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Když jsem v rozpisu demo 
strojů, které Honda pro 
letošní sezonu přichys-
tala, uviděl napsáno 

GL1800, regulérně se mi zpotily 
ruce a dostal jsem takové zvlášt-
ní chvění do podbřišku. Golďas! 
Můžete ojezdit všechny motorky 
na světě, ale dokud se nesezná-
míte s králem, pořád budete mít 
podivně nekompletní pocit. To 
vábení bylo šílené, dokonce tak 
neodolatelné, že jsem ho v na-
šem testovacím kalendáři zařadil 
ze všech Hond na nejbližší možný 
termín a zcela bez skrupulí a hra-
né slušnosti kolegům oznámil, že 
Gold Winga si na test beru JÁ, 
bez možnosti odvolání. A rad-
ši jsem si pak hlídal stravu i pití, 
aby se mě některý z nich nepoku-
sil těsně před testem odstavit na 
druhou kolej, neboť jejich neli-
bost byla také nefalšovaná. Znáte 
to, že jste paranoidní, to ještě ne-
znamená, že po vás fakt nejdou. 
Nakonec mě nedostali a ještě mi 
vyšlo naprosto královské počasí. 
Dneska už můžu říct: „Jel jsem na 
něm!“ a mít přitom výraz člověka, 
který ví…

Jediná motorka s airbagem
Gold Wing už ze své podstaty 
není motocykl, který by bylo po-
třeba každé dva roky inovovat. 
Své poslední velké úpravy se do-
čkal před dlouhými jedenácti lety, 
kdy se z něj stala osmnáctistovka, 
a po pěti letech prošel ještě drob-
nou kúrou, která mu nadělila, 
jako prvnímu a prozatím jediné-
mu motocyklu na světě, volitelně 
také airbag. Ten jsem zaplaťpán-
bůh neotestoval…

Ač se vám na první pohled 
může Zlaté křídlo zdát pořád 
stejné, při bližším ohledání zjis-
títe, že odlišný dojem dělá nejen 
dvoubarevné provedení. Tu je 
jiný plastík, támhle taky, a novin-
ka působí dynamičtěji než stařen-
ka, navíc kapoty mají poskytovat 
lepší ochranu proti nepohodě. 
Nejmarkantněji jsou změny vidět 
na zadní části, jejíž tvarování má 
i lépe fungovat ve vyšších rychlos-
tech a neovlivňovat negativně sta-
bilitu, jak to trojice kufrů na ces-
tovních strojích umějí. Celý zadek 
je takový protažený a mně osob-
ně připomínal Victory Vision,  
ta se mi moc líbí.

Jiný zadek znamená jiný zava-
zadlový prostor, a v této oblas-
ti Golďas získal další litry, takže 
letošní model jich na uložení va-
šich cestovatelských nezbytnos-
tí nabízí již více než 150. Slušný 
náklaďáček, motorky s ještě vět-
ším objemem kufrů byste spočí-
tali na prstech jedné ruky. Další 
uživatelsky příznivou změnou je 
80wattové audio se šesti repro-
duktory, které přehrává i em-
pétrojky a má přípojku na iPod, 
iPhone nebo normální USB pa-
měť. Nová je i integrovaná navi-
gace u airbagových modelů s jas-
nější obrazovkou a citlivějším 
GPS přijímačem.

titanic se zpátečkou
Na Gold Winga se nedá nased-
nout, na toho se musíte nalodit, 
to prostě nejde jinak říct. Roz-
měry jsou jednoduše majestátní. 
Bavorské GTL je proti němu Pio- 
nýr. Jak trefně poznamenal Mi-
šák, jako byste si šli na Lipně půj-
čit lodičku a zjistili, že mají ako-
rát Titanic.

Myslel jsem si, že když zvlád-
nu Electru, tak už mě nemůže 
nic zaskočit, ale Golďas mě pře-
svědčil o opaku. Na Harleyi totiž 
sedíte níž a takový ten přechod 

ze stání do jízdy, než úplně pus-
títe spojku, mi na tom živelném 
dvouválci paradoxně přišel jistěj-
ší než na sametovém šestiválci, je-
hož chod ani necítíte. Otáčení na 
louce a následný výjezd z hrbaté 
polní cesty se dvěma nepěknými 
příčnými rigoly do kopce na kol-
mo vedoucí silnici byl výkon, kte-
rý jsem šel večer zapít.

Na asfaltu, v ideálním případě 
rovném, je to samozřejmě o ně-

čem jiném, a když si vysloveně 
nešlápnete blbě (díra, mastný flek 
u benzínky), bude vás manipula-
ce na místě dokonce bavit. Gold 
Wing totiž disponuje zpátečkou, 
s kterou budete machrovat i před 
svým psem. Musíte mít nastar-
tovaný motor, zařazený neutrál, 
zamáčknete jedno z miliardy tla-
čítek na řídítku, a pak už jen drží-
te tlačítko startéru – dokud máte 
stisknuto, motorka couvá (elek-
trická záležitost). Vtipná a u to-
hoto stroje i neocenitelná vychy-
távka.

Jízda je ale proti statice docela 
jiná liga. Jestliže úspěšně absolvu-
jete zvednutí ze stojánku, nastar-
tování a následné vyplutí, máte 
vlastně vyhráno, od té doby si 
připadáte jako v limuzíně, kterou 

dokáže řídit i vaše nepříliš nada-
ná manželka.

Raději s manuálem
Ještě předtím, než vyjedete, je 
dobré se seznámit se všemi vy-
moženostmi, které Gold Wing 
má. U BMW mi stačila pětimi-
nutová instrukce, na Harleyi 
možná tak minutová, ale u Hon-
dy jsem trhnul rekord – strávil 
jsem hodinu na parkovišti s no-
sem zanořeným do manuálu. 
Nějak jsem asi neměl den, nedo-
kázal jsem bez rady ani vypnout 
rádio či otevřít kufry, a to jsem ji-
nak ve zdolávání podobných zá-
ludností přeborník.

Potřeboval jsem hlavně zjis-
tit, na co jsou všechna ta tlačítka 
– máte totiž dojem, že konstruk-

téři byli placeni podle toho, kolik 
jich dokáží na motorku vměstnat. 
A poněkud mne zklamalo, když 
jsem zjistil, že přítomnost mno-
ha z nich se ani ničím jiným nedá 
vysvětlit, třeba na audio by vám 
jich stačila polovina a na ovlá-
dání palubního displeje jakby- 
smet. Tlačítka navigace a vůbec 
navigačka jako taková si zaslou-
ží pochvalu, ovšem točilo mě, že 
za jízdy v ní prostě nic nezmění-
te. Stejně tak motorka disponuje 
kolébkovými spínači na seřízení 
předních světel a přitvrzení zad-

Tahle motorka by se klidně mohla prodávat pod samostatnou značkou. Tohle 
už není kult, to je ultra kult. Když se motorkářů zeptáte, kdo je absolutním 
králem jednostopého světa, ta největší a nejluxusnější věc, naprostý vrchol 
motocyklové pyramidy, devět z deseti z nich vám řekne, že Gold Wing. Pro 
letošní rok zase trochu vylepšený.

Má vůbec konkuRenci?
Samozřejmě že ano, pokud ale konkurencí nemyslíte 
technicky a koncepčně pojatý stroj, něco jako porovnání 
dvou šestistovkových supersportů, z nichž máte pocit, že 
rozdíl je jen v barvě a tvaru kapotáží. V tomto ohledu je 
Gold Wing unikát, ovšem konkurence ve smyslu „velká lu-
xusní cestovní motorka“ je naopak hodně silná.
Jako první „na ráně“ se nabízí o sto tisíc levnější BMW 
K 1600 GTL, loňská novinka z Německa, taktéž se šes-
tiválcem. Její pojetí je ale mnohem sportovnější, motor-
ka je o sedmdesát kilo lehčí a čtyřicet koní silnější, a svou 
elektronickou výbavou působí proti Golďasovi jako me-
zigalaktická raketa. Rychlý komfort, to ano, ale občas ta 
motorka svádí víc, než byste od cesťáku chtěli.
Mnohem blíž se jeví Touringy od Harleye, vzhledem 
k ceně i celkové stavbě nejlépe Electra Glide Ultra Li-

mited (od 700 tisíc). Takhle na papíře se možná zdá nefér 
srovnávat americké železo s cca 75koňovým dvouventilo-
vým OHV vzducháčem V2, ale po svezení zjistíte, že to tak 
mimo není. Jasně, motor v porovnání s Golďasovým sa-
metovým šestiválcem působí jako rozbitý jak po stránce 
výkonu, tak vibrací, ale na uvezení čtyřmetrákové alma-
ry stačí a komfortem jsou si motorky hodně příbuzné. Na 
manipulaci na místě mi Electra dokonce přišla ještě o fous 
lepší, zřejmě díky nižšímu sedlu.
Když mluvím o Electře, musím jedním dechem zmínit je-
jího japonského rivala postaveného podle podobného re-
ceptu, Kawasaki VN1700 Voyager. Motor je sice vodník 
a má rozvod OHC (a navzdory podobným parametrům to-
lik nejede), jinak je to japonská Electra, jako když vyšije. 
Máte-li slabost pro japonské stroje a chcete ušetřit něja-

kou tu kačku (u modelu 2010, stejného jako 2012, jde sko-
ro o 300 tisíc proti Gold Wingu), může to být vaše volba.
Trochu okrajově můžeme za konkurenta považovat 
i Rocketa III Touring od Triumphu (tříválec 2,3 litru, 
106 koní, 206 newtonmetrů) s velkým plexi a pevný-
mi dvěma kufry, a pak už rovnou přeskočíme na možná 
největší designový úlet v této kategorii, Victory Visi-
on Tour. Proti Visionu i zmiňované BMW vypadá usedle. 
Tohle není předělaný cruiser jako výše jmenované klony 
H-D, nýbrž od základu udělaná cestovní motorka s hli-
níkovým rámem, která vlastně jen náhodou má vzdu-
chem chlazený dvouválec. Ten je ale čtyřventilový s rozvo-
dem OHC, takže má pěkných 90 koní, šestikvalt a dokonce 
i zpátečku. Cenovka na úrovni BMW také nevypadá zle. 
No, není lehké být v této kategorii králem…

Honda GL1800 Gold Wing

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
plochý šestiválec, OHC/2, vrtání × zdvih 
74 × 71 mm, kompresní poměr 9,8:1, 
vstřikování PGM-FI ∅ 40 mm, elektrický 
startér, pětistupňová převodovka se 
zpátečkou, sekundární převod kardanem

Podvozek: hliníkový dvojitý páteřový 
rám, vpředu nenastavitelná teleskopická 
vidlice ∅ 45 mm se systémem anti-dive, 
zdvih 140 mm, vzadu hliníková kyvná 
vidlice s jedním tlumičem, zdvih 105 mm,  
elektronicky nastavitelné předpětí, 
propojené brzdy C-ABS vpředu 2 kotouče 
∅ 296 mm, třípístkové třmeny Nissin, 
vzadu kotouč ∅ 316 mm, třípístkový 
třmen, pneu Bridgestone Exedra 
GT709/704 vpředu 130/70R18, vzadu 
180/60R16, lité ráfky 3,50“/5,00“

Parametry: délka 2630 mm, šířka  
945 mm, výška 1455 mm, sedlo 740 mm, 
rozvor 1690 mm, úhel řízení 29,25°, stopa 
109 mm, světlá výška 125 mm, nádrž  
25 l (4 l rezerva), olejová náplň 4,6 l, max. 
rychlost 200 km/h, udávaná spotřeba  
6,6 l/100 km, užitečná hmotnost 190 kg

Objem 1832 cm3

Výkon 87 kW/118 k@5500

Točivý moment 167 nm@4000

Hmotnost 421 kg (provozní)

Cena 679 900 kč

tecHnické údaJe

veRdikt

Honda GL1800 Gold Wing
Motor 7/10
Podvozek 6/10
Brzdy 6/10
Ovladatelnost 5/10
Město 5/10
Cestování 10/10
Sport 3/10
Spolujezdec 10/10
Výkon/Cena 4/10

Na vrcholu pyramidy

Jan Rameš
honzis@cmn.cz

foto: David M. Bodlák

Novinku poznáte hlavně podle 
dvoubarevné kombinace a jiných kufrů

Airbag, integrovaná navigace, čudlíků jak v Enterprise... 

BMW K 1600 GTL

H-D Electra Glide 
Ultra Limited 

Kawasaki VN1700 Voyager Victory Vision Tour
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ního tlumiče (elektrohydraulicky 
měníte předpětí), ale ladit můžete 
opět jen při stání na místě.

není pro digitální generaci
Jak jsem tak listoval manuálem, 
byl jsem čím dál víc rozmrzelý. 
Přístrojová deska má sice krásné 
ručičkové budíky (otáčky, rych-
lost, teplota motoru, palivo), je-
nomže na displeji umí ukázat 
akorát celkové kilometry a dva 
tripy. Žádná teplota vzduchu, 
žádná průměrná spotřeba, žádný 
dojezd. Obrovské plexi se dá šte-
lovat po dráze téměř 10 centime-
trů, ale pouze manuálně a ještě to 
jde dost mizerně. Kontrola trakce 
by také nebyla od věci, utrhnout 
zadní kolo s tímhle krouťákem 
není na mokru žádný problém, 
zkuste rychle najet na hlavní sil-
nici na téčkové křižovatce. Hře-
bíčkem do rakve mého nadšení 
byl fakt, že v době, kdy na blue-
tooth funguje málem i splacho-
vání záchodu, si můžete muziku 
(a vestavěný interkom) do helmy 
naládovat akorát pomocí prehis-
torického kabelu s pětikolíkem. 
Takový koráb, takový luxus na 
dvou kolech, kultovní stroj, král 
své kategorie, s cenou jako Su-
perb Combi ve dvoulitrovém tur-
bodehtu, a výbava připomíná při-
nejlepším Felicii?!

Chtělo to dlouhou mozkovou 
stimulaci, ale nakonec mi to do-
šlo – takhle to je správně. Gold 
Wing není motorka pro digitál-
ní generaci. Gold Winga si ne-
kupují mladí floutci ulítávající na 
moderních technologiích. Tohle 
je motorka pro pány, kteří zhus-
ta umějí počítač přinejlepším za-
pnout a vypnout, a když i něco 
víc, tak si od toho na motorce 
chtějí odpočinout. Koukal jsem 
nedávno na starou patnáctku 
a uživatelským rozhraním mi ne-
přišla o moc jiná než její o 20 let 
modernější nástupce. Hlasitost 
rádia se dělá tímhle kolečkem, 
vyhřívání rukojetí a sedla zase tě-
mito, to je celá věda, nic víc nepo-
třebujete. Že jste ve stresu z toho, 
že online neřídíte počasí a necha-
tujete s milenkou, je jen důkazem 
vaší psychické pokřivenosti. Tak 
se hezky uklidněte a soustřeďte se 
na jízdu. Teprve tehdy pochopíte, 
proč je Gold Wing králem.

nejpohodlnější sezení
Ochrana proti počasí je jedním 
slovem výjimečná. Až vám za 
hezkého počasí bude za velkými 
kapotami docela horko. Golďas 
má dvě vtipné vychytávky: v zimě 
si otevřete malé klapky, jimiž vám 
proudí od výfukových svodů tep-
lý vzduch na nohy, a naopak když 
je teplo, otevřete si průduch v ple-
xi, abyste z toho okolního světa 
měli taky trochu čerstvého luf-
tu. Plexi na mou výšku bylo fajn, 
ovšem lidé nad 190 cm budou 
naříkat nad turbulencemi a radě-
ji sundají plégo až dolů.

Posaz je přesně takový, jaký 
jste si vysnili. Kdo má možnost 
parkovat Gold Winga v obývá-
ku, bude z něj koukat na televizi. 
Regulérní bitva se strhne o místo 
spolujezdce, takhle pohodlné se-
zení jsem na žádné motorce ne-
zažil. I spolujezdec má k dispozici 
vyhřívání sedátka a dvojici při-

hrádek na drobnosti plus dva re-
práčky. Rádio mě mimochodem 
hodně bavilo, není to žádné skře-
hotátko, snad jen při hledání al-
ternativních frekvencí rádiových 
stanic by mohlo být přesnější.

Podvozek má s více než čtyřmi 
metráky váhy určitě hodně prá-
ce, ale statečně na sobě nedává 
nic znát. Kde by se Harley kroutil 
v epileptických křečích, případ-
ně byste ho už vytahovali z roští, 
tam Golďas jede sebejistě jako po 
kolejích. Sedíte na obrovské těž-
ké motorce a čekáte ovladatel-
nost a jízdní vlastnosti Tatry 815 
po dvaceti letech v kamenolomu, 
a nechápete, jak svižně a jistě do-
káže Zlaté křídlo proplouvat za-
táčkami, aniž by nutně musely 
mít povrch kvality 1A. Navíc není 
moc citlivé na vítr, v protisměru 
projíždějící kamion s vámi nic 
neudělá. Také na brzdy je spoleh, 
jen pořád myslete na to, že brzdí-
te půl tuny, v plném zatížení máte 
dokonce přes 600 kilo!

vibrace, pojem neznámý
Co Gold Winga dělá Gold Win-
gem, je motor. Až do loňska to byl 
jediný sériový šestiválec na světě, 

teď mu do řemesla trochu fušuje 
BMW se svou šestnáctistovkou, 
jenže to je řaďák, a ne boxer jako 
v Hondě. Projev Němce je navíc 
sportovní, červené pole od devíti 
tisíc, dole je zátah nečekaně umír-
něný, ve čtyřech tisících přichází 
kopanec, do toho zvuk jak M3…

Golďas je úplně jiný. Už tím zvu-
kem – není skoro slyšet, jen takové 
velice decentní boxerské bručení. 
Kdybyste neviděli ručičku otáč-
koměru, nevěděli byste kolikrát, 
že motor vůbec běží. Vibrace jsou 
téma, které v tomhle příběhu chy-
bí. Jelikož klapky jsou ale pořád 
ovládány lankem a nikoli systé-
mem ride-by-wire, nemáte pocit, 
že byste byli od motoru odříznu-
ti, cítíte, že se pod vámi něco děje. 
Právě lankový systém však trochu 
bojuje s tempomatem, při jeho ak-
tivaci hlavně v nižších rychlostech 
to s motorkou škubne.

Bavorák je točivý čtyřventil 
DOHC, zatímco Honda má jen 
jednu vačku v hlavě a vystačí si 
s dvojicí ventilů. Tahle informace 
vám o charakteru motoru řekne 
úplně vše, protože jeho chování je 
jako z učebnice. Vysoké otáčky ne-
jsou jeho doménou, ne že by nějak 
protestoval, ale zátah za pětitisíco-
vou hranicí citelně polevuje a čer-
vené pole v šesti navštívíte oprav-
du málokdy. O to větší zábava je to 
však v nižších polohách.

Rozjezd na dvojku, 
zbytek pětkou
Volnoběh na sedmi stovkách, 
použitelnost motoru: okamžitě. 
Zátah je přesně takový, jaký od 
osmnáctistovky s téměř 160 new-
tonmetry čekáte – hutný, silný, 

jako staré francouzské víno. Sa-
mozřejmě že dynamiku omezuje 
ta ukrutná váha, ovšem když už 
tu půltunu s vámi v sedle rozpará-
díte, čeká vás impresivní zážitek.

Nejčastěji se budete pohybovat 
mezi 1500 až 3500 otáčkami, ale 
ani méně než tisícovka na pětku 
není jev neobvyklý. A to je pře-
vod právě páté poslední rychlos-
ti pekelně dlouhý, při oněch třech 
a půl frčíte lehce přes 130 km/h! 
Převodovka vůbec je kapitola 
sama pro sebe. Pět rychlostí je 
tady jen a pouze proto, že tři měl 
Pionýr a čtyři Jawa, a v Hondě 
se asi s těmito českými legenda-
mi nechtěli dostat do křížku. Jed-
nička je na popojíždění v koloně 
a rozjezd plně naložené soupravy 
do kopce, jinak odlepení z místa 
v pohodě dáváte na dvojku, po-
tom přeskočíte zbytečnou trojku 
se čtyřkou a zaparkujete na pětce, 
což vám hlásí kontrolka na pří-
strojovce. Dokud se nedostane-
te do pasti ve stylu „pod 40 km/h 
a prudký kopec před vámi s os-
trými vracáky“, nemáte důvod 
o převodovku jen zavadit myš-
lenkou. Kolegovi od konkurence 
prý motorka zdechla při dojezdu 

na křižovatku, protože jednoduše 
zapomněl, že by měl podřadit…

věrnost králi
O Gold Wingu se často vtipku-
je, že to je nejlepší velký skútr od 
Hondy, a vy se chvílemi neubrá-
níte pocitu, že to je spíš nejlep-
ší malé auto od Hondy. Samo-
zřejmě že má své vrtochy, jak to 
u silných osobností bývá: spo-
třebu pod šest litrů stlačíte leda 
při tlačení z kopce, naopak přes 
sedm jste natotata. Na to, jaká 
je to samice hovězího, je užiteč-
ná hmotnost pouhých 190 kilo. 
Kufry mají sice velký objem, ale 
jejich vnitřní tvarování je tako-
vé podivné a hlavně jsou inte-
grované, takže si do nich musíte 
přikoupit ještě vnitřní tašky, což 
mi u motorky za takovýhle ranec 
zlata přijde už skoro jako drzost. 
O tom, že po stránce elektronic-
kých vychytávek je to vlastně 
koncepčně zastaralá lokomoti-
va, už řeč byla.

Jenže všechny tyhle nedu-
hy Gold Wing rozmetává svými 
kvalitami. Komfort je skutečně 
jedinečný. Motor unikátní, pros-
tě dvouventilový šestiválec. Pod-
vozek rozhodně není otloukánek, 
nýbrž má pochopení i pro zdán-
livě ztřeštěné nápady, které by vás 
napadlo realizovat jen u výrazně 
lehčích a sportovnějších strojů.

Gold Wing je drahá motorka. 
Zatraceně drahá. Není pro každé-
ho. Ale kdo se už jednou pro něj 
rozhodl, ten na něj bude přísahat, 
a já už teď vím proč… 

Motocykl do testu zapůjčila 
firma Honda ČR.

ZLaté křídLo: 
Z RodinnéHo aLba

1975
Po třech letech vývoje obohacuje nabídku 
Hondy model GL1000 Gold Wing. 
Z dnešního pohledu naháč, tehdy luxusní 
cestovní stroj s plochým čtyřválcem o objemu 
999 cm3, první sériový stroj s dvojitou 
kotoučovou brzdou vpředu. Úspěch Golďase 
na americkém trhu (80 % produkce šlo do 
USA) má jednoznačný vliv na otevření továrny 
Honda na tomto kontinentu v roce 1979.

1980
GL1100 Gold Wing
Motor získal na objemu (1085 cm3), který se 
víc než na koních projevil na krouťáku. Větší 
rozvor znamenal více stability i prostoru 
pro posádku, vzduchové odpružení zase 
nový standard v jízdním komfortu. Ve verzi 
Interstate už můžeme vidět shodné rysy 
s dnešním Gold Wingem: velká kapotáž 
a trojice kufrů.

1982
GL1100 Gold Wing Aspencade
Po motorické stránce stejný model, 
ale přinesl tolik novinek, že si zaslouží 
samostatnou zmínku: LCD displej, CB 
radiostanice a palubní kompresor tehdy byly 
naprosté sci-fi.

1985
GL1200LTD
O rok dříve byl zvýšen objem na 1182 kubíků 
a vznikla dvanáctistovka, od osmdesátého-
pátého ale už přestal být Golďas nabízen 
v nahaté variantě a zůstala jen ta 
kapotovaná. Limited Edition byla standardní 
GL1200 Aspencade s elektronickým 
vstřikováním paliva, audio systémem 
se čtyřmi reproduktory, tempomatem, 
samonastavitelným zadním odpružením 
a palubním počítačem.

1988
GL1500 Gold Wing
Tímhle modelem udělala Honda z Gold 
Winga skutečného krále. Šestiválcový boxer 
1523 cm3 se stal jednoznačným měřítkem 
v kategorii luxusních cesťáků, a to po více 
než deset let. Zajímavé je, že než došlo na 
finální model, vývojový tým udělal celkem 
15 různých strojů v 60 prototypech.

2001
GL1800 Gold Wing
Prozatím poslední skutečně velká inovace. 
Šestiválec se zvětšeným objemem 
je zasazen do hliníkového dvojitého 
páteřového rámu a na motorce se dá najít 
20 patentovaných technologických inovací. 
Podle šéfa vývojového týmu se jedná 
o stroj, jehož akceleraci a ovladatelnost lidé 
normálně spojují se sportovními stroji.

2006
Kromě jiných koncových světel a přístrojové 
desky přinesl tento rok jeden světový unikát: 
Gold Wing se stal prvním (a prozatím 
posledním) motocyklem, který si můžete 
pořídit s airbagem.

Na Gold Winga se nedá 
nasednout, na toho se 
musíte nalodit

Kufry nyní mají 
objem přes 150 litrů

Dvouventilová osmnáctka šestiválec boxer. 
Prostě elektromotor 


