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Bandit je z tradiční oce-
lářské famílie, vyzná-
vá klasickou konstrukci 
chrommolybdenového 

rámu, vzduchem a olejem chla-
zeného řadového čtyřválce s po-
věstí nerozbitné pevnosti a je to 
jedna z mála motorek, ke které 
by si výrobce mohl dovolit dávat 
doživotní záruku.

Dvacetiletá žebra
Motor pochází ze staré dobré GSX-
R1100, legendárního superbiku 
devadesátých let. Zatímco ostat-
ní výrobci se za starší techniku 
v útrobách nových strojů spíše sty-
dí, Suzuki na trvanlivosti spodku 
z GSX-R postavila živnost na dob-
rých dvacet let. A ani se to nesna-
žila nijak skrývat. Jemné žebrování 
na válcích i hlavě a velké víko spoj-
ky zná tak asi každý.

Přestože má motor technologic-
ký handicap dvaceti let, má krás-
ný přednes, a proto je tak milován. 
Disponuje velesilou, která i s ne-
malou hmotností Bandita dokáže 
pěkně svižně cvičit. Svezení je lad-
né a velice komfortní, a přestože 
ocelový rám o sobě dá vědět v jaké-
koliv rychlejší zatáčce, k celkovému 
charakteru stroje prostě sedí. Kdo 
chce lehkého naháče, koupí si tře-
ba Horneta nebo Fazera. Bandit je 
ekvivalent pořádného chlapa, hro-
motluka, řidiče kamionu…

Zasloužilý umělec
Za svou existenci prodělal Ban-
dit několik změn. Představen byl 
v roce 1996, ve verzi N a S. V roce 
2000 byl přepracován lehce rám, 
měnil se tvar kapot, brzdy, sedlo 
a zmenšil se i rozvor. Samozřejmě 
se i ladil výkon a charakter mo-
toru. V roce 2007 byl představen 
nástupce Bandit 1250 s vodou 
chlazeným motorem o 98 kubíků 
větším a stříkačkou umožňující 
splnění euro-norem.

Brzdy jsou z dnešního pohledu 
průměrné, nikoli však špatné. Od 
roku 2000 měl Bandit šestipíst-
kové třmeny, tato verze starého 
Bandita je navíc díky pozměně-
nému tvaru sedla i o něco poho-
dlnější. Později zase dostal zpátky 
čtyřpístky.

Kdo se chce odlišovat, má 
s Banditem vyhráno. Otevřete-
-li jakýkoliv katalog příslušenství, 

najdete na Bandita, coby jednoho 
z nejprodávanějších naháčů vů-
bec, na co si jen vzpomenete. Od 
banalit, jako jsou různé plexi štít-
ky, až po výfukové systémy, různé 
power sady i s možností převrtá-
ní a osazení závodními písty – čili 
úpravy, které kdysi kdekdo prak-
tikoval na GSX-R1100.

Pár mušek, důležité drží
První Bandity jsou sice nerozbit-
né, ale třeba takový lak (tloušť-
ka barvy atd.) a povrchové zpra-
cování docela rychle stárnou. 
Novější ročníky jsou zblízka vi-
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Václav Šťastný
vedoucí servisu Mot Art

Bandit je nezničitelná motorka. Jako celek drží 
nesmírně dlouho, přesto záleží, jak se o stroj 
kdo stará. Motor vydrží bez jakýchkoliv zásahů 
klidně 150 000 km, je jen potřeba měnit olej po 
6000 km, kontrolovat popř. seřizovat ventilové 
vůle co 12 000 km (šroubky) a dobré je i při ven-
tilech udělat podtlaky. Když jsou karburátory ne-
seřízené, motorka drží dlouho vysoké otáčky, než 
spadnou na volnoběžné.
Určitě bych doporučil namontovat padáky, ne 

hříbky, ale pořádné ocelové trubky. Jakmile tu 
váhu třeba jen ze stojanu pustíte, odnese to za-
ručeně (a zcela zbytečně) víko motoru. Rozvodo-
vý řetěz doporučím kontrolovat tak na 80 000 km, 
někdo ho mění dřív, ale ze zkušeností víme, že 
drží. Záleží na stavu napínáků. Rozhodně je také 
lepší nepřepínat řetěz k zadnímu kolu, jakmile je 
napnutý moc, ničí ložiska v zadním kole, i to v mo-
toru. Komu by 98 udávaných koní (ve skutečnosti 
mívá naměřených víc) nestačilo, může ladit a 150 
koní není zase takový problém. Dříve to byl „zabi-
ják motorkářů“, dnes je to motorka spíš na klidné 
svezení. Časy se mění.

POHLED TECHNIKA

Absolutní hodnocení ČMN: 
Výroba: 1996 – dodnes (verze 1250)

Cena: od 40 000 Kč 
HODNOCENÍ

Jaký vliv má na motor velikost 
trysek?
 Pavel

Předpokládám, že máš na mysli ve-
likost hlavních trysek v karburáto-
rech. Touto tryskou, tedy přesněji 
kalibrovaným otvorem, musí pro-
téct prakticky veškerý benzin po-
třebný pro chod motoru. Jeho do-
dávku je však potřeba regulovat 
podle okamžitého zatížení a otá-
ček motoru a k tomu slouží palivo-
vá jehla a její vertikální pohyb. Na 
základě difuzního jevu – podtlaku 
vzniklého prouděním vzduchu zú-
ženým prostorem – je palivo přes 
trysku vysáváno vzhůru a smíšeno 
se vzduchem. Průměr trysky, výš-
ka sloupce, kterou je palivo nuceno 

překonat, a rychlost proudění urču-
je takzvanou bohatost směsi (zjed-
nodušeně řečeno).

Tryska má tedy na bohatost roz-
hodující vliv a není možné ji svévol-
ně měnit. Řada „kutilů“ si myslí, že 
větší tryska znamená vyšší výkon, 
ale není to pravda. Výsledkem bude 
neúměrná spotřeba a výkon půjde 
dolů, současně je více namáhán 
a znehodnocován motorový olej. 
Opačný extrém, neboli zmenšení 
trysky, má rovněž neblahé násled-
ky. Velmi chudá směs markantně 
zvyšuje teplotu ve spalovacím pro-
storu, může způsobit i propálení 
pístu, potíže s chlazením nebo de-
tonační hoření, ale výkonu rovněž 
nepřispěje.

Jak vidět, změna trysky je pod-
míněna dalšími úkony a je třeba ji 
provádět se znalostí věci, jinak mů-
žeš v krajním případě i poškodit 
motor, a to především u dvoudo-
bých motorů, kde se většinou mo-
torový olej mísí přímo do paliva. 

Změna trysky nese rizika
Svoje dotazy do technické poradny 
zasílejte na poradna@cmn.cz

připravil Jakub “Hawk” Dražan 
hawk@cmn.cz, foto: autor, DMB

inzerce

3F Vision: 
Jasný pohled za každého počasí

www.3fvision.com Evolution 1218 Monster 1220 Monster 1219 Evolution 1216 

Feeling • Freedom • Fun – Pocit • Svoboda • Radost

Brýle jsou absolutně nemlživé. 

Dobrák od kosti

TECHNICKÉ ÚDAJE

Suzuki GSF1200 Bandit
Objem 1152 cm3

Výkon 100 k@8500

Krouťák 92 Nm@4500

Hmotnost 194 kg (bez náplní)

Sedlo 835 mm

Spotřeba 5,5 - 8 l/100 km

Historie
1996 –  představen Suzuki GSF1200N/S Bandit 
2000 –  celistvá omlazující kúra zahrnující 
  poladění motoru, zpevnění kostry, 
  úpravu plastů, výměnu brzd atd...
2007 – nástupce GSF1250 Bandit, vstřikování
2010 – další omlazovací kúra, nový design

Problémy
Větší cyklické nejsou známy

Jakub Nič 
jakub@cmn.cz

foto: archiv

Dobrák od kosti

Suzuki Bandit je fenomén. Existují lepší, hezčí 
i výkonnější stroje, ale Bandit je zkrátka jenom jeden.

(až mně budou dělat generálku, 
vy už tady nebudete…) ditelně hezčí. Mnozí také řeší pé-

rování, především přední vidlici, 
která má pružiny tak říkajíc una-
vené již z fabriky, natož pak po 
třeba deseti letech provozu. Inu, 
váha je váha a kdo se chce svézt, 
musí do teleskopů našroubovat 
něco kvalitnějšího.

Bok po boku, navždy spolu
Celkově vzato je Bandit vynikají-
cí volbou pro každodenního mo-
torkáře. Kdo má motorku oprav-
du k užívání, občas odpoledne 
rád cestu z práce protáhne pří-
jemnou projížďkou, kterou ne-
chce absolvovat na skútru nebo 
nějaké úsporné, ale zdechlé pě-
tistovce, může s Banditem pro-
žít, jak se říká, dlouhý a spoko-
jený život.

Velkým plusem této motorky 
je, že jí jezdí všude hodně. Coko-
liv seženete kdekoliv, leckdo vám 
poradí a navíc to máte hned ho-
tové, protože konstrukce je jed-
noduchá. Na druhou stranu je 
i velkým mínusem této motorky 
to, že jí jezdí všude hodně. Po-
kud máte sériovku, jste za běž-
ného konzumenta. A motorkáři 
se rádi odlišují… Kdo rád Bandi-
ta neoriginál, ať určitě zapátrá po 
stavbičkách. Mnohé jsou opravdu 
extrémně krásné. Paušalizovat, že 
dnes stavby vznikají ze zbořenin, 
také nejde, ale obezřetnost při 
koupi to chce zaručeně. 

I to se děje
Někdy je potřeba i v garáži sáh-
nout po nějakém tom domáč-
tějším řešení situace. A občas 
se z dočasného řešení vyklube 
záplata na dlouho, protože se 
k problému nechceme vracet. 
Nad jistými věcmi ale i se všemi 
„promiň“ zůstá-
vá rozum stát. 
„Opravit“ stržený 
závit olejové vany, 
která je na čtyř-
dobém motocyklu 
dost podstatná, 
přeříznutím závitu 
šroubem s hrub-
ším stoupáním a 
o velikost větším 
průměrem je dosti 

barbarské. Navíc šroubem, který 
původně sloužil k upevnění kola 
automobilu, který byl v olejové 
vaně podpořen ještě ocelovou 
podložkou místo hliníkového či 
měděného těsnění… 

Nad jistými věcmi ale i se všemi 

Při (de)montáži 
trysek postupujeme 

opatrně. Trysku lze 
snadno znečistit či 

poškodit


