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second hand Cagiva Canyon 600/500
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Přezujeme a vyvážíme
všechno, co dovezete.

prodej motocyklových pneu
skladem až 2.000 ks

inzerce

Metrosexuál

C anyon je i dneska fešná 
motorka. Oni Italové de-
sign prostě umějí, když 
chtějí zaujmout. A Ca-

nyon rozhodně patří k těm typic-
ky zapamatovatelným strojům, 
které si s ostatními na obráz-
ku ani v reálu nespletete. Jenže 
jak to dopadne, když se věnuje-
te jen ladným křivkám a na ob-
sahu vám zase tak moc nezále-
ží? Hádky, scény, rozvod... Aj, to 
sem vlastně nepatří. Jednodu-
še mašina bude na oko fajn, ale 
jakmile na ni sednete, dostaví se 
dvě emotivní vlny. Vlna očeká-
vání a vlna zklamání.

V Jurském parku
Canyon je taková neslaná ne-

mastná motorka. K prodejnosti 
jí určitě pomohla reklama ve fil-
mu Jurský park, kde omřížkova-
né a opadákované khaki Canyo-
ny řádily mezi dinosaury. A také 
dobrá cena.

Taky je do jisté míry vhod-
ná pro začátečníky, kteří ne-
chtějí příliš výkonnou mo-
torku a vyhovuje jim určitá 

lenivost a vyklidněnost stroje. 
Jakmile ale víte, jak by měla 
jednoválcová motorka fungo-
vat – počínaje motorem, brz-
dami a ovladatelností, zjistíte, 
že Canyon ani nepříliš vyso-
kým nárokům nevyhovuje. 
Na normální ježdění ale sa-
mozřejmě stačí a je příjemný 
a fajn.

deobjemizace po dvou letech
Canyon se na svět vyklubal v de-
vadesátém šestém roce a ani teh-
dy mezi ostatními vzduchem 
chlazenými jednoválci žádnou 
díru do světa neudělal. Motorka 
se sice líbila, ale především cha-
bé jízdní výkony většinu poten-
ciálních majitelů, kteří si ji před 
koupí vyzkoušeli, odradily.

Cagiva nejprve nasadila mo-
tor Rotax o objemu 601 cm3, 
který se zmenšil po dvou letech 
na 498 cm3. Důvodem montáže 

menšího válce bylo v první 
řadě umírání startérů, 

které byly na šesti-
stovky slabé a čas-

to se sypaly, a za 
druhé motor 
– zmenšením 
objemu změk-
nul. Stal se 
mnohem kul-

t ivovanějš ím, 
přestal se chovat 

jako rotující kla-
divo produkující ne-

příjemné kopání do řetě-
zu a chvění do řídítek. Menší 
pětistovka si ponechala výkon 
34 koní, ale točivý moment kle-
sl z 50 na 39 Nm. Jenže motor 
jako by ožil, byl mnohem pří-
jemnější a motorka si na úze-
mí Česka získala docela velkou 
oblibu. Ve své době nebyla totiž 
vůbec drahá a i díky tomu byla 
jednou z nejprodávanějších Ca-
giv na českém trhu.

neenduro do města
Canyon určitě nemá s endurem 
nic společného. Má sice větší 
přední kolo, ale je to spíš tako-
vý funbike. Řekněme konkurent 
Hondy FMX650, kterou jsme 
měli v sekáči dvě čísla zpátky 
a které jsem právě její „unudě-
nost“ trošku vyčítal. Podvozek 
není stavitelný, jen na zadním 
centrálu můžete předepnout 
pružinu.

Dvacetilitrová nádrž je dosta-
tečně velká, motor moc nežere 
a dojezd je tak poměrně velký. 
Bohužel obecně Canyon nespa-

dá mezi nejspolehlivější stroje, 
tu a tam se objevují závady, kte-
ré majitelé italských strojů dobře 
znají – třeba z oblasti elektroin-
stalace stroje. Možná i proto ne-
patří Canyon k drahým jetinám. 
Vedle konkurentů jako je Honda 
FMX650, Suzuki Freewind 650, 
BMW F 650 anebo kolegyně Ap-
rilia Pegaso 650 patří k těm lev-
nějším.

Poměr výkon/cena nejistý
I když většina textu nevyzní-
vá pro Canyona příliš příznivě, 
kupní cena jetiny bývá poměrně 
dost nízká. Starší šestistovky se-
ženete mnohdy od prvního ma-
jitele ve velice hezkém stavu pod 
40 000 Kč, oblíbenější a malinko 
vychytanější pětikilo většinou 
tak o deset tisíc peněz výš. Dávej-
te si ale bacha. Canyon není nej-
spolehlivější motorka, ve srov-
nání třeba s Hondami a Suzuki. 
Navíc továrna Cagiva není zrov-
na v kondici a určité problémy 
by mohly nastat i s náhradními 
díly. Technici tvrdí, že co se týče 
motoru a mechanických součás-
tek, se sehnáním dílů by problé-
my zatím být neměly, i když se 
mnohdy prostě déle čeká. Trable 
by však již mohly nastat s někte-
rými plasty atd. Canyon 500 se 

vyráběl oficiálně do roku 2002, 
ovšem doprodával se až do 2004, 
tudíž je možné koupit i do pro-
vozu déle přihlášený stroj.

Shrnutí? Levná motorka po-
měrně jednoduché konstrukce 
s pověstí ne zrovna nejspolehli-
vějšího stroje a nejistým násled-
ným servisem. Jenže nekupte to, 
když je to tak levný... 

Motor  
Jízda, ovladatelnost  
Výbava  
Kvalita, zpracování  
Výkon/Cena 

Jiří Křikava
hlavní technik Moto prestige s.r.o.

Canyon 600 měl hlavně problémy s vol-
noběžkou startéru. Startér na těžký motor 

jednoduše nestačil. Pětikila jsou v tomto 
ohledu mnohem spolehlivější. Servisní 
intervaly jsou po 5000 km, kdy se dělá olej 
a filtry, po 10 000 se mění svíčka a kontro-
lují ventilové vůle.

serVisní údaJe

1996 představení Canyon 600
1998  představení Canyon 500
2002  ukončení výroby

historie

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 1996–2002
Cena: od 35 000 Kč 

hodnocení

technické údaJe

cagiva canyon 500

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
jednoválec, OHC/4, vrtání × zdvih 
92,8 × 73,6 mm, karburátor, elektrický 
startér, pětistupňová převodovka, 
sekundární převod řetězem

Podvozek: ocelový rám, vpředu 
teleskopická vidlice bez možnosti 
nastavení, vzadu hliníková kyvná vidlice 
s centrální jednotkou s nastavením 
předpětí pružiny, brzdy vpředu kotoučová 
∅ 296 mm, dvoupístkový třmen, vzadu 
kotoučová ∅ 240 mm, jednopístkový 
třmen, pneumatiky 100/90-19, 
140/80-17

Rozměry: světlá výška 222 mm; rozvor 
1463 mm

Objem 497 cm3

Výkon 34 k@6400
Točivý moment 39 nm@5500
Výška sedla 795 mm
Hmotnost 165 kg (bez náplní)
Nádrž  20 l

Jakub Nič
jakub@cmn.cz

foto: archiv

Znáte je. Nastrojení fešáci, kteří ráno před zrcadlem 
stráví víc času než vaše dospívající sestra a na úkor 
fintění se ničemu nevěnují a nic neumějí. To je 
trefný popis Cagivy Canyon 600/500.

Reakce na článek o brzdových 
destičkách z ČMN 21.

Ahoj Kubo!
Oceňuji tvůj článek o destičkách. 
Myslím že článek byl spíš směřován 
používačům neboli těm méně tech-
nicky zdatným, jak jsi je sám označil. 
I když někteří, co si je dokážou vymě-
nit, asi ani netuší, že není deska jako 
deska, a koupí ty, na které jim vystačí 
peněženka.

Já sedlám Kawu ZX6R r. v. ´99 a ži-
vím se jako opravář vozů tuzemské 
značky. Můj příběh o brzdách začal 
tím, že jsem dostal strach, když jsem 
při brzdění zjistil, že páčka i při na-
stavení na maximální vzdálenost od 
rukojeti se rukojeti dotýká, no spíš 
se o ni přímo opře. Brzdí, ale co když 
jednou nebude? Pouštím se tedy do 
oprav ve stylu garážového mechani-
ka, info nabírám na různých disku-

zích.cz. Kapalinu jsem měnil jako 
vždy před sezonou, a tak rozebírám 
pumpu za páčkou, nic nenasvědču-
je, že je ten zakopanej pes v ní. No 
nic. Složit a odvzdušnit. Jenže beze 
změny – což jsem tušil. Že by kapali-
na roztahovala hadičky místo brzdi-
čů, to taky nevypadalo. Nepočítám 
se mezi borce, co poznají rozdíl mezi 
pancířem a gumou. Podle mě je to 
u mnoha lidí spíš estetika a dobrej 
pocit, že je mají z pancíře. Tak jsem 
sundal brzdiče a ejhle, vemu za páč-
ku a pístky vyjíždí volně jen dva ze 
šesti, to samé na druhé straně. Od-
šrouboval jsem hadice, kus železa 
vložil na místo destiček a za pomo-
ci kompresoru vytlačil všechny vá-
lečky ven. To by nikdo nevěřil, ko-
lik bordelu jsem vyškrábal z drážek 
na těsnicí kroužky válečků! Nedi-
vím se, že jsem je nemohl přemluvit 
k činnosti. Ale největší šok nastal, 
když jsem rozpůlil brzdový třmen. 
Kanálek, v němž by měla kapali-
na proudit do druhé půlky třmenu, 
byl ucpaný – kapalina se změnila na 
mazlavou hmotu podobnou vaze-
líně, viz foto. Po prošťouchnutí do 

prostoru pístku vyjela 3 cm dlouhá 
pevná žížala humusu. 

Po důkladné očistě brzdičů jsem dal 
zpátky původní kroužky, i když jsem vě-
děl, že nové by to asi chtělo, brzdy jsem 
složil a namontoval na stroj. Znovu 
odvzdušnil (o odvzdušnění bych taky 
mohl napsat román) a bylo vyhráno. 
Páčka při plném stlačení končí svůj krok 
cca 2 cm od rukojeti. Ty těsnicí gumičky 
jsem si už objednal, jistota je jistota, 
tyhle však klubovou víkendovou cestu 
asi 700 km vydržely bez jediné kapičky 
mimo okruh brzdového systému. 

Třeba mé zkušenosti někomu pomo-
hou vyřešit podobný problém. Zdravím 
čtenáře a redakci ČMN!
 Markyz 
 (Czech Celts North-West)

Ahoj Markyzi. Já myslím, že 
tentokráte je technická po-
radna bez naší asistence, pro-
tože jsi vlastně sám řekl, co 
a jak. Rekapitulace je tedy ta-
ková: brzdovou kapalinu je 
potřeba opravdu měnit pod-
le předpisu výrobce, pakliže 
je motorka vytížená třeba na 
okruhu, je bezpodmínečně 
nutné kapalinu měnit s pře-
depsanými motohodinami 
pro závodní nasazení. Stejně 
jak je potřeba se věnovat seři-
zování ventilových vůlí nebo 
výměně filtrů, je potřeba 
i jednou po delší době rozdě-
lat třmeny a pečlivě mecha-
nicky je vyčistit. 

Ucpané brzdiče
Svoje dotazy do technické poradny 
zasílejte na poradna@cmn.cz

připravil Jakub Nič
foto: Markyz

teChNiCKá PoRadNa

Canyon je slušňácká motorka, na takovéto kusy se moc nehodí

Ucpaný kanálek


