
- Triumph se vším všudy
- vzpomínka na model X75 Hurricane
- zvuk tříválce nemá konkurenci
- sedlo se moc nepovedlo
- na svou hmotnost dokáže projet zatáčky nečekaným fofrem
- jasně nejsportovnější varianta ze všech Thunderbirdů
- s utaženým zadním pérem kolo skáče ven ze zatáčky
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Zrod motocyklu, který v našem 
testu předvedl věci nečekané, 
se odehrál v roce 2000 a za 

vývojem jeho pohonné jednotky stojí 
tým konstruktérů z japonského Hama-
matsu. Motorky ale Hoysung vyrábí 

o dost déle a vše začalo v roce 1978 
založením divize Motors & Machinery 
Inc. Od devětasedmdesátého se 
rozpoutala spolupráce se značkou 
Suzuki a v roce 1980 vyjely první mo-
dely GP125 a FR80. Po dvou letech 
se začaly stroje exportovat, v osmde-
sátém šestém přišlo na řadu otevření 
vývojového oddělení a v roce 1987 
spatřil smog světa první vlastní stroj, 
moped Love 50. Snaha šikmookých 
rošťáků šla tak daleko, že nyní chrlí 
Hoysung přes 65 tisíc motorek ročně 
a na domácím trhu uzurpuje čtyřiceti-
procentní podíl. Korejská parta vyváží 
své výtvory přibližně do 60 zemí a že 
nejde o žádné „vořežpruty“, dokazuje 
i model Comet 650 s véčkovým dvou-
válcem, USD vidlicí a příhradovým 

Mladá a ojetá
Jihokorejská dvěpade je na našem trhu teprve pár let, což ale 
nikomu nebrání, aby ji neojel, neprodal a my ji následně neojeli 
ještě víc. Navíc když k tomu svádí její cena, překvapivý motor 
a neodolatelné výfukové koncovky.

Technická data Hyosung  
 Aquila GV 250
motor čtyřdobý vzduchem  
 a olejem chlazený dvouválec do  
 V(75°), DOHC/4
objem 249 cm3

vrtání x zdvih 57 x 48,8 mm
výkon 20 kW (27 k)/ 9500 ot./min.
točivý moment 22 Nm/8500 ot./min.
kompresní poměr 10,3:1
plnění motoru  
 2 karburátory Ø 26mm
startér elektrický
převodovka pětistupňová
brzdy vpředu 1 kotouč Ø 275 mm  
  dvoupístkový třmen
vzadu bubnová
rozvor 1490 mm
výška sedla 690 mm
hmotnost 166 kg (pohotovostní)
nádrž 14 l
cena  90 - 119 tisíc Kč (r.01 - nová)

Orientační ceny 
náhradních dílů

Vzduchový filtr 320 Kč
Blinkr přední/zadní 590/750 Kč
Páčka brzdy 210 Kč
Páčka spojky 170 Kč
Pístní sada 2765 Kč
Přední blatník 3700 Kč

rámem. Inspirace v Suzuki SV je 
sice jasná, ale na druhou stranu 
samurajská šestpade se zas podobá 
malému Monsterovi a zákazníkům to 
taky moc nevadí.

Dekly z plastu
Ale zpátky k příběhu o Aquile, kon-
krétně o jejím véčkovém motoru, kte-
rý má celkem čtyři vačky uložené na 
valivých ložiscích a olejový chladič 
nepřehlédnutelných rozměrů. Spádo-
vé karburátory Mikuni sosají vzduch 
z airboxu uloženého pod přední 
částí nádrže a průměrný dojezd se 
podle továrny pohybuje na hranici 
350 kilometrů. Co by nepřehlédl ani 
pravidelný uživatel Braillova písma, 
jsou litá kola o rozměrech 16 palců 
předu a 15 vzadu. Masivně působí 
i zadní stopadesát milimetrů široká 
guma a přední vidlice s chromovaný-
mi převleky. Zadní jednotky nabízejí 
seřízení předpětí v pěti stupních 
a dokud se zkušeným poklepem 
nepřesvědčíš o plastovém původu, 

Hyosung Aquila GV 250
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Pověst motocyklu

- motorky vyrábí Hyosung od roku 
1978 a od roku 1980 spolupracoval 
se značkou Suzuki
- v současnosti chrlí Korejci 65 tisíc 
motorek ročně
- motor má celkem čtyři vačky ulo-
žené na valivých ložiscích
- zadní jednotky nabízejí seřízení 
předpětí v pěti stupních
- výfuky se dají velice jednoduše 
otevřít
- zajímavá je maximální rychlost 
155 km/h

Servisní údaje

Každý, kdo nemá rád potupný šepot 
homologovaných koncovek, ocení 
jednoduchost, s jakou se dají laufy 
Aquily otevřít. Stačí odvrtat tři nýtky 
v každém tlumiči a vytáhnout vše, co 
je uvnitř. Zvuk je pak překvapivě kul-
tivovaný, stroj chlapsky duní a motor 
jede stejně jako před zásahem.
Na Hyosungu se občas objeví jen 
nepatrné závady a sem tam uvidíš 
popraskané kryty vidlice, odlupující 
se chrom, případně uvolněné švy 
na sedle nebo špatné překrytí barev 
v některých místech. Spatřen byl 
dokonce i hrozivě mlátící motor, 
čemuž se ale nikdo nedivil, protože 
do něj majitel nalil jen tři deci oleje. 
Docela zajímavá je i maximální rych-
lost 155 km/h, a to podle dodatečně 
namontovaného a neúprosného 
digitálního tachometru.

budeš žít v domnění, že všechny 
kryty dělá Korejec z plechu.

Fofr ve vrchu
V každém případě nechci, aby sis 
o mě myslel, že jsem rasista, pří-
padně že trpím xenofobií či odporem 
ke Koreji. Značka Hyosung ve mě 
samozřejmě vyvolala nedůvěru ze 
zcela jiných důvodů, jen si na ně teď 
prostě nemůžu vzpomenout. O to víc 
mě však dostaly první metry na Aqui-
le, za což byl zodpovědný zejména 
motor. Ten jde fakt hladce do otáček, 

ve spodním a středním pásmu zcela 
nenápadně zaklekává do bloků, 
aby pár tisíc před červenou zónou 
vypálil na svůj objem a „cruiserácké“ 
zaměření neuvěřitelně rychle nahoru. 
Přes spojku se mi dokonce podařilo 
motorku zvednout na zadní a pomalu 
jsem si začínal říkat, že Korea nemu-
sí být zas tak špatná země.

Hmota u země
V sedle Aquily se mi po chvíli začíná 
líbit i díky tužšímu podvozku, který je 

ze sportovnější civilizace než u většiny 
cruiserů, a to i bez ohledu na objem. 
Tlumení správně tlačí kola na zem 
a přes příjemnou tuhost neztrácí stroj 
nijak výrazně pohodlí. Nízké těžiště 
a široká řídítka přinášejí spolu s pé-
rováním radost v zatáčkách a ještě 
živějšímu svezení brání přední brzda, 
která je poměrně tupá, i když účinek 
brzdiče je pořád bezpečný. Zábavný je 
zadní buben, jasně odhodlaný poslat 
kolo fofrem do smyku, který se díky 
hmotě u země lehce řídil.
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