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Ne všechny objemy se ale 
u nás v jednom roce pro-
dávaly a ne všechny pou-

žité motory se vyráběly v Itálii, 
u starších modelů byste tu na-
šli například i japonské Hondy. 
A naopak, italský motor tohoto 
skútru se objevoval u mnoha ji-
ných výrobců.

Od malých po velké
Dost dlouhou dobu se X9 udr-
žela svým luxusem a pohodlím 
kategorie Gran Turismo jako 
vlajková loď mezi skútry společ-
nosti Piag-gio. Během výroby se 
jeho vývoj nezastavil, jeho pro-
vedení tak bylo stále pohodlněj-
ší a luxusnější. Všechny objemy 
používaly stejný podvozek, pro-
to byly i modely s menším ob-
jemem motoru dlouho vybave-
ny vepředu dvojitou kotoučovou 
brzdou. Přístrojový panel je zají-
mavě řešený ve dvou rovinách.

Občas jste se mohli setkat 
s paradoxem, stalo se například, 

že starší model 250 disponoval 
menším výkonem než novější 
dvoustovka. „Volil bych rozhodně 
motor Piaggio, a ne Honda, kte-
rý se montoval do starších mode-
lů 250 cm3, s tímto motorem jsem 
byl nejméně spokojen, co se týče 
spotřeby i jízdy,“ nechal se sly-
šet majitel, který vyzkoušel hned 
několik objemových variant.

V roce 2004 představil výrob-
ce poslední řadu pod názvem 
X9 Evolution. „Jako šestnáctiletý 
kluk jsem měl první X9 Evolution 
125, i tento malý objem dokázal 
celkem těžkou X9 vytáhnout na 
rovinách na 120km rychlost, což 
samo svědčí o kvalitě motoru.“

Praktičnost i pohodlí
Mezi největší přednosti majite-
lé vyzdvihují nadprůměrné po-
hodlí, povedený italský design 
a také spolehlivost. U modelu 
Evolution 500 jste našli dokon-
ce už i ABS. Modernizací prošel 
celý brzdový systém, který zna-
menal obětování levého brzdo-
vého kotouče bez snížení brzd-
né účinnosti, s použitím senzoru 

snímajícího rychlost. Servomo-
tor potom znásobil jezdcův tlak 
na brzdovou páčku a umožnil 
tak plynulejší dávkování, vše se 
podřizovalo bezpečnosti. No-
vinkou bylo také vysunutí sto-
jánku tlačítkem na řídítkách, 
vypnutí motoru v případě pádu 
nebo audiosystém včetně inter-
comu a handsfree. „Skútr s vý-
bavu Evo měl elektrohydraulický 
stojan, rádio, intercom, přípojku 
na mobil, dálkové otvírání sedla 
a zásuvku na 12 V. Jízdní vlast-
nosti jsou výborné, manévrovatel-
nost skvělá a i přes vyšší hmotnost 
se velice dobře hodí do městských 
špiček. Díky objemu a dostateč-
nému výkonu je velice živý a ve 
městě auta v podstatě nemají šan-
ci. Musím říct, že i spotřeba je vel-
mi příjemná. Při rychlostech do 
110  km/h se dá udržet s přehle-
dem na 3,5 l/100 km. Úložný pro-
stor je více než dostačující. Jezdec 
vyšší postavy má hodně místa na 
nohy.“

Nemělo by chybět ani pár rad 
získaných zkušenostmi: „Co se 
podvozku týká, u přední vidlice 

doporučuji výměnu oleje každé 
dva–tři roky, protože dostávají na 
rozbitých silnicích docela zabrat. 
Pod sedlem najdete dost místa, 
potěší i osvětlení a tlumič držící 
otevřenou sedačku. Abych jenom 
nechválil – musím vytknout ne 

moc šťastně řešené sedlo. Při delší 
jízdě nevíte, jak si sednout. Příči-
nou je samotná kostra sedla. Pro 
zvětšení prostoru na uložení přil-
by pod sedlo je v nejvyšším bodě 
skořepina tak málo čalouněná, 
že vlastně sedíte na tvrdém plas-

tu, a to zrovna kostrčí. Z pohle-
du spolujezdce jsou hůře uložené 
stupačky. Protože záď skútru je 
dost široká, musí mít nohy hod-
ně do stran a stupačky jsou ne-
přirozeně umístěny. Výsledkem je 
bolest kolen. Podotýkám, týká se 
to delší jízdy.“ Nebo teď nejčer-
stvěji nám přišel e-mail od Kar-
la Mauera, který má dvěstěpade-
sátku z roku 2005: „Zkušenosti 
mám veskrze pozitivní. Ať začnu 
spotřebou (3,9 l po městě), servis-
ní nenáročností (olej po 12 tis.), 
pohodlím a ochranou proti deš-
ti a konče různými vychytávka-
mi jako 12V zásuvka pod sedlem. 
Skútr má najeto skoro 40 tisíc a já 
sám jsem s ním najel 15. Závady: 
čidlo na saharu, přetěsněná vod-
ní pumpa, čidlo tlaku oleje, nová 
sada těsnění na motoru a sada lo-
žisek na zadku.“ V nabídce čes-
kého dovozce se X9 objevila na-
posledy v roce 2007. 

inzerce

Druhé jméno pohodlí
Piaggio X9 představil výrobce hned s několika 
objemy motorů. Čtyřdobý, kapalinou chlazený 
jednoválec začínal stopětadvacítkou a pokračoval 
přes objemy 180, 200, 250 až po půllitr. Šlo 
o jeden z nejrozšířenějších velkých skútrů na trhu.

V PŘÍŠTÍCH ČMN
Velkoobjemový cruiser Yamaha XV 1700 Road Star Warrior se v Evropě 
objevil jako odpověď na model Honda VTX 1800 a hned od počátku 
sklidil velký zájem. Zaujal i vás?  

Napište nám na e-mail redakce@cmn.cz
 nebo na www.facebook.com/cmn.cz

Piaggio X9 250 (2001)

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
jednoválec, OHC/2, vrtání × zdvih 
72 × 60, karburátor, elektrický startér, 
elektronické zapalování, variátor 
s odstředivou automatickou spojkou

Podvozek: trubkový ocelový rám, vpředu 
teleskopická vidlice, vzadu kyvné rameno, 
nastavitelné předpětí, brzdy vpředu 
2 kotouče, vzadu kotouč, pneu vpředu 
120/70-14, vzadu 140/60-13

Parametry: rozvor 1460 mm, nádrž 
14,5 l, množství oleje v motoru 1,7 l, 
specifikace oleje 5W-40, převodový stálý 
převod 0,25 litru 80W-90

TECHNiCké úDAjE

Objem  249 cm3

Výkon 13,5 kW/18,4 k@7000

Točivý moment 20,5 Nm@6000

Hmotnost (bez náplní) 182 kg

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Prohlídka a výměna oleje každých 6000 km, ventilové vůle sání 0,20 mm, 
výfuk 0,20 mm

SErViS

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 2000–2007
Cena: od 20 000 Kč
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Typický byl přístrojový panel ve dvou rovinách

Kolik má motor točit na volnoběh 
(Suzuki GSX 600 F)? Po zahřátí se vol-
noběžné otáčky ustálí na cca 2800 ot/ 
/min. Motor ale krásně táhne, rád 
se vytáčí a po ubrání plynu se rych-
le vrací na svoje otáčky. Nic neškube, 
nekolísá.
 Luky GSX

Nenapsal jsi rok výroby, takže 
přesné otáčky ti nezjistím, ale ony 
stejně budou někde mezi 1100– 
–1300/min. 2800 je fakt moc.

Navrhuji:
• Pohraj si se šroubkem, kterým 
se nastavují otáčky volnoběhu za 
tepla.
• Podívej se, jestli lanko volno-
běhu správně tahá za tu posuv-
nou sytičovou lištu na karburá-
torech a jestli se ta lišta úplně 
vrací do základní polohy (jest-
li volnoběžné otáčky nekles-
nou, když tu lištu prstem zatla-
číš zpět).

• Odpoj lanko sytiče a podívej se, 
jestli lanko v bowdenu chodí vol-
ně a nikde nedrhne.
• Než půjdeš koupit nové lanko 
sytiče, zkontroluj, jestli samot-
ná sytičová lišta chodí správně 
a vrací se.
• GSX600F ´88 měly sytič ještě 
přímo u karburátorů a k mecha-
nismu sytiče byl špatný přístup.
• Pokud nic z toho nezabere, 
bude závada v samotných karbu-
rátorech – vyčistit, zkontrolovat,  
opravit. 

Dotazy do Poradny zasílejte na 
poradna@cmn.cz nebo přes  
www.bikes.cz/otazky, kde najdete 
i všechny v ČMN dosud vyšlé poradny. 
 
Připravuje: L. Záruba

Kolik má motor točit na volnoběh?
TECHNICKá PoRaDNa

POrADNA na 
www.bikes.cz/otazky


