Sa-

mostatnou kapitolu 
tvoří dvojice tlumičů 
výfuku, které 
jsou sice efektní 
a i v sérii vydávají 
pěkný zvuk, ale na 
druhou stranu brání 
motoru ukázat co 
v něm opravdu je, 
zvlášť u novějších 
modelů, kde se 
nějaký „zelený“ 
zasloužil o montáž 
katalyzátoru. 

Se sérií na zá-
vody zapomeň 
Přesto, že Husqvarna se startérem 
není pro závody určena, dá se s ní po 
úpravách lehčí soutěž bez problémů 
absolvovat. Jako první by si měl 
rozšlapat a zahodit výfuky, které sice 
netrhají zvířátkům ušní boltce, ale 
zase na druhou stranu kradou tvojí 
motorce jak koně, tak pořádnej zátah 
odspoda. Ruku v ruce s úpravou vý-
fuku musí jít i úprava sání, nastavení 
karburátoru a časování, což znamená 
jinou vačku, ventily a jejich pružiny. 
A když už budeš nadšeně kutit, zaměř 
se i na hlavu válce. Možná důležitější 
než motor je ale úprava pérování, kde 
by mělo přinejmenším dojít se seří-
zení, nejlépe však k výměně, a to jak 
předních vidlic, tak zadního centrálu 
nebo alespoň jeho pružiny, která musí 
přesně korespondovat s hmotností 
jezdce. Nemusím snad ani dodávat, 
že když si Husku upravíš podle výše 
uvedeného návodu, ztratí tvoje motor-
ka určitou část svojí životnosti.
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