
8 BMW R 1200 GSpředstavení české motocyklové noviny8. listopad, 42/2012

Č lověk by ani nevěřil, že le-
gendární R 80 G/S z roku 
1980 a tohle nové géeso 
jsou přímí příbuzní. Ori-

ginál byla relativně lehká „kova-
řina“ primárně do terénu, motor 
a nic víc, novinka je naopak ad-
venturní cesťák nejjemnějšího 
zrna, doslova přeplněný nejmo-
dernějšími technologiemi a elek-
tronikou. Pod křivkami jasně 
připomínajícími první čtyřven-
tilové R 1100 GS z devadesátého 
čtvrtého, které pro značku zna-
menalo něco jako náhodné ob-
jevení zlatého dolu a pro statisíce 
motorkářů na světě nalezení ide-
álního stroje, najdeme technicky 
totálně překopaný motocykl.

totálně překopaný motor
Motor je dvouválcový boxer o ob-
jemu 1170 cm3, a to je asi tak je-
diné, čím si je se svými předchůd-
ci podobný. Vodní chlazení jako 
by byla ta nejmenší ze změn. Se 
vzduchem se však počítá i nadále, 
neboť voda cirkuluje jen tam, kde 

je velké teplotní namáhání (hlavy 
a části válců, i se dvěma chladiči to 
znamená pouze 2,7 kg navíc). Prů-
chod plynů válci je nyní otočený 
o 90°, sání je shora, výfuk dole.

Šestistupňová převodovka bude 
odteď součástí karterů, stejně jako 
válce, spojka je osmilamelová, an-
tihoppingová a navíc v olejové láz-
ni. A ještě má kardan výstup na 
opačné straně, prostě všechno po-
stavené na hlavu! Ventily již nejsou 
uspořádané radiálně, komprese se 
zvýšila o půl bodu, díky turbulen-
cím v sání odpadla nutnost dvou-
svíčkového zapalování…

elektroniky nad hlavu
Kompletně nová je elektronika ří-
zení motoru. Celý sofistikovaný 
systém se zove BMS-X a spolupra-

cuje s elektronickým plynem, který 
má zajistit jemnější reakci na ote-
vření rukojeti (ta má kratší chod) 
a také řešit případná zaváhání ko-
lem volnoběžných otáček. Pod-
le zvoleného dynamického módu 
se mění ostrost jeho reakce (soft, 
optimum, direct) a další z výhod  
E-gasu je snadná adaptace příplat-
kového tempomatu.

Těch zmíněných dynamických 
módů je celkem pět, Rain, Road, 
Dynamic, Enduro a Enduro Pro, 
a každý nabízí jiné nastavení čtyř-
stupňové kontroly trakce ASC 
a třístupňového ABS (pouze an-
tiblok je ale standardní výbavou, 
zbytek je na přání). A ještě nasta-
vení elektronického semiaktivní-
ho podvozku Dynamic ESA, což 
je další z velkých novinek. V rám-

ci každého módu si dále odpružení 
můžete ještě doštelovat v polohách 
soft/normal/hard a ještě na provoz 
sólo, s bagáží nebo ve dvou. Uf…

nohama pevně na zemi
Podvozek je komplet nový i po 
stránce hardwarové. Již to není 
„motor a k němu přišroubova-
né pomocné rámy“, nýbrž je tady 
samostatný dvojitý mostový rám 
z ocelových trubek s přišroubova-
ným podsedlákem (ale motor stále 
slouží jako nosný prvek). Vpředu 
je tradiční zavěšení Telelever, na-
vzdory užším vodicím trubkám 
(37 místo 41 mm) zprostředko-
vávající lepší odezvu a preciznější 
řízení, a zadní kolo nese jednora-
menný EVO Paralever – celá kyv-
ka je o značných pět cenťáků delší 
při zachování identického rozvo-
ru (úhel a stopa jsou plus mínus 
identické). Jízdní vlastnosti prý 
jsou zase o krok dál, hlavně v teré-
nu, a to i díky zmiňovanému adap-
tivnímu odpružení.

V tiskových materiálech se čas-
to skloňuje trakce za všech okol-
ností, a k té dopomáhají pneu-
matiky zbrusu nových rozměrů. 
Doposud se používala klasika 
této třídy 110/80 a 150/70, nové 
géeso (a třeba i KTM 1190 Ad-
venture) si světem bude vyšlapo-

vat na širokých 120/70 a 170/60, 
nazutých na ráfcích o půl palce 
širších. Ty jsou v základu lité, ale 
v katalogu doplňků najdete i vy-
plétané, které se budou hodit 
v terénu. Tam nové GS pořád pa-
tří, světlá výška se totiž dokonce 
skoro o cenťák zvětšila. Naopak 
hlavně na asfaltu se bude hodit 
posílená brzdová soustava s vět-
ším zadním kotoučem a radiálně 
montovanými předními třmeny.

Ještě pohodlnější
Že sedí na novince, pozná pilot 
okamžitě. Klasické bavorské pře-
pínače „blinkry na obou stranách“ 
byly nahrazeny modernějšími, 
jaké známe třeba z loňských šesti-
válcových cesťáků. Dokonce mů-
žete mít i otočný multi-control-
ler, kterým ovládáte navigaci (také 
příplatková, ale umí komunikovat 
s motorkou a třeba sama vyhledá-
vá benzínky, když zjistí, že dochází 
palivo). Naopak úplnou novinkou 
je tlačítko přepínání mezi běžným 
tlumeným světlem nebo denním 
svícením z LED diod ve tvaru le-
žatého písmene U; tohle však za 
vás může řešit motorka automatic-
ky, když se setmí nebo když vjede-
te do tunelu. Ba co víc, dalším řád-
kem v příplatkové výbavě je „první 
full LED hlavní světlomet u sério-
vých motocyklů“, který prý nabízí 
dosud nepoznanou brilantní čis-
totu světla. Palubní počítač je nově 
ve standardní výbavě, ale můžete si 
pořídit ještě jeden obsáhlejší.

Ukázková ergonomie se u té-
hle motorky tak nějak předpoklá-
dá. Sedlo je nastavitelné do dvou 
výšek (plus je v nabídce hned ně-
kolik dalších), a pozor, dokonce 
i spolujezdcovo se dá šoupat, a to 
dopředu-dozadu. Motorka má 
užší pas, nádrž je kompaktnější, 
řídítka širšího průměru nastavi-
telná. Měnilo se také plexi, které 
u GS vždy patřilo k těm lepším: 
optimalizovalo se v aerodynamic-
kém tunelu a výrazně se prý sníži-
ly turbulence i hluk (při 180 km/h  
o pět decibelů). Navíc se štítek 
už nenastavuje křídlovými mati-
cemi předkláněním/zakláněním, 
nýbrž se posouvá nahoru a dolů 
jednoduše jednoruč patentova-
ným šnekovým převodem.

pár kilo a hodně koní nahoru
Když se podíváte, jak nové  

R 1200 GS vypadá, také byste ur-
čitě neřekli, že změn bude tolik. 
A přitom tohle je jen výtah toho 
nejdůležitějšího, tisková zpráva má  
46 hustě popsaných stran! Němci 
se prostě u svého rodinného zlaté-
ho šperku chtěli vycajchnovat, žád-
ná poloviční práce. Na to, že kon-
čící vzducháč je proti novince něco 
jako Fabia v základu proti Super-
bu v plné palbě, stoupla hmotnost 
o pouhá čtyři kila, a přitom výkon 
šel nahoru o patnáct koní a krou-
ťák o pět newtonmetrů. To bude 
slušný kvapík.

Prvních prodejních kousků na 
showroomech bychom se měli 
dočkat až napřesrok, stejně jako 
oficiální české ceny (neoficiálně, 
měla by být na úrovni stávajícího 
vzducháče, což je hodně příjem-
né překvapení), ovšem pokud 
vás nové géeso láká, asi neotá-
lejte s objednávkou. Při tom, jak 
jdou dnes bavoráky na dračku 
a jak se géesa vždycky prodáva-
la, tahle motorka klidně může 
mít produkci 2013 vyprodanou 
dřív, než v Berlíně vůbec začnou 
šroubovat první sériovku. 

Jan Rameš
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Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
dvouválec boxer, DOHC/4, vrtání × zdvih 
101 × 73 mm, kompresní poměr 12,5:1, 
vstřikování BMS-X ∅ 52 mm, elektronický 
plyn E-gas s dynamickými módy, kontrola 
trakce, tempomat, elektrický startér, mokrá 
antihoppingová spojka, šestistupňová 
převodovka, sekundární převod kardanem

Podvozek: ocelový trubkový mostový rám 
s motorem jako nosným prvkem, vpředu 
zavěšení Telelever, zdvih 190 mm, vzadu 
jednoramenná hliníková kyvná vidlice 
EVO Paralever, zdvih 200 mm, elektronicky 
nastavitelné poloaktivní odpružení, brzdy 
propojené s vypínatelným ABS vpředu  
2 kotouče ∅ 305 mm, čtyřpístkové radiální 
třmeny, vzadu kotouč ∅ 276 mm, dvoupíst-
kový třmen, pneu Michelin Anakee III  
vpředu 120/70R19, vzadu 170/60R17, lité 
ráfky 3,00“/4,50“

Parametry: délka 2207 mm, šířka 953 mm, 
sedlo 850/870 mm, rozvor 1507 mm, úhel 
řízení 25,5°, stopa 99,6 mm, světlá výška 
195 mm, nádrž 20 l, užitečná hmotnost  
212 kg, spotřeba paliva 4,1/5,5 l na  
100 km při ustálené rychlosti 90/120 km/h, 
zrychlení 0-100 km/h za 3,6 s

Objem 1170 cm3

Výkon 92 kW/125 k@7700

Točivý moment 125 nm@6500

Hmotnost 238 kg (provozní)

technické údaJe

Každý z pěti dynamických módů 
nabízí jiné nastavení čtyřstupňové 
kontroly trakce ASC, třístupňového 
ABS a elektronického semiaktivního 
podvozku Dynamic ESA

Pavel Partika (2. 11.): „Vůbec bych se toho nebál, mám GS 1200/2004  
– 124 000 km a taky mi vyhovuje, i když mnozí vychvalují 1150, 1100. Takže nemám 
strach a až se mi má rozpadne (což doufám bude trvat ještě dlouho), tak si pak 
koupím novou...“

Aleš Starý (2. 11.): „Presne tak. Kdyz vysla 1200, vsichni nadavali, ze posledni 
drzak je 1150 a je to spatne. Ted zase bude posledni drzak 1200 a tak porad dokola. 
Oni vedi co delaji.
Btw u ty hrozne poruchovy 12tky mi kleknul jen palivomer za 100 000 km.“

Pavel Partika (3. 11.): „... mně v zásadě drží, občas se udělají ložiska v hrušce, ale 
vzhledem k zacházení se divím, že to vydrží tolik :-). Pozn. palivoměr stále původní :-)“

vaše ohlasy
Znamená pro vás GS se 125koňovým vodníkem a spoustou 
elektroniky plus, nebo radši poběžíte pro klasické vzducháče?

Nové GS. Vypadá stejně, ale…
…ale je to úplně jiná motorka. 
A to nemluvím jen o již 
dopředu profláknuté změně 
chlazení ze vzduchu na vodu. 
Od přední pneumatiky po zadní 
světlo, od zadní pneumatiky po 
vrch plexi, vše je jinak!

Kdo předchozí GS nezná do detailů, nevšimne si ničeho. 
Ani prohozeného výfuku a kardanu

Géeso na drátech, 
špuntech a s jiným sedlem. 
Na terén se nerezignovalo

Do standardní výbavy patří nově palubní počítač. I tak 
je seznam výbavy příplatkové skoro nekonečný


