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Sice se jedná o dva různé 
modely, ovšem navzdory 
trochu zavádějícímu ozna-
čení jsou technicky iden-

tické, tedy na stejném podvoz-
ku se stejným motorem je vždy 
postaven jiný stroj. Pod názvem  
C 600 Sport najdete dynamic-
ky se tvářící sporťák, který má 
v hledáčku jednoznačně Yama-
hu Tmax či Gileru Nexus (a zku-
sí si to rozdat i s obrovskou Gi-
lerou GP800, která od příštího 
roku bude nabízena i v jiném ka-
bátě coby Aprilia SRV850), no  
a C 650 GT se pro změnu pokusí 
deklasovat Hondu SW-T600 a Su-
zuki Burgman 650 Executive. 

Zda se jim podaří vstup do ka-
tegorie, v níž se v minulosti uká-
zali jen na skok, a sice na počátku 
tisíciletí s unikátním zastřešeným 
skútříkem C1, to prokáží až pro-
dejní čísla, nicméně technicky 
mají našlápnuto pořádně. Strate-
gie totiž byla stejná jako v případě 
S 1000 RR – udělat motorku, kte-
rá bude absolutně špičková a nad 
konkurencí vyčnívat. Je to totiž ten 
nejlepší a možná i jediný předpo-
klad k úspěchu.

Místa dost na všechno
Oba skútry rozeznáte na prv-
ní pohled. Sport je inspirovaný 
ererem, GT zase letošními šesti-
válcovými káčky. Jiný je design, 
jiná je jezdecká pozice – Sport 

má plošší řídítka, sportovní vyšší 
sedlo a výklopné stupačky spo-
lujezdce, gétéčko má vyšší řídít-
ka, nižší křesílko s nastavitelnou 
opěrkou řidiče a plošinové stup-
ny pro sociuse. Nastavitelné plé-
go mají oba stroje, akorát že na 
Sportu to probíhá růčo ve třech 
polohách a u GT za vás maká 
elektrika, která posunuje štítkem 
plynule po dráze 10 cm.

K maxiskútrům patří maxi 
úložné prostory. Model GT svým 
košatým pozadím nikterak neza-
stírá, že počítá se dvěma hel-
mami pod sedlem, a další 
drobnosti dáte do vý-
dutí po stranách. Dva 
velké „šuplíky“ pod 
řídítky jsou spíše 
povinností než ne-
očekávaným bene-
fitem. Pěknou drob-
ností je, že ten levý se 
automaticky zablokuje, když 
skútr zaparkujete a zamknete.

Podobně řešené schránky 
má i Sport, ale co se vejde do té 
jeho sportovní štíhlé zádi? Ta 
připomíná trochu Tmaxe, do 
něhož nacpete s bídou jednu 
integrálku. Budete se ale divit, 
i do Sportu se vejdou dvě hel-
my! Disponuje totiž patentova-
ným řešením podsedláku na-
zvaným FlexCase – u stojícího 
skútru můžete vyklopit spodek 
podsedlového plastu a rozevře-
te vlastně takový obrácený tank- 
bag z elastického materiálu zesí-
leného kevlarem.

Co se uživatelské elektroni-
ky týče, nečekejte žádné palivo-
vé mapy, protiprokluz či elektro-
nický podvozek, přeci jen jsme 
u skútrů, jejichž cena ještě nebyla 
oficiálně stanovena, ale neměla by 
být mimo dostřel konkurence, jež 
také ničím takovým nedisponuje. 
Jde ale o BMW, takže čekejte CAN 
sběrnice a pěkný infopanel s pa-
lubním počítačem, který nabíd-
ne i údaje o dojezdu či spotřebě. 
Za příplatek si můžete pořídit také 
on-board sledování tlaků v pneu-
matikách RDC, světla pro denní 
svícení z LED diod nebo bavor-
skou klasiku, vyhřívané rukojeti 
a sedlo. Ty se dají ovládat buď kla-
sicky dvoustupňově, nebo zvolíte 

režim Auto, jenž vám obo-
jí zapíná samočinně 

při venkovní teplo-
tě 8 °C a průběž-

ně přidává do  

m a x i m a , 
které vám dopřeje při 
mínus patnácti. No nevím, 
mně tyhle teploty už přijdou 
trochu mimo…

Nejsilnější ve třídě
Jako pohonná jednotka slouží 
zbrusu nový dvouválec, jenž by 
měl svými parametry odsoudit 
konkurenci do role statistů. Sil-
nější je akorát zmiňovaná osm-
pade Aprilia/Gilera se svou ob-
rovskou vé-dvojkou, jinak vše 
srovnatelné má minimálně o de-
set koní méně.

Bavoráka byste měli bezpeč-
ně poznat i po sluchu, jeho twin 
s válci skloněnými dopředu pod 
úhlem 70° (takže vlastně skoro 
leží) má ojniční čepy přesazené 
o 270°, tudíž zní skoro jako de-
vadesátistupňová V2. Tenhle fó-
rek se běžně dělá ve velkých mo-
torkách a kromě zvuku by měl 
přinést i lepší krouťák. Promyš-

lené vstřikování a důkladně ře-
šené spalování má za následek 
slušnou spotřebu a hlavně emise 
na úrovni přísné budoucí normy 
Euro 4, dva vyvažovací hříde-
le by si zase slušně měly poradit 
s nepříjemnými vibracemi.

Bavorácký motor je rozhodně 
zajímavý svým uložením i kon-
strukcí sekundárního převo-
du. Jak je agregát ležatý, zabírá 

prakticky celý spo-
dek skútru, od přední části rámu 
po uchycení kyvky. Z klikovky 
jde krouťák přes víceřadý řetízek 
na úplně normální variátor, jenž 
má v zadní ose úplně normální 
odstředivou rozjezdovou spojku. 
Ovšem ve skútrech je normální, 
že variátor je v kyvce a spojka na 
ose zadního kola, a tady je to vše 
v rámu jako u motorek. Jak tedy 
dostat koně na zadní kolo? Mo-
torkově, řetězem – 72článkovým 
525. Podobně to má Tmax (od 
ročníku 2012 ale dostává řemen), 
akorát že ten používá řetězy dva, 
zatímco u BMW je řetězové ko-
lečko na ose kyvky, jako to mí-
valo enduro G 450 X nebo nyní 
přebrala Husqvarna TE 449. Jeli-
kož na skútru nechcete řešit ně-

jaké mazání a napínání řetězu, 
je tento zapouzdřený, s automa-
tickým napínákem a běhá ve tři-
čtvrtělitrové olejové lázni.

ABS jako u supersportu
U podvozku zůstávají Bavo-
ři věrní oceli a dvojitému rámu. 
Jednoramenná hliníková kyvka 
je ale uchycena částečně v mo-
toru a částečně v hliníkových 
odlitcích, jež jsou k rámu při-
šroubovány. Také přední vidlice 

je řešena motorkově, masivní 
40mm „apsajda“ má spodní 

i horní brýle (k nim jsou 
napevno přišroubována 
řídítka), a výrobce u pod-
vozku jako celku deklaru-

je vysokou odolnost proti 
kroucení a maximální sta-

bilitu při vyšších rychlos-
tech. Utrpět by neměla ani 
ovladatelnost v nízkých 
rychlostech, rozvor je sice 
delší, ale stopa a úhel řízení 
docela sportovní.
Odpružení není žádný low-

-end, o předních vidlích už byla 
řeč, zadek potom obstarává leža-
tý tlumič po levé straně skútru. 
Němcům se podařilo na obou 
kolech docílit slušného zdvihu 

115 mm, a sportovní 15palcové 
ráfky také vypadají jako dobrá 
volba. Nebo jinak – obdobně ře-
šen je i zmiňovaný Tmax, a to je 
sakra sportovec. Akorát že nemá 
tolik koní…

Zajímavá je brzdová soustava 
– ta bývá u BMW vždy trochu 
netradiční, ovšem tentokráte 
jsou to jen tři 270mm kotou-
če a na ně dvoupístkové třme-
ny. Žádná propojená funkce, 
hezky vpravo předek, vlevo za-
dek. Abychom ale byli spraved-
liví, nové ABS od Bosche typu 
9M mají prozatím jen ty největ-
ší střely typu S 1000 RR nebo 
KTM 990 SM T, no a tady tuhle 
chytrou, pouhých 700 gramů 
vážící krabičku reprezentují-
cí nejlepší „ábíčko“ současnos-
ti dostanete ve skútru. Vtipně 
vypadá automatická parkovací 
brzda – jakmile vyklopíte boční 
stojan, máte zabržděno. Konec 
ulámaným páčkám a odřeným 
plastům na levé straně.

Nová céčka od BMW vypada-
jí rozhodně zajímavě. Do pro-
deje se dostanou na jaře příští-
ho roku, tak uvidíme, jestli jim 
do roka a do dne bude kategorie 
maxiskútrů říkat pane… 
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PŘEDSTAVENÍ Navzdory označení 
stejné motory

Dva prémiové 
skútry

Výkon i krouťák vysoko 
nad konkurencí

Před dvěma lety vstoupilo BMW do segmentu 
supersportů a se svým S 1000 RR jej celý ovládlo. 
Nyní má totéž v plánu s maxiskútry, a to pomocí 
hned dvou modelů.

TEchNické úDAjE

BMW c 600 Sport/c 650 GT

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený řadový 
dvouválec s ojničními čepy přesazenými 
o 270°, DOHC/4, vrtání × zdvih 79 × 66 mm, 
kompresní poměr 11,6:1, vstřikování BMS-E 
∅ 38 mm, elektrický startér, variátor, 
sekundární převod řetězem v olejové lázni

Podvozek: ocelový prostorový rám 
s přišroubovanou hliníkovou zadní částí 
držící čep kyvky, vpředu nenastavitelná 
USD vidlice ∅ 40 mm, zdvih 115 mm, 
vzadu hliníková jednoramenná kyvná 
vidlice s jedním tlumičem s nastavitelným 
předpětím, zdvih 115 mm, brzdy s ABS 
Bosch 9M vpředu 2 kotouče ∅ 270 mm, 
dvoupístkové třmeny, vzadu kotouč  
∅ 270 mm, dvoupístkový třmen, automatická 
parkovací brzda, pneu vpředu 120/70R15, 
vzadu 160/60R15, lité ráfky 3,50“/4,50“

Rozměry: délka 2155/2218 mm, šířka 
877/916 mm, sedlo 810/780 mm, rozvor 
1591 mm, úhel řízení 25,4°, stopa 92 mm, 
nádrž 16 l (4 l rezerva), olejová náplň 3,1 l, 
udávaná spotřeba 4,8 l/100 km při rychlosti 
100 km/h, akcelerace z 0 na 100 km/h za 
7,1/7,5 s, top speed 175 km/h

Objem 647 cm3

Výkon 44 kW/60 k@7500

Točivý moment 66 Nm@6000

Hmotnost 249/261 kg (provozní)

Variátorová business class

FlexCase na Sportu. Když zaparkujete... ... zvětšíte si úložný prostor

Sport je štíhlejší a celkově 
dynamičtěji zaměřený

Komfort a majestátní 
rozměry, to je GT


