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Na „Týmakse“ se dá 
(nebo spíš musí) na-
hlížet ze dvou různých 
úhlů. První pohled 

je spontánní a čistý, neřeší fi-
nance ani praktičnost, jen cha-
rakter a emoce. Podíváme-li 
se tímto pohledem, nebude-
me moci uvěřit, jak moc akč-
ní a bombová tahle oplastovaná 
raketa je. Druhý pohled je přes-
ně invertní vůči tomu prvnímu. 
Z praktického hlediska na T-
Maxu není nic zázračného. Ve 
městě taháte zbytečně 200 kilo, 
motor docela žere, stroj není 
ani nový ani jetý vůbec levný 
a jeho servis také nepatří k za-
nedbatelným položkám. 

Trubkový banán
Z hlediska provozování každo-
denního skútrování je asi nej-
ideálnější objemová třída 250, 
která umí jezdit s přehledem 
přes 120 km/h, je stále dosta-
tečně obratná, ale již komfort-
ní. Z hlediska každodenní-
ho dojíždění se zaměřením na 
nízké náklady na provoz stro-
je se vyplatí zaměřit na maši-
ny z kategorií Deauville, Ban-
dit, ER-5,6 atd. T-Max není ani 
cesťák na dálnici, přece jen 40 
koní tahá potom z plných sil, 
ale ani není měšťák levný na 
provoz, protože žere co nor-
mální auto.

Jenže co naplat. Kdo má k va-
riátorům blízko, tomu se bude 
v sedle T-Maxe vyloženě líbit. 

Není to skútr s velkým moto-
rem a nějakým trapným měk-
kým rámem. On T-Max vlast-
ně konstrukčně připomíná spíš 
normální mašinu. Motor není 
součástí kývačky a variátoru 
jako u většiny skútrů, zde leží 
v prostorovém rámu mezi no-
hami jezdce a k zadnímu kolu 
vede variátor, a navíc i řetě-
zový uzavřený převod. Trub-
ky přední vidlice také nedrží 
jen ve spodních brejlích, jak je 
tomu většinou ještě i u poměr-
ně těžkých dvěstěpadesátek, 
ale jako na motocyklu je sví-
rají brejle plnohodnotné dolní 
i vrchní.

Kývačku tvoří z jedné stra-
ny rameno převodu a z druhé 
parádní duralový odlitek. Tvar 
celého rámu připomíná banán 
a díky poctivé konstrukci jsou 
ohlasy na jízdní vlastnosti jen 
pozitivní. Skútr dosahuje rych-
losti skoro 180 km/h, a přesto-
že váží to, co litr ThunderAce, 
a má jen 40 koní, je na křižo-
vatkách a vlastně v celém měs-
tě šikovným primátem.

Druhý kotouč
První verze s jedním kotou-
čem vpředu nejsou „na brzdy“ 
nikterak zázračné, druhý ko-
touč montovaný od roku 2004 
schopnost zastavit o mnoho 
vylepšil.

Podsedlový prostor je men-
ší, než by se dalo čekat – mo-
tor a střeva někde být muse-

jí, ale i tak je dostatečně velký 
na spoustu běžných zavazadé-
lek, které do motorky ne a ne-
dáte. Zadek stroje bohužel není 
koncipován na žádnou cestov-
nější výbavu v podobě větších 
kufrů, zvládne tak top case, ale 
nadměrné cestovatelské přetě-
žování mu nesvědčí. Rozlože-
ní hmotnosti u nezatíženého 
stroje je na přední a zadní kolo 
47 % a 53 %, což je na podlouh-
lý skútr docela nevídaná hod-
nota.

Zábavný, ale...
Žere od 5,5 l při prdlavém tem-
pu, ale jakmile solíte stále naplno 
otevřeným hrdlem, vsákne mo-
tor i přes 10 litrů na 100 km. Ale 
to jedete pořád 170, což se u nás 
nikde nesmí, z čehož plyne, že 
skútr vlastně nežere.

V nabídce se dalo a dá dokou-
pit nižší sportovní nebo naopak 
vysoké cestovní plégo, různé 
ochranné plastíky proti větru, dr-
žák na top case a top case v barvě 
a se 48 litry objemu, větší, poho-
dlnější stupačky, chrániče rukou, 
vyhřívané gripy, zapojit se dá 
i nabíječka na mobil a alarm.

Celkově vzato je tento stroj 
velmi zábavný, ale také docela 
drahý na provoz. Po technické 
stránce s ním problémy nejsou, 
takže je to spíš věc osobních 
sympatií, jestli domů T-Maxe 
ano, či ne. 

Jakub Nič 
jakub@cmn.cz

foto: archiv

seconD hanD Yamaha XP500 T-Max

Transsexuál
(superbike v těle skútru)
T-Max 500 je svéráznou 
odpovědí Yamahy 
na mladou kategorii 
velkých skútrů. 
Zatímco ostatní šli 
cestou komfortu, 
Yamaha postavila skútr 
především sportovní. 
A je tu již 10 let!

Technické úDaje

Yamaha XP500 T-Max
Objem 499 cm3

Výkon 40 k@7000

Točivý moment 46 nm@5500

Výška sedla 795 mm

Hmotnost (suchá) 197 kg

Nádrž 14  l

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
řadový dvouválec, DOHC/4, 
vrtání × zdvih 66 × 73 mm, elektrický 
startér, kompresní poměr 10:1, 
karburátory, variátor

Podvozek: trubkový ocelový prostorový 
rám, teleskopické vidlice, vzadu hliníková 
kyvná vidlice s nastavitelným předpětím 
centrální jednotky umístěné pod 
motorem, brzdy vpředu 1 kotouč  
282 mm, dvoupístkový třmen, vzadu 
kotouč ∅ 267 mm, jednopístkový třmen, 
pneu vpředu 120/70-14, vzadu  
150/70-14, rozvor 1575 mm

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 2001 - současnost

Cena: od 50 000 Kč

hoDnocení

2001 představení XP500 T-Max
2004 druhý přední kotouč
2007 karburátor nahrazen vstřikováním, další jemné změny
2008 nový model – duralový litý rám, vstřikování, menší prostor pod sedlem, 
 mnohem lepší jízdní vlastnosti, proti starším modelům o trochu línější 
 motor kvůli normám Euro

hisTorie

Milan Štumpa
vedoucí servisu Mari Moto

T-Maxe jsem si koupil kdysi jako svižné 
pojíždědlo. Koupě to byla celkem ná-
hodná, dnes jsem docela rád, že T-Maxe 
mám. Je to jeden z mála skútrů, na kte-
rém se dá trošku uhánět. Bohužel mám 
první verzi s jedním kotoučem a musím 
uznat, že T-Max na dálnici při prekérce 
má co dělat. Ale pod sedlo naložím ruk-
sak, notebook... Novější modely s du-
ralovým rámem bohužel už tolik místa 
nemají.
Co se týče servisování, zde bychom našli 
několik předepsaných zákroků, ze kte-
rých majitelé nebudou mít úplně radost. 
Po pouhých 5000 km se mění olej v mo-
toru (skoro 3 litry), po 10 000 km se mění 
olej v převodovce (necelý litr) a tři filtry, 

jeden sání, dva jsou k variátoru. Filtry 
stojí ale cca 2500 Kč, a k tomu přičtěte 
každých 20 000 km výměnu variátorové-
ho řemenu (cca 2500 Kč). Ventily se děla-
jí po 40 000 km.
Problémy jsou většinou se startováním 
po delší odstávce. Startér a akumulá-
tor nejsou nejsilnější a pokud není aku 
ve velmi dobrém stavu, studené, např. 
podzimní starty jsou nešťastné. Kuc-
kání, chcípání... Staré modely mají aku 
dobře přístupný v zádi stroje, od 2008 
jsou akumulátory vpředu za plasty a do-
stat se k nim chce dost cviku, jinak se 
plasty zbytečně polámou.
Jinak ale nevím, že by se na T-Maxu něco 
sypalo. Jezdí nám sem na servis mesík, 
který na něm má přes 100 000 km, prav-
da, dodržuje poctivě výměny, ale také stá-
le nemá žádný problém. Jezdí a jezdí.

servis a ProbléMY

TeChNiCKá poradNa

Zdravím redakci ČMN,
vlastním Cygnuse 125 od Yamahy 
(r. 2003) a po destrukci ojnice jsem 
byl nucen pustit se do generální 
opravy motoru. Vše jsem zvládl, po 
kompletaci jsem však narazil na je-
den zásadní problém. Když motor 

elektrickým startérem natočím, 
startér neodpadne a pořád se točí 
s motorem. pravda ale je, že mi 
jako ve správném americkém filmu 
zbylo v montážní krabici několik 
podložek a šroubů, o jejichž původ-
ním významu nemám ani tušení.
děkuji za pomoc, s pozdravem petr

Ahoj Petře,
motor ze Cygnusu, jak jsi sám 
určitě zpozoroval, je velice jed-
noduchý. Skoro bych řekl, že 
se blíží jednoduchostí moto-

ru dvoudobému, vzhledem 
k tomu, že postrádá převodov-
ku, jejíž absence vykompenzu-

je složitost ventilových rozvodů. 
I zde se dá ovšem natropit při 
skládání mnoho chyb a jedna 

z nich je i ta, kterou jsi popsal. 
S největší pravděpodobnos-
tí chyba pramení od volnoběž-
ky startéru, která je umístěna 
za odstředivou spojkou směrem 
ke klikové hřídeli, kterou unáší. 
Pokud je volnoběžka nasazena 
na hřídeli a je v pořádku, bude 
možné otáčet velkým ozubeným 
kolem převodu startéru, kte-
ré je svíráno válečky volnoběž-
ky. V opačném směru otáčení 
bude ozubené kolo, resp. startér 
v tahu. Pokud ovšem volnoběž-
ku špatně usadíš a bude dosedat 
na plochu ozubeného kola pře-
vodu startéru, dojde k pevnému 
spojení a motor bude startérem 

unášet na obě strany, tudíž úplně 
vyřadíš volnoběžku z funkce.

kde je příčina?
Příčinu jsi zmínil sám. Hledej ji 
v hromádce zbylých dílů. Kon-
krétně se jedná o vymezovací 
podložku (viz schéma), která je 
vložena mezi unášené ozubené 
kolo a volnoběžku tak, aby na 
sebe oba díly nedosedaly plo-
chami. Díky osazení odstředi-
vé spojky ke straně volnoběžky 
můžeme vyloučit příčinu pro-
blému ze strany spojky. Sché-
mata motoru hledej například 
na www.bikebandit.com, hodně 
ulehčí práci a trápení. 

Startér se stále točí
Svoje dotazy do technické poradny 
zasílejte na poradna@cmn.cz

Připravil Jakub „Hawk“ Dražan 
foto: archiv

T-Max 500 je po technické stránce hybrid – není to ani motorka ani 
skútr. Skútry mají motory součástí kyvné vidlice právě proto, aby bylo 
místo na nohy. T-Max má ale velký prostorový rám, v němž motor leží. 
Stejně tak agregát samotný se skútrům vůbec nepodobá. Ležatý řadový 
dvouválec má totiž hned na klikovce namontovaný variátor (nikoliv 
v kývačce, jak je na skútrech běžné) a rozjezdovou spojku, která pracuje 
s normálními lamelami, jaké jsou běžné u motocyklů. V kývačce je 
v uzavřené náplni již jen koncový řetězový převod.

Konstrukční 
hybrid

Skútr se sportovními 
ambicemi


