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V devadesátém devátém 
byl Tiger omlazen novým 
designem a byl komplexně 

zmodernizován. Po dalších dvou le-
tech převzala devítistovka stokoňový 
motor z Daytony. Rychlostí chůze se 

blížím na parkoviště, kde na mě čeká 
něco, co z řady ostatních úhledně 
zaparkovaných motorek ve všech 
směrech vyčnívá. Hned na pohled 
se mi líbí přehledná palubní deska, 
ale to už mačkám červený oživovací 
knoflík.

Spojka pro děti
Vše je tu díky vyvýšení a logickému 
rozvržení příjemně přehledné. Řídítka 
jsou vyztužená hrazdou a také dosta-
tečně široká, jen nasedání vyžaduje 
klasický enduro-grif, tedy nohu za 
ucho, s tím rozdílem, že drobeček 
má dvě stě šedesát kilo a výmyk se 
ti musí povést napoprvé. Tahám tedy 
za sytič a startuji. Motor poslušně 
naskakuje a z výfuků umístěných 
pod sedlem se v chladné podzimní 
povětrnosti dlouze páří. Za rozjezd 
se musím pochválit, tedy spíš než 
sebe krásně měkce zabírající spoj-
ku, kterou by zmáčkla i moje mladší 
sestra.

Vládní patrola
První jízdní dojmy jsou skoro nesdě-
litelné. Připadám si jako prezidentův 

Když anglická značka Triumph představi-
la v roce 1996 novinku Tiger, asi 
netušila, do jak oblíbené skupiny velkých 
cestovních endur bude v budoucnu patřit. 
Sloučit poměrně výkonný motor a vyšší 
zdvihy pérování se ukázalo jako zajímavé 
řešení, které přitahuje stále více 
zákazníků.

Technická data Triumph  
 Tiger 900, 
  r.v. 96
motor čtyřdobý kapalinou  
 chlazený řadový tříválec, DOHC/4
objem 855 cm3

vrtání x zdvih 76 x 65 mm
výkon 64 kW (85 k)/8000 ot./min.
točivý moment 82 Nm/6000 ot./min.
kompresní poměr 10,6:1
startér elektrický
převodovka šestistupňová
rozvor 1560 mm
brzdy vpředu 2 kotouče Ø 276 mm,  
 dvoupístkový třmen 
 vzadu 1 kotouč Ø 255 mm, 
 dvoupístkový třmen
hmotnost 258 kg (pohotovostní)
nádrž 25 l
cena 150 - 170 tisíc Kč (r.v. 96 - 98) 

Orientační ceny 
náhradních dílů

vzduchový filtr 1800 Kč
akumulátor 2000 Kč
brzdové destičky přední/zadní 
780/760 Kč
přední světlo 4800 Kč
píst 2800 Kč

Triumph Tiger 900



doprovod. Posaz je velmi pohodlný, 
poloha vzpřímená, ruce přiměřeně 
natažené a nohy tak akorát mírně 
vzad.
Motor, pominu-li hudební nadání, 
kterým se Angličan pyšní, je tříválec 
vytvořený jako kompromis mezi 

Pověst motocyklu

- krásně měkce zabírající spojka
- posez je velmi pohodlný
- ovládací prvky můžeme z dneš-
ního pohledu pokládat za trošku 
hranatější
- u Tigera je prolínání oleje u vý-
stupního hřídele sekundárního 
řetězu způsobeno poddimenzova-
ným guferem
- jinak nemá žádné zásadní ne-
duhy

Servisní údaje

Jako každé správné domácí zví-
řátko umí i tygřík udělat loužičku. 
Britské stroje, včetně čtyřkolých 
Jaguárů, se prý bez těchto neduhů 
neobejdou. U Tigera je prolínání 
oleje u výstupního hřídele sekun-
dárního řetězu způsobeno poddi-
menzovaným guferem.
Ale ne! U Jawy a zetky nás to štve, 
nadáváme na to a cizokrajný stroj 
snad bude tvořit výjimku? Angli-
čan žádné zásadní neduhy nemá 
a když budeš dodržovat servisní 
intervaly, nenajdeš v rámci údržby 
žádné nepříjemné překvapení.

odspodu táhnoucím a škubajícím 
dvouválcem a nahoře vzteklým 
čtyřválcem. Osmdesát pět koní není 
pro devítistovku nějak zázračná 
hodnota, ale motor jede dobře už od 
volnoběhu a mezi třemi a devíti tisíci 
zatahuje skoro lineárně.

Nečekaný funbike
Kdo si myslí, že Tiger nejede, je 
na omylu. Pověsíš-li se za nějakou 
průměrnou kapotovanou šestistovku, 
bude mít s tebou na okreskách co 
dělat. Mašina má sice určitou nevý-
hodu v maximální rychlosti, hmotnosti 
i obutí, ale přesto se nechá ďábelsky 
sklápět, maximálka je něco kolem 
dvou set, přičemž do stoosmdesáti se 
tygřík rozlétá velice svižně.

Díry jsou tabu
Veliké zdvihy na předku i na zadku 
zaručují spolu s měkkými pružinami 
pohodlí, ale extrémy po tomto auto-
busu chtít nesmíš. Při tvrdém brzdění 
pocítíš doraz vidlice, při pokusu 
o wheelie spojkou zase hvízdající 
gumu. Brzdy nejsou superbikové, ale 
vcelku stačí. Jen musíš těžký kolos 
začít zpomalovat ještě dřív, než máš 

pocit, že je to i tak brzo. Když brzdíš 
trochu agresivněji, tak raději jen v pří-
mém směru, jinak tě následné zpětné 
houpnutí vidlice dostane z rovnováhy, 
o které si během jízdy myslíš, že je 
pod kontrolou. Vylézání zpod motorky 
bude poté nejspíš dost neestetické 
a zdlouhavé. Na štěrku se dá mašina 
frajersky otočit kolem nohy, taky se 
umí vyšplhat na kopec, ale mokrou 
trávu raději vynech. Osobně bych 
tygrovi naklonoval sedmnáctipalcové 
supermotárdové obutí.
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