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Skútry jsou praktické, mo-
torky zábavné. První na-
bízejí jednoduchou ob-
sluhu, v angličtině zvanou 

twist´n´go (otoč plynem a jeď), 
druhé vzrušení a výkon. Před 
jedenácti lety oba světy spojila 
Yamaha ve svém Tmaxu a poté, 
co si to rozdala s většími a těž-
šími japonskými rivaly (Burg-
man, Silver Wing) plus méně 
výkonnou konkurencí z Evro-

py a Tchaj-wanu, opanovala trh 
maxiskútrů nad 300 cm3 podí-
lem 65 %.

Letos se bude muset snažit, 
aby tuto dvoutřetinovou do-
minanci udržela, přichází dvo-
jice nových skútrů od BMW. 
„Nového Tmaxe jsme vyvíjeli tři 
roky, a když jsme se dozvěděli, že 
BMW chystá vstup do maxiskút-
rů, vlastně nás to potěšilo, proto-
že to bude znamenat oživení zá-
jmu zákazníků o tento segment,“ 
řekl mi na novinářském předsta-
vení v americkém Los Angeles 
vedoucí projektu Tmax Tatsumi 
Takahata. „Ovšem Němci zvolili 
větší a výkonnější stroje, zatímco 

my jsme se soustředili na vyváže-
nější stroj. Uvidíme, co zákazníci 
ocení víc.“

Dlužno říci, že Američané na 
nového Tmaxe reagovali hodně 
pozitivně. Náš 200km testovací 
okruh zahrnoval okresky, dál-
nice i město, a když jsme fotili 
před slavnou sci-fi budovou Walt 
Disney Concert Hall, zastavil se 
u nás dokonce Samuel L. Jack-
son (jo, ten Samuel L. Jackson) 
a měl ohledně Tmaxe spoustu 
otázek…

Větší objem, víc krouťáku
Nejdůležitější technickou změ-
nou je určitě motor. Ten nyní má 

530 kubíků namísto původních 
499 (vrtání se zvětšilo o 2 mm),  
což se projevilo v 10% navýšení 
krouťáku, jenž je nyní k dispo-
zici dokonce o 1000 otáček níž, 
plus vzrostl o tři koně výkon. To 
pochopitelně není zásluhou jen 
většího objemu, dále jsou tady 
jiné vačky, větší sací ventily, 
upravené kanály v hlavě a stejné 
12dírkové vstřikovače jako na 
R6. Velkou novinkou je přenos 
výkonu na zadní kolo: Tmax do-
posud používal řetěz jako mo-
torka (variátor je u motoru, a ne 
v kyvce), od letošního roku se 
přechází na kevlarem zesílený 
řemen, jenž je o 30 % lehčí a má 
menší ztráty. I tahle drobnost 
může stát za udávaným 6% sní-
žením spotřeby, stejně jako čty-
ři kila, která Tmax shodil opro-
ti minulé generaci. Změnilo se 
i rozložení hmotnosti, jedno 
procento se přesunulo ze zadku 
na předek.

Tmax zůstává nejlehčím 
a nejovladatelnějším vícevál-
covým maxiskútrem díky v zá-
sadě nezměněnému hliníkové-
mu rámu. Ten (plus nová kyvka 
motocyklového typu s progre-
sivním přepáčkem a tlumičem 
pod motorem pracujícím v tahu 
místo v kompresi) stojí za sku-
tečností, že tenhle skútr se ovlá-
dá mnohem více jako motorka, 
což jsem si krásně ověřil v bez-
počtu ostrých vinglů i rychlých 
protahováků na Mulholland 
Highway, kde jsem s Maxem 
házel ze strany na stranu a krás-
ně vnímal, jak Kayaby polykají 
všechny hrboly, aniž by se stroj 
jen o píď hnul ze zvolené sto-
py. V náklonu hodně se blížící-
mu maximálním 50° stačilo dát 
gas, zadní 160mm Bridgeston-
ka BT-012 se zakousla do asfal-
tu a svižně vyslala Tmaxe vstříc 
dalšímu vinglu.

Jako na motorce
Jeden můj italský fotograf od 
roku 2001 vystřídal již tři Tma-
xy, dohromady na nich najel 
čtvrt milionu kilometrů a já se 
na nich přesunoval při každém 
našem focení. Takže porovnání 
mám a můžu říct, že ani u no-
vinky se běžný motorkář nemu-
sí nijak přeprogramovávat. Pro-
stě přehodíte nohu přes (docela 
vysoké) sedlo jako na každé jiné 
motorce – stejně jako u předcho-
zích generací, ani tady nebudete 
nasedat „po skútrovsku“, protože 
místa mezi sedlem a čelní částí 
není mnoho a středový panel je 

dost masivní (ukrývá ten skvělý 
rám). Také pořád docela zužuje 
prostor pro vaše chodidla, na-
opak sedlo je pěkně prostorné 
a pohodlné a to samé platí i pro 
spolujezdcovo sezení. Řídítka 
jsou níž a pilot je tak v mírném 
předklonu, což vás ponouká ne-
mít nohy natažené dopředu, ný-
brž je dát pod sebe a sedět jako 
na motorce – do zatáček jedno-
značná výhoda, máte lepší kon-
trolu.

Předklánět jsem se musel i na 
dálnici, na mou výšku bylo plexi 
příliš nízko. Je sice nastavitelné, 
ovšem není to záležitost na deset 
vteřin, potřebujete vercajk a tro-
chu zručnosti. Na druhou stranu 
tohle řešení je lehčí a levnější než 
všechny ty různé rychlonastavo-
vače. Plégo by také mohlo být 
širší, ramena nejsou moc kry-
tá, což můj italský kolega jezdí-
cí po Miláně i v zimě určitě ope-
pří pěknou dávkou románských 
expresivních výrazů, na druhou 
stranu ho bezesporu potěší, že 
v originálních doplňcích najde 
i vyhřívané rukojeti. Co řekne 
na zrcátka, to nevím, třeba je ne-
používá, já si ale myslím, že jsou 
jednoznačně lépe umístěná než 
dříve a přehled o dění za sebou 
máte skvělý.

Hebký, ale výkonný
Přístrojovka je komplexní a vý-
borně čitelná, byť působí trochu 
staromódně. Pod řídítky najde-
te dvě uzamykatelné schránky 
na drobnosti a pod sedlo, které 
se odklápí charakteristicky pro-
ti směru jízdy, se vejde 30 litrů 
čehokoli. Dostanete sem třeba 
laptop, převážně tam ale budete 
schovávat helmu – u integrálky 
musíte nejdřív najít nejlepší po-
lohu, jak ji tam uložit.

Pokud máte rádi ticho, je Tmax 
váš stroj. Na volnoběh 1200 otá-
ček ani nepoznáte, že je motor 
nastartovaný, tak je velký tlumič 
s katalyzátorem účinný. Navzdo-
ry pevnému uchycení dvouválce 
do rámu necítíte prakticky žádné 
vibrace, ani když motoru naloží-
te, což je částečně díky vyvažová-
ku (třetí „slepý“ píst) a prý i díky 
tomu ozubenému řemenu.

Jo, to jsem chtěl – když mo-
toru naložíte. Tak to se dějí věci 
úplně jiné, než byste od tichouč-
ce předoucího dvouválce čekali. 

Procpal jsem se takhle na sema-
forech dopředu vedle chlapíka 
v bílém BMW 330Ci, který si ale 
evidentně myslel, že tam nemám 
co dělat, a pokusil se mě odká-
zat do patřičných mezí svým os-
trým odpalem. Jéé, jak ten se di-
vil, když z Tmaxe viděl akorát 
zadní světlo…

Své pochopitelně udělalo zvý-
šení objemu i krouťáku, stej-
ně jako přeprogramovaná řídicí 
jednotka, ale dost má na svědo-
mí i dobře zkonstruovaný variá-
tor. Prakticky pořád se pohybu-
jete kolem pěti šesti tisíc, tedy 
v oblasti maximálního točivého 
momentu, a ani na zavřený plyn 
se zpravidla nedostanete pod tři 
tisíce, takže jste pořád blízko do-
statečné porce newtonmetrů. 
Neříkám, že vás Max přehodí na 
záda, ale akcelerace z místa až do 
nějakých 168 km/h, které jsem 
viděl na budíku, je vážně parád-
ní, stejně jako pružné zrychle-
ní v rozmezí 80–120 km/h. No 
a když potom potřebujete zpo-
malit, sáhnete po brzdách (stále 
nepropojené, hezky vpravo pře-
dek a vlevo zadek), jejichž úči-
nek je na motorku velice pěkný 
a na skútr skvělý.

Skútr? Snad ani ne
Když jsem se navečer vracel po 
Hollywood Freeway zpět do ho-
telu a v zácpě ani jednou nemu-
sel zastavit a dát nohy na zem, 
uvědomoval jsem si resumé celo-
denního testování – že se Yama-
ze podařilo nejlepší udělat ještě 
lepším. A ani jsem už o Tmaxu 
neuvažoval jako o skútru, nýbrž 
jako o motorce. Tohle je totiž ur-
čitě víc motorka s variátorem než 
sportovní maxiskútr.

Před pár měsíci jsem mluvil 
s prezidentem BMW Motorrad 
Hendrikem von Künheimem 
o jejich plánech vstoupit do seg-
mentu maxiskútrů a on se vyja-
dřoval o Tmaxu jako o měřítku 
ve své kategorii, které bude těž-
ké porazit. Tenkrát netušil, že Ya-
maha do přímého souboje půjde 
letos s ještě nabroušenějším ná-
řadíčkem, a dokonce by nový 
Tmax měl přijít do prodeje dří-
ve než Bavorák, už teď v lednu. 
Cena ještě oficiálně nebyla sta-
novena, ale předpokládá se, že 
by se neměla moc lišit od ceny 
stávající generace. 
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TEST Místo řetězu 
ozubený řemen

Větší objem, 
více síly

Pořád je to 
sportovec

Pořád na max!
V roce 2001 se začal prodávat Tmax od Yamahy, nejsportovnější 
z maxiskútrů, a od té doby se ho ve třech generacích prodalo na 180 000, 
přičemž téměř dvě třetiny z toho v Itálii. Nyní přichází čtvrtá generace 
tohoto bestselleru s větším a výkonnějším motorem.

TEcHnické údaJE

Yamaha Tmax/aBS

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený řadový 
dvouválec, DOHC/4, vrtání × zdvih  
68 × 73 mm, kompresní poměr 10,9:1, 
vstřikování ∅ 34 mm, elektrický startér, 
variátor, sekundární převod řemenem

Podvozek: hliníkový rám, vpředu 
teleskopická vidlice ∅ 43 mm, zdvih  
120 mm, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s jedním tlumičem, zdvih 116 mm, brzdy 
vpředu 2 kotouče ∅ 267 mm, čtyřpístkové 
třmeny Sumitomo, vzadu kotouč  
∅ 282 mm, jednopístkový třmen, parkovací 
brzda, pneu vpředu 120/70R15, vzadu 
160/60R15

Rozměry: délka 2200 mm, šířka 775 mm, 
výška 1420–1475 mm, sedlo 800 mm, 
rozvor 1580 mm, statické rozložení 
hmotnosti 48/52 %, úhel řízení 28°, stopa 
95 mm, světlá výška 125 mm, nádrž 15 l

Objem 530 cm3

Výkon 34,2 kW/46,5 k@6750

Točivý moment 52,3 nm@5250

Hmotnost 217/221 kg (provozní)

Cena ještě nebyla stanovena

Hliníkový rám, unikátní v kategorii, 
je velkým plusem Tmaxe

Design je svěží, 
technika vylepšená...

Sedlo se odklápí 
proti směru jízdy

Přehledná, leč 
mírně nemoderní


