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Kompletný sortiment dielov, príslušenstva a doplnkov na všetky 
motocykle. Oblečenie na cestu, do blata aj na okruh.

Exkluzívne karbónové prilby Shuberth so slnečnou clonou od 8 114 Sk, 
odklápačky Airoh so slnečnou clonou od 4 500 Sk, kombinézy Padana 
od 13 000 Sk, krosové čižmy AXO za menej ako 4000 Sk.

Reťazové sady DID od 4 000 Sk, kufre, nosiče, tankvaky a tašky Givi od 
1 000 Sk, sada SS pneu Continental od 10 000 Sk, pneu Avon, Pirelli, 
Metzeler, Bridgestone, Mitas, sviečky NGK, výfuky Viper a Buyak.

Oleje Repsol, Valvoline, Castrol, filtre Hiflo Filtro, Champion. Akumulátory 
Yuasa, Banner, Fiamm. Brzdy Ferodo, Lucas. Proti defektom - 
Ultraseal.

Výroba sediel a brašní, airbrush. 

Pri objednávke nad 1 000 Sk poštovné a balné zadarmo! Vernostné 
zľavy až 20 %.
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Posledný augustový víkend sa na nedostatok zábavy nemohol 
sťažovať asi ani jeden motorkár. Na západe to rozotčili deviláci 
na svojom Besnení čertov, čo sa im aj perfektne podarilo. Tou-
to cestou chalanov pozdravujem a prajem im, aby si ich akcie 
aj naďalej držali vysokú úroveň (o tri mesiace sa vidíme na 
mikulášskej jazde!). Kto si pod pojmom zábava nepredstavuje 
kapely, chlast a holé cecky, mohol ísť brúsiť slidre alebo šprin-
tovať na preteky do Trenčína. Bez zbytočných papierovačiek, 
stačí na to motorka, dobré oblečenie a pár tisíciek na štartov-
né. Na juhu v Dunajskej Strede sa dalo ísť tiež až na koleno, 
ale iba na skútroch v rámci Scooter cupu. Adrenalín rovnaký 
ako pri veľkých motorkách, len rýchlosti sú o poznanie menšie. 
No a ak by niekto ohŕňal nosom nad prílišnou “asfaltnosťou”, 
mohol ísť trošku prášiť a bahniť na druhý ročník našej Enduro 
rally, ktorá prebehla na východe. Škoda, že podobný víkend 
zažijeme možno až o rok.

V tomto čísle si môžeš namiesto rozhovoru na ulici prečítať 
môj pokec s policajtami jazdiacimi na motorkách. A keď už 
hovorím o tom rozhovore na ulici, v minulom čísle došlo k zly-
haniu psychiky aj techniky, preto sa do tlačiarne dostala jeho 
značne okresaná verzia. Touto cestou sa Mišovi “Šmochtovi” 
ospravedlňujem a zverejňujem plnú verziu rozhovoru na nete. 
Ešte raz sorry a vďaka, Mišo!

Herghott

kalendár akcií
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6. 9. - 9. 9. VI. MOTOFEST 
STAROPRAMEN, Komoča pri 
Nových Zámkoch. Štvordňový 
zraz pre motorkárov od 
motorkárov, spojený s 
MEGARACE na letisku, 
šprinty, streetfighter, atď. Tri 
hudobné stage, rock, blues, 
disco. Sex, chlast, rock & roll. 
Kontakt: peto@intruderclub.
sk, www.motofest.sk

7. 9. - 8. 9. MEGARACE, 
Komoča pri Nových Zámkoch. 
Prvý ročník adrenalínovej 
akcie pre všetkých motorkárov 
a priaznivcov motocyklov 
sa uskutoční opäť na 
letisku v Komoči. Program 
vypĺňa celý deň  - preteky 
minibike, streetfighter show 
profesionálov,s treetfighter 
súťaž kaskadérov + amatérov, 
súťaž ukáž čo vieš, spoločný 
výjazd, šprinty všetkých 
kubatúr... Atraktívne ceny pre 
víťazov, tombola. Sprievodné 
akcie, motorová brzda, súťaž 
o najvýkonnejší motocykel. 
Možnosť zapožičania si 
štvorkoliek, skútrov, motokár... 
Podrobné informácie a 
registrácie do súťaže na www.
mk-fenix.sk, mk-fenix@mk-
fenix.sk.

8. 9. - 9. 9. Cestné Motocykle 
SK, Majstrovstvá SR ( + Alpe 
Adria Cup), Brno – Česká 

republika

9. 9. Superbike – Germany, 
Eurospeedway Lausitz. 
Kontakt: worldsbk.com

16. 9. Moto GP - Portuguese 
GP, Estoril. Kontakt: motogp.
com
 
21. 9. - 23. 9. Ukončenie 
motosezóny, Ranč pod 
Babicou, Bojná. Ako každý 
rok, tak i tento Vás pozývame 
na ukončenie motor sezóny.
Nebudú chýbať dobré skupiny, 
chutné jedlo a zábavný 
program so všetkým, čo k tomu 
patrí! Kontakt: babica2003@
pobox.sk, 0905 290 413, 0903 
251 304
      
21. 9. - 22. 9. Rozlúčka zo 
sezónou v Bufete Chopper, 
Slnečné jazerá juh – Senec. 
Dobrá hudba... Ešte lepšie 
pivo, guláš zadarmo. Kontakt: 
Laco1232@pobox.sk

22. 9. Cestné Motocykle SK, 
III. ročník Oldtimer moto show, 
Hlohovec. 
     
23. 9. Moto GP - Japanese GP, 
MOTEGI. Kontakt: motogp.com

27. 9. - 30. 9. 2. stretnutie 
priaznivcov magazínu 
MotoRoute, Rekreačné 

stredisko „Revika“, Vizovice, 
Česká republika. Prednášky 
s cestovateľmi, grilované 
kolená (prasačie), návšteva u 
p. Rudolfa Jelínka (palírna), 
výjazd po krásnom okolí, bufet 
(nápoje, pamlsky...). Cena 
je 1250,- Kč za celý pobyt, 
s ubytovaním, raňajkami, 
večerou, exkurziou, a tak. 
Kontakt: sani@klimon.sk, 
www.motoroute.cz 

29. 9. - 30. 9. Ukončenie 
sezóny v Trnave, Bikers 
centrum Trnava. Pozvánka 
pre motorkárov na rozlúčenie 
sa so sezónou, so všetkym, 
čo k tomu patrí. Kontakt: 
honda-moto@ttmotor.sk

30. 9. Superbike – Italy, 
Vallelunga. Kontakt: worldsbk.
com

7. 10. Superbike – France, 
Magny Cours. Kontakt: 
worldsbk.com

7. 10. Moto Party Croatia, 
Vrbovsko, Chorvátsko. Free 
entry. Food, drinks and live 
rock music. Drive around area. 
Kontakt: 00385 0913875421

MODRÁ - mototuristika, zraz, 
podujatie 
ZELENÁ - šport
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novinky  /

MOTOBABKA
Jeden z našich čitateľov z okolia Trnavy nám poslal 
fotku svojej 73-ročnej babky, ktorej sa vraj jeho mo-
torka natoľko zapáčila, že mu ju nechce vrátiť. Daná 
situácia sa nám samozrejme zdala čudná, tak sme 
za babkou zašli osobne, aby sme to preverili. “Né 
chlapci moji, čul ydem pekne na devylákov, neotra-
vujte ma furt. Hyjóšunku mu nevrácym any za svet!” 
Na deviláckom zraze sme ju naozaj stretli, tak sme 
sa jej aspoň spýtali, čo sa jej tam najviac páčilo: “Tá 
skupyna, že Karpyna sa volajú... Dobré texty majú, 
spývajú néčo jak stará mama cycho ležý, pomaly 
sa rozkladá, výraz tváre už nemá svéžy, hnyloba 
tkanyvo napáda... To sa mi velyce lúbi.”

Text: Herghott
Foto: autor sa hanbí zverejniť meno

NOVÁ PREDAJŇA V PEZINKU
Mišo Fraňo, bývalý predajca BMW v Bratislave, si 
otvoril predajňu v Pezinku. Dá sa povedať, že je 
naklonená hlavne majiteľom strojov s modrobielou 
vrtuľkou v znaku, ale na predaj sú tu samozrejme 
aj univerzálne veci, takže asi každý si príde na svo-
je. Mišo sa venuje hlavne prilbám Schuberth, do-
plnkom a príslušenstvu Wunderlich a GG Technik, 
gumám Metzeler, výfukom Remus, olejom Repsol a 
podobne. Predajňu nájdeš v Pezinku pri Šenkvickej 
ceste (resp. Seneckej ceste - to je tá, čo ide smerom 
na Babu), v červenošedej novostavbe naľavo od 
hlavného vchodu do Hypernovy, hneď vedľa baru s 
názvom Barell (kde bola mimochodom fajná otvára-
cia party). Pre bližšie infošky volaj priamo Mišovi na 
0907 725 500 alebo píš na info@fmoto.sk.  

Text a foto: Herghott

YAMAHA NEO’S 
YN 50
V priebehu augusta 
obohatila náš 
trh inovovaná 
päťdesiatková Yamaha 
Neo’s. Zmien sa dočkal 
dizajn aj technika 
- skúter je oblejší a 
spĺňa emisné normy. 
Motor je dvojtaktný a 
do noriem sa dostal 
vďaka katalyzátoru. Má 
samozrejme elektrický 
štartér, ale keby bolo 
treba, tak k dispozícii je 
aj nakopávačka. Neo’s 
ide za 57 900 Sk a 
zákazník si môže vybrať 
zo štyroch farieb.

Text: Awia

NOVÝ CESTNÝ 
ZÁKON NA OBZORE
Poslanci sa budú čoskoro za-
oberať schvaľovaním nové-
ho cestného zákona, ktorý je 
v mnohých veciach prísnejší 
a má pôsobiť viac preventív-
ne. Nás motorkárov sa bude 
týkať hlavne zníženie maxi-
málky v meste na 50 km/h a 
zvýšenie pokút za extrémne 
porušovanie predpisov, teda 
napríklad rýchlosti - môže ťa 
to vyjsť až na 30 litrov. Ok-
rem toho budú autá svietiť 
po celý rok a zimné pneuma-
tiky budú povinné iba pri sú-
vislej vrstve snehu. Minister 
vnútra sa vyjadril, že bodový 
systém nebudeme mať.

Text: Herghott

ZA NOVINKAMI DO 
PARÍŽA A MILÁNA
Tohtoročné predstavenie 
motocyklových noviniek 2008 
sa uskutoční tradične na dvoch 
výstavách - prvá s názvom 
Mondial du deux roues bude od 
29. 9. do 7. 10. v Paríži (www.
mondial-deuxroues.com) a budú 
na nej predstavené hlavne novinky 
japonských značiek. Druhá, 
EICMA, odštartuje 7. novembra 
v Miláne (www.eicma.it) a svetlo 
sveta tam uzrú predovšetkým nové 
stroje z talianskej kuchyne. Obe 
výstavy nie sú zo Slovenska až tak 
ďaleko, určite stoja za tých niekoľko 
tisícek za benzín alebo letenku 
- hlavne preto, že sú to vlastne 
najväčšie a najznámejšie akcie 
tohto druhu na svete.

Text: Awia
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Prvýkrát som ju videl krátko po re-
volúcii v Rakúsku. Keď mi jej ma-
jiteľ pri odchode zakýval, zmenilo 
to môj život. Na taký moment sa 
nezabúda asi ako na stratu panic-
tva. A po sedemnástich rokoch ju 
mám doma v garáži...

Poslednú modernizáciu Honda pred-
stavila na jeseň roku 2006 v Kolíne. 
V základnej verzii sa toho až tak veľa 
neudialo (nová prístrojovka - oveľa kraj-
šia), ale v novej príplatkovej verzii De-
luxe je toho až dosť - tá má totiž prvý 
sériovo montovaný airbag na motocykli. 
Štyri senzory nárazu sú umiestnené 
na prednej vidle. Je známe, že Honda 
na bezpečnosti dosť pracuje (CBS a 
ABS je na väčšine modelov) a airbag je 
pravdepodobne prvé zvýšenie pasívnej 
bezpečnosti na motorke vôbec. Druhou 
novinkou v tejto príplatkovej verzii je za-
budovaný navigačný systém.

// Zoznámenie

Prvé, čo pri bližšom pohľade napadne 
asi každému, je to, že to má tlačidiel 
ako v kokpite lietadla. Áno, je to pravda, 
ale ich funkcie sa dajú ľahko preštu-
dovať za jeden večer. Na ľavej strane 
pri nádrži sa ovláda všetko čo sa týka 
zvuku, teda hlasitosť, rádio, hlasová 
navigácia, interkom, prepnutie na MP3 
prehrávač, miniekvalizér a podobne. Je 
tu aj tlačidlo výstražných smeroviek, 
len škoda, že je tak neprakticky nízko. 
Nad týmito ovládačmi je neuzamy-
kateľný odkladací priestor. Otvára sa 
praktickým stlačením, otvorené veko 
nezavadzia riadidlám vo vnútri je nad-
priemerne veľa miesta (toľko nemajú 
ani niektoré motorky pod sedlom). Je 
tu aj kábel s malým jackom, ktorý mô-
žeš pichnúť do svojho MP3 prehrávača 
a obľúbenú hudbu tak môžeš počúvať 
aj na motorke. Extrémne tu však chýba 
12-voltová zásuvka (za príplatok...). Na 
pravom paneli má svoje miesto ovláda-
nie navigačného systému, výšky svetiel 
a predpätia zadnej pružiny (dve polohy 
sa dajú uložiť do pamäte). Posledné 

dve funkcie sa dajú používať iba pri 
stojacej motorke, čo je dobrý bezpeč-
nostný prvok
Posed je brutálne pohodlný. Toto je 
naozaj kráľovské sedenie. Vďaka níz-
kemu sedlu (74 cm) na zem dočiahne 
aj trpaslík, nízke ťažisko uľahčuje ma-
névrovanie na mieste. A ten vzadu je na 
tom ešte lepšie, čo na motorke nebýva 
zvykom! Stlačením štartéra sa spustí 
šesť protiľahlých valcov, zvuk extrémne 
pripomína elektromotor. Cvak za jedna, 
celá tá hmota okolo mňa ide ľahko do-
predu. Stop! Závory parkoviska u do-
vozcu, medzi ktorými je medzera aku-
rát na jednu motorku, teraz tak ľahko 
neprejdem. Vrátnika nikde, tak som sa 
rýchlo prešmykol von, keď ponad zdvi-
hnutú závoru vychádzalo auto...

// Jazda v meste

Ak si odmyslíme hmotnosť a veľké 
rozmery zlatého krídla, tak dostaneme 
stroj ideálny do mesta. Áno, dostatok 
odkladacích priestorov, rádio, pohod-
lie, to všetko sú v meste devízy. Lenže 
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kg, airbag a GPS pridajú ďalších 12!). 
Povedal by som, že možno aj dvojná-
sobne. Dá sa tomu pekne podkúriť, len 
pozor na skoré červené pole v 6000 
otáčkach - ale záťah šiestich valcov je 
dóóósť dobrý. Nezvykom je to, že pri 
takom silnom náraste rýchlosti na jaz-
dca nefúka vietor. Výkon ani nie je tak 
ohurujúci (87 kW/118 k pri 5500 ot.), 
ale silných 167 Nm pri 4000 otáčkach 
je už paráda. Úplne stačí držať sa me-
dzi dvoma a troma tisíckami, strojovňa 
to bez odvrávania zvládne. Dá sa sa-
mozrejme fungovať aj okolo štyroch 
až piatich tisíc, ale nie je to potrebné. 
Často ani netreba pri poklese rýchlosti 
podradiť z päťky, otáčky na nej môžu 
klesnúť aj na 1500 a motor si so zrých-
lením poradí. Azda ani nemusím písať, 
že motor ochotne zrýchli aj pri dosť ne-
legálnej rýchlosti.

Dlho som rozmýšľal, ako opísať jazdu 
na zlatom krídle. V meste alebo na diaľ-
nici je to v podstate ako v aute - rádio, 
pohodička, žiadny vietor. V zákrutách, 
keď už treba viac klopiť, normálnemu 
motorkárovi možno začne chýbať to 
klasické motorkárske klopenie, špor-
tový nádych a možno aj zvuk. Gold 
Wing totiž ide ako autobus; tým však 
nemyslím rýchlosť, ale jazdcov pocit 
(malý náklon, veľká hmota okolo seba). 
A nezvykom je aj to, že motor ťahá v 

tá hmotnosť a objemnosť tu stále sú 
(odvisneš v každej zápche spolu s ple-
chovkami) a k tomu tá mohutná oplas-
tovanosť, za ktorou na jazdca v meste 
nefúkne ani náznak vánku. Napriek 
tomu sa s Gold Wingom v meste jazdí 
veľmi dobre. Pri nízkych rýchlostiach v 
zúžených priestoroch platí zlaté pravid-
lo, že kade prejdú zrkadlá, tade prejde 
aj zvyšok motorky. Inak tie zrkadlá sú 
nesklopné, čo je možno trochu na ško-
du.

Praktickou vecou je však centrálne uza-
mykanie kufrov diaľkovým ovládačom. 
V tejto záležitosti však musím spomenúť 
aj náš prvý negatívny objav - senzory 
uzavretia kufrov niekedy nefungujú ako 
by mali, a tak aj poctivo zabuchnuté kuf-
re vyhodnotia ako otvorené, čo sa hneď 
ukáže na obrazovke. V tomto prípade 
je centrálne uzamykanie nefunkčné, 
čo dá motorka najavo viacnásobným 
bliknutím všetkých štyroch smeroviek. 
Riešenie je jednoduché, stači buchnúť 
na správne miesto po veku kufra a sen-
zory sa prebudia (niekedy však ani to 
nestačí, medzi vekom a kufrom nesmie 
byť nič privreté).

// Turistika

Turistike je venovaný každý centimeter 
tohto stroja. Vždy, keď otáčam kľúčikom 

zlatého krídla, úplne cítim, že chce vy-
raziť aspoň na sto kilákov. A tie ubehnú 
oveľa rýchlejšie než trebárs na superš-
porte, pretože ak to premávka dovoľu-
je, dá sa udržovať aj 170 - 190 km/h v 
absolútnej pohode. Plexištít je nastavi-
teľný v rozmedzí asi 10 - 15 cm, pričom 
horná poloha je dostatočne vysoko na 
to, aby sa aj takmer 190-centimetroví 
dlháni schovali do bezveternej zóny. 
Plexi má aj vetrací otvor, ktorý sa dá 
otvoriť/zavrieť v niekoľkých polohách. 
Dosť nepraktickou vecou je manuálne 
nastavenie plexi, žiadna elektrika nie je 
ani za príplatok. Škoda, majú ju aj kon-
kurenčné modely nižšej triedy.

Spomínané tri kufre s problematickými 
senzormi majú veľkorysý objem takmer 
150 litrov. Do horného kufra sa pohodl-
ne vojdú dve integrálky aj s rukavicami, 
ľadviňákmi a ostatnými podobnými ve-
cami, do bočných kufrov sa kvôli men-
šej hĺbke zmestí možno tak otvorená 
prilba, ale zato sa do každého z nich dá 
napchať motorkárska bunda aj s noha-
vicami. V tomto smere je všetko dobre 
vyriešené, navyše na horný kufor sa dá 
namontovať záhradka, ktorá batožino-
vú kapacitu ešte zvýši.

Pri Gold Wingu platí to zlaté honďác-
ke “pravidlo”, že po rozbehu sa hmot-
nosť stratí (pozor, 405 pohotovostných 
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otáčkach, kde iné motorky brblú na voľ-
nobehu...
Zlaté krídlo vyzerá tak, akoby sa mu 
páčila len rovná Route 66 alebo diaľni-
ca. Áno, je to tak, najlepšie sa cíti pri 
dobrom hltaní kilometrov, ale rád sa ne-
chá prevetrať aj v zákrutách. Aj v tomto 
prípade dobre poslúži veľký krútiak. Len 
škoda tých nízko položených stupačiek, 
jednoducho raz ich škrtne každý. Po-

chvalu si zaslúži dobrá ovládateľnosť v 
zákrutách aj na mieste (nie je problém 
otočiť sa na ceste aj so spolujazdcom 
a batožinou). A rovnako treba pochváliť 
hydraulický protiponorný systém pred-
nej vidlice, tá by totiž bez tohto systému 
asi len ťažko zvládala nápor hmotnosti 
pri prudkom brzdení. Určité ponore-
nie pri bežnom brzdení je cítiť, ale pri 
poriadnom skočení na brzdy motorka 

stuhne.
K zvýšeniu aktívnej bezpečnosti vý-
razne napomáhajú dobré svetlá. V 
noci pekne naširoko svietia na cestu a 
diaľkové sú tiež ako z kamióna. Okrem 
pekne nasvietenej prístrojovky je pod-
svietená väčšina ovládačov na pravom 
aj ľavom paneli.
Ako som spomínal, Gold Wing je jed-
nou z mála motoriek (ak nie jedinou), 

na ktorej má spolujazdec 
väčšie pohodlie než jaz-
dec. Ten posed vzadu 
je taký, že niekedy by 
som sa fakt radšej ne-
chal voziť. Lakte si po-
hodlne oprieš, rovnako 
chrbát, zapneš vyhrie-
vanie sedla, nohy sú tak 
akurát, jazdca sa ničím 
nedotýkaš, paráda. Len 
sledovať krajinu okolo a 
počúvať rádio... Teda ak 
si kúpiš dodatočné za-
dné reproduktory, ktoré 
v roku 2001 zobrali zo 
sériovej výbavy, škoda.

Dobrou stránkou tohto 
turistu je spotreba. Koľ-
ko tipuješ, osem, desať? 
Uber... Priemer okolo 
šesť, pri ľahkej ruke 
pod šesť, pri streľbe asi 
sedem. Na taký objem, 
hmotnosť a luxus až 
príliš málo! Nádrž má 25 
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osemročnému chalanovi povedal, že 
raz takú motorku budem mať doma, 
tak by som vtedy začal strihať meter. 
Áno, mal som ju doma, ale nebola 
moja! Užíval som si všetok luxus tých 
milionárov, ktorí na tomto stroji križujú 
Európu... Napriek tomu som si všimol 
aj menej dobré veci, malé detaily, kto-
ré kazia imidž zlatého krídla, čo by sa 
pri základnej cene 889 900 Sk nemalo 
stávať (nami testovaná verzia Deluxe 
- príplatok rovných 100-tisíc). Na druhú 
stranu - Gold Wing je konečná. Koneč-
ná stanica, za ktorú sa už v mnohých 
smeroch nedá ísť. Je to veľkolepý, ob-
div vzbudzujúci parník, ktorý si môžeš 
upraviť presne podľa svojich predstáv. 
To je také nepísané goldwingárske pra-
vidlo, že čo kus, to originál. Dávam teda 
palec hore, ale predtým ešte aj ukazo-
vák, ktorý dvíham pre americkú fabriku, 
aby nezaspala na vavrínoch.

Text: Herghott a Awia
Foto: CaCao a Awia

motor, pohodlie, výbava, 
spotreba

motor: štvortaktný, šesťvalcový 
boxer

obsah: 1832 ccm

rozvod: DOHC

kompresný pomer: 9,8 : 1

výkon: 117 k (87 kW) / 5500 ot.

krútiaci moment: 167 Nm / 4000 
ot.

plnenie: vstrekovanie

prevodovka: manuálna 5-stupňová

predná/zadná pneu: 130/70-R18 
(63H), 180/60-R16 (74H)

palivová nádrž: 25 l

pohotovostná hmotnosť: 381  kg

Rázvor: 1690 mm

Spotreba paliva: � l/100km

Technické údaje

Motocykel na test zapožičala 
spoločnosť Honda Slovakia.

litrov, z toho 4 sú rezervné, takže po žltú 
kontrolku sa dá spraviť okolo 340 - 370 
km, pri načatej rezerve aj pekne cez 
400. A zase nepríjemný detailík - kde je 
palubný počítač? Dve denné počítadlá 
sú akosi málo, to má asi tak každá mo-
torka na svete. Aspoň niečo také ako 
má Deauvillka alebo Varadero, veď nie 
každý majiteľ superturistu má takéto 
informácie v paži. Absencia počítača 
pramení asi v americkej ľahostajnosti k 
takýmto údajom.

// Upraviteľnosť

Vidieť Gold Winga v sérii je rarita. Ma-
jitelia tohto stroja sú väčšinou finančne 
zabezpečení páni, ktorí do motorky 
štedro investujú. V prvom rade je tu 
kopa originálnych Honda vecí a hneď 
po nich štyri kopy druhovýrobných od 
výmyslu sveta. Neverím, že na tejto 
motorke existuje miesto, ktoré by sa 
nedalo tunovať. A fabrika s tým ráta, 
hlavne s veľkým odberom elektriny, pre-
tože alternátor má výkon 1000 wattov. 
A nemusí byť reč len o kozmetických 

úpravách alebo kolotočovom osvetlení 
- Gold Wing je vhodným a častým ob-
jektom na pristavanie sajdkáry, prípad-
ne na trojkolkovú prestavbu.

// Konkurencia

Ehm, zarytí goldwingári budú určite tvr-
diť, že žiadna konkurencia neexistuje. Z 
hľadiska imidžu a histórie určite nie, ale 
predsa len sú tu dva stroje, nad ktorými 
by mohol potenciálny dobre zabezpe-
čený turista uvažovať: BMW K 1200 LT 
a Harley-Davidson Ultra Classic Electra 
Glide. Obe sú slabšie, lacnejšie a pre 
veľa ľudí asi aj menej pohodlné. BMW 
je akési elegantnejšie a má napríklad 
hydraulický hlavný stojan. Hádečko je 
kus amerického vibrujúceho železa, ale 
je oveľa klasickejšie než Honda, vyzerá 
skoro ako retro. Myslím si však, že väč-
šina kupcov Gold Winga už dávno vie, 
že chce práve Gold Winga.

// Záver

Keby mi niekto vtedy v Rakúsku ako 

Názor druhého redaktora
Tomáš Hajduch (Awia):

Fúuha, tomuto hádam Japončíci 
zabudli vo výrobe namotovať ďal-
šie dve kolesá. Čo to ako je? Veď 
my sme motoride a testujeme mo-
torky, nie autobusy :-) Taká by asi 
mohla byť prvá reakcia. Ale nebola, 
Gold Winga som mal možnosť už 
predtým vyskúšať a vedel som, čo 
ma čaká. Na stretnutie s takouto 
motorkou sa človek môže iba tešiť.

Na Gold Winga sadáme po celo-
dennom jazdení a kope km v Ban-
skej Bystrici. Domov sa však nepo-
náhľame, vychutnávame si Dono-
valy a následnú cestu do Popradu 
popod Tatry. Pohodlie pre oboch 
je bezkonkurenčné, ale o tom asi 
písať netreba. Napriek mnohým te-
oretikom, ktorí dokonca Gold Wing 
nepovažujú za motorku, sme si to 
neskutočne vychutnali. Vyskúšal 
som rôzne nastavenie podvozku, 
vo dvojici mi najviac vyhovovalo 
najtvrdšie. Možno by nebolo zlé, 
keby bolo možné meniť nastavenie 
podvozku aj za jazdy, aj keď len 
jedným tlačidlom niekde na riadid-
lách.

Asi neprekvapí, že šesťvalec s ma-
mutím obsahom poskytuje skvelý 
zážitok z jazdy a záťah, aký mu 

môžu všetky motorky závidieť. 
Povedal by som, že charakterom 
sa motor naozaj približuje autu a 
jazdiť sa dá naozaj v každých otáč-
kach. Veľkú pochvalu odo mňa zís-
kavajú aj brzdy, ktoré brzdia hádam 
lepšie ako na ľahšom Varadere. 
Dobrým nápadom je aj ABS v sé-
rii, lebo určite nikto by nechcel na 
Gold Wingu korigovať šmyk.

Záver

Na Golďasi sa mi neskutočne páči 
to, že aj keď tomu teoretici neve-
ria, je to stále motorka so skvelou 
ovládateľnosťou, motorom, ktorý 
asi v pružnosti nemá žiadneho 
koknurenta a naozaj skvelým pod-
vozkom. Náklony až po stupačku 
nie sú žiadnym problémom a dobrý 
jazdec dokáže na Gold Wingu zdvi-
hnúť neveriacke obočie nejedné-
mu majiteľovi superšportu. Luxus, 
ktorý poskytuje, asi nejeden z nás 
nepotrebuje, ale na druhej strane si 
na to každý veľmi rýchlo zvykne.

Plusy a mínusy

+ pohodlie, luxus, vlastnosti 
motorky, skvelý záťah motra, 
ukážkové brzdy, imidž  

- nastavenie podvozku iba po-
čas státia, chýbajúca zásuvka, 
čelné sklo nemá stierač :-)

nepraktické drobnosti
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        ktorý Ťa                      

naštartuje...
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povodné, nožný+el. štartér, malá nádrž Cena: 33000 
0902303475 (ZA) roman99@zoznam.sk
• Honda XL 600 V Transalp 1988 64000 km dobrý 
stav plne, funkčná, perfektný motor, mam aj kufor 
givi.Ďalšie foto v profile. Cena: 29000 0902303475 
(ZA) roman99@zoznam.sk
• Honda CBR 600 F Sport 2002 s usa znackami 
foto poslem(krasna) s vyfukom mig Cena: dohodou 
0908 919 732 (BB) krsiakt@post.sk
• Honda XL 1000 Varadero 2003 Cena: dohodou 
0903215361 (BA) tivi54@szm.sk
• Honda XL 1000 Varadero, r.v. 2003, 15000km, 
kup.v SR, prvy majitel, oramovana, 4 kufre vratane 
GIVI MAXIA, perfektny stav, ako nova, dohoda ista 
Cena: 270000 0903541178 (TN) direct@fluidmo-
tions.com
• Honda CB 600 F Hornet 2003 rok výroby 2003, 
v 100p. stave - malé kozmetické chyby vzniknuté 
časom používania. Nikdy nebúraná, jazdená turi-
sticky, nie cestnými pirátmy. Doplňky: pancierové 
hadičky, ladený výfuk viper s originál zvodmi (žiadny 
hučák - krásny hlbší zvuk), predné plexi - priehľadné 
- nie je na fotke, padáky. V prípade záujmu pošlem 
viac fotiek mailom. Kontakt: 0908/388466 ale-
bo mail charlie@hanes-slovakia.sk Cena: dohoda 
0908388466 (TT) charlie@hanes-slovakia.sk
• Honda CBR 600 RR 2004, 7500 km, naplne 
menene pri 6000km.POZOR!!!! ZIMNA CENA.RY-
CHLE JEDNANIE = ZLAVA!!!!!! Cena: dohodou 
0903904448 (BA) faktor_emm@yahoo.com
• Honda Hornet 600F, r.v.2003 kupeny na SK 
+servisna knizka, vyfuk Viper, sportovy filter, nova 
retaz, predne brzdove dosticky, orginal vyfuk, nove 
sviecky 100%stav, nove plaste p+z Cena: dohoda 
0905241135 (NR) kovmiro@yahoo.com
• Honda CR 125 R r.v.2002, komplet ladena, vy-
fuk FMF, spojka RAMIREZ, ,AFAM, Wiseco, a dalsie.
Zavodne nikdy nejazdena!!! Cena: 79000 0908 397 
342 (NR) racermx@zoznam.sk
• Honda CBR 600 F 1999kup v SR 1 majiteľ, servis-
ka nikdy neburana ako nova treba vidieť ZA Cena: 
130 000 0905 962 722 (ZA)
• Honda CB 1300 2004, veľmi dobrý stav, pri-
pravená na sezónu, inf.mailom som v zahraničí. Ce-

na: 235000 matyihonda@orangemail.sk (KE) matyi-
honda@orangemail.sk
• Honda VT 750 C2 Shadow 1998, veľa dopln-
kov, naj. 33000km, treba vidieť, možnosť predaja aj 
s prívesným vozíkom. Cena: 170 000, - 0905351014 
(KE) marcel750@centrum.sk
• Honda VTR 1000 F 1997, novy retaz. kit, nove 
brzdove platnicky zadne, novy vzduch. filter, olej + fil-
ter. dohoda mozna. rychle jednanie dobra cena Cena: 
130000 0904616177 (BA) tami@ffsystems.net
• Honda CB 1100 SF, X11 r.v.2002, kupovaná v SR, 
nepadnutá, najazdených 14557km, Cena: 199 000 
Sk 0907878572 (ZA) motocykle@amplus.sk
• Honda CBR 600 F, r.v. 1999 upravený výkon, 
čierno strieborná, nová baterka.Stav km 32000. 
Cena je 140000, Sk + dohoda Cena: 140 000, - 
0907878572 0907129013 (ZA) motocykle@am-
plus.sk
• Honda CBR 900 RR Fireblade / 954 RR 2003 na-
jazdenych 17000km, lestene disky kolies, ladeny 
vyfuk Boss Cena: 210000 0904314306 (TT) roc-
co25@centrum.cz
• Honda CR 85 R 2002 je vo výbornom stave odlah-
cený piest upravovana na sportovo. Foto poslem 
cez e-mail. Cena: dohoda 0915446901 (ZA) may-
or@pobox.sk
• Honda CBR 125 2005, 100% stav, najazdene 
1400 km. Vhodny pre zaciatocnikov. Cena: 85000 
0902820400 (BB) gregi11@pobox.sk
• Honda CBR 1000 RR 2005, 8000 km, xenon, 
Akrapovič.pancierové hadice, kryt sedadla, alarm, 
sport.stupacky, kupena na Slovensku, nepadnuta, 
stav 100%. Cena: 385 000sk 0908 980 425 (KE)
• Honda VT 600 C Shadow, r.v. 1996, doplnky, 
treba vidieť. Cena: 138 000, - Sk 0908 732322 (TN) 
remic2@orangemail.sk
• Predám scooter Honda sfx 50 sport.Rok výroby 
95.Jazdena 97 Cena: dohodou 0907201724 (ZA) 
sedko125@centrum.sk
• Honda VFR 800 VTEC 2003, bez investícií! Ce-
na: 255000 0905 736910 (NR) norbert.juhasz@in-
mail.sk
• Honda VFR 800 VTEC 2003, najazdených 
34 000 km, vo výbornom stave, servisovaná, po 

výmene oleja, vzduchového filtra. Jazdená turisticky 
+ výbava. Dohoda na cene možná. Cena: 220 000 
0903556048 (ZA) robertborosinec@pobox.sk
• Honda Honda 750 C Shadow Cena: 200 000 
0905713798 (NR) porhajas@stonline.sk
• Predam cross Honda CR 125, 40 koní, hmot-
nosť: 95kg, vodnik, 2x kotuč, privera, 6- rychlo sti, 
vysokootáčkova. Velmi živá, vhodná do ťažkého 
terénu. Nízka spotreba, velmi zachovalá, čer ve-
nočierna farba. Treba vidieť a vyskúšať. VELMI 
SURNE Z RODINNY DOVODOU, VYHODNA CENA LEN 
PRE SURNOST!!!!! Cena: 31000 VELMI SURNE!!!!! 
0902799571 (PO) MISO10@CENTRUM.SK
• Honda vf.500. r.v.1985.servisovana Cena: 75000 
+ dohoda 0907 944 909 (KE)
• Honda xl 600 R plne pojazdna, nedobíja, dobry 
stav. mozna dohoda Cena: 25500 0907304635 (ZA) 
dzoko17@azet.sk
• Honda CB 600 F Hornet 2001 Cena: 145 000, - 
0905 604 479 (TT) GARO@golemtech.sk
• Honda XL 1000 V Varadero 2000, tri kufre, turis-
ticke plexi, padacý ram, super stav. Cena: 230000, - 
0905 604 479 (TT) GARO@golemtech.sk
• Honda CBR 600 F 1998, vo farbách repsol, po 
výmene náplní, Viper výfuk, TP, ŠPZ, STK, Kysucké 
Nové Mesto Cena: 125000 0905303614 (ZA) draci-
atko007@orangemail.sk
• Honda CBR 900 RR rv.99 naj.31tis km.Bez TP, 
SPZ nová baterka, olej filter výfuk Viper Cena: 62000 
0908174341 (KE) djmucha@pobox.sk
• Honda SLR 650 1998, dovoz 2007, super stav, 
s TP + SPZ. Cena: 99000 0918683855 (KE) akvmo-
to@akvmoto.sk
• Honda CRF 450 R, dovoz, super stav, zavodne 
nejazdena, bezhrazdovy volant, vymene komplet 
naplne, nova piestna sada, vyfuk Akrapovic. Cena: 
150.000 0918683855 (KE) akvmoto@akvmoto.sk
• Honda XL 600, dovoz, dobry stav, ostatne 
moto cykle na nasej stranke. Cena: dohodou 
+421914106734 (KE) akvmoto@akvmoto.sk
• Honda CR 250 R 2001, super stav, novy kit 
a piest. Cena: 97.000 0914106734 (KE) akvmoto@
akvmoto.sk
• Honda VF 500 F 1988 po uplnom repase.motor v 

100% stave. nutne vidiet.plus vela nahradnych dielov 
Cena: 75000 0905437721 (BB) Laco.Balazs@post.sk
• Honda VFR 750 F 1993, +prilba+2ksrukavice, no-
va bateria, novakomplet spojka, naj. 39000, max. 240 
km/h alebo vymenim za auto Peugeot, BMW, Audi, Ce-
na: 80 000 0905881697 (ZA) dido.KNM@azet.sk
• Honda CBR 600 F r.v.2000, naj. 55000km, servi-
sna knizka. Cena: 135000, dohoda 0905 409630 
(TT) peter.xxxxx@post.sk
• Honda CBR 1000 RR 2004 naj. 9500km vo 
velmi dobrom stave s tp a spz Cena: 249900sk 
0905841942 (BB)
• Honda CBR 900 RR Fireblade 1993, nove naplne 
48.000 km + nova predna pneu - surne Cena: 90.000 
0902434933 (BA) marian.prikler@post.sk
• Honda CB 600 F Hornet 2001, kupovaný SR, 
servisná knižka, nové pneu, lakovaný kufor Cena: 
149000 0905 310924 (TN) imrich@vim.sk
• Honda Hornet 600 r.v.03, naj. 15000 km, modrá 
metalíza, cena: 152000 SK, - 0902722237 Cena: 
152000 0902722237 (PO) jaro@nfd.sk
• Honda VTR 1000 F Firestorm / Super Hawk 2002 
(uvedená do prevádzky 08/2003), kúpená SR, servis-
ná knižka, výfuky VIPER, 13.000 km Cena: 180.000, 
- 0911732144 (BA) hugo.boss@pobox.sk
• Honda XRV 1000 Varadero 1999 novy olej, filter, 
oblozenie.Padaky GIVI, tur.plexi GIVI, mensia rozeta 
42 zub.spotreba do 6, 5l 3 kufre Nonfango spolu oko-
lo 120 l priestoru, zasuvka 12V, nova baterka YUASA 
vsetko zdokladujem. Cena: 200000.-sk 0915183723 
(TN) hondavaradero@orangemail.sk
• Honda CR 250 R 1999 v 100% stave, nová pred.
pneu, zadná 60%, ladene koleno, nová retaz, nový 
zad. brzdový kotúc (Gold Fren) + oblozenie, nový 
spojkový bubon+pruziny, moto jazdené hobby len 
weekendovo Cena: 77000 0907218359 (NR) dano-
scholz@hotmail.com
• Honda CBR 929 RR, r.v.2000, super stav, bielo-
červeno-modrá foto pošlem mailom Cena: 175 000 
0903361893 (NR) strano@zoznam.sk
• Honda CB 600 F Hornet, r.v. 2000, výborný TS, 
foto mailom Cena: 125 000 0903361893 (NR) 
strano@zoznam.sk
• Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 1998, strie-

Občianska inzercia
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== Aprilia ==
• Aprilia Tuareg 125 Rally rv 94. vo vybornom 
stave, po GO motora novy nicasil, vpredu vzadu 
kotuč, 30koni, 6 rychlostna, privera, treba vysku-
šať vidieť. 33 000 dohoda Cena: 33 000 “doho-
dou” 0908 457 159 (NR) nelly242@azet.sk
• Aprilia 150 SR Sporter, skuter, r.v.2000, 2t, 
strieborný, 19500km, skufrom, cena 48000sk, 
0904478192 Cena: 48000 0904478192 (TT) 
bartovic@mediclub.cz
• Aprilia SR 50 Ditech 2005, priame vstrekova-
nie, vod.chladene, 2krat kotuc, max.rychlost 
90km/h moznost zvacsit na 115km/h.s tp moz-
nost prihlasit, pekny, nove veci, foto e-mailom 
Cena: dohodou 0915174735 (TN)
• Aprilia Scarabeo 500 2003 Cena: 128 000 
018478003 (NR) zuzanaemail@zoznam.sk
• Aprilia RS 125 FACTORY r.v.2006.100%stav.8 
000km.rotax motor.34 koní.max 160-164 km/
h.teraz spravený serviz na 8 000km.(Jediný kus 
na slovensku) Cena: 140000 0907882245 (BB) 
zolo-46@azet.sk
• Aprilia Tuareg 125, vodnik.motor rotax, prime-
ra, vyfuk ladeny arov, kotuce brzdy, vynikajuci 
stav!!!, pripravena na sezonu. Cena: dohodou 
0903927394 (KE) mirovitek@gmail.com
• Predam Tp a spz na apriliu tuareg 125, cena 
8000, 0910960369 Cena: 8000 0910960369 
(TT)
• Aprilia SR 50, r.v.1998, bez tp+spz, v dobrom 
stave+k tomu nové spätné.12 000 Cena: 12000 
0908807760 (TT) peter_vavro@zoznam.sk
• Predám pojazdný motor z Aprilie RX 50 
r.v.1999, plne funkčný, málo jazdený, nutná 
oprava bloku na pravej strane viď foto, vhodný 
skôr na náhradné diely, mám k tomu aj koleno 
s koncovkou, a komplet celú elektriku, súrne, 
lacno, dohoda istá. Na maili neodpovedám-Len 
volať Cena: Dohodou 0908658930 (BB) eric16@
orangemail.sk
• Aprilia RS 50 1997, el.starter, 2kotuce, privera 
ide100-110km za hodinu mala spotreba super 
stav po ciastocnem go motora nepotrebuje spz 
staci iba technicky preukaz ktori mam + mam 
ktomu nahrdny motor na suciastky Cena: 18000 
0907965924 (ZA) Ometak.D@zoznam.sk
• Aprilia Tuareg 350 1993 Cena: 35 000 
0915309915 (PO)
• Predam 2x Apriliu supersport AF1125 Futura 
jedna s TP a SPZ a druha na ND cena spolu 
Presov Cena: 38000 0908890805 (PO) motolu-
bo@centrum.sk
• Aprilia Tuareg 600 Wind, r.v.1988, najazdené 
53.300km, viac foto na www.tatramoto.sk Cena: 
58000 052/7757009, 0915 939 600 (PO) tatra-
moto@tatramoto.sk
• Aprilia Tuareg 125, s TP + SPZ, štartér, motor 
Rotax, dobry stav.Moznost aj na splatky. Cena: 
35000 0918683855 (KE) akvmoto@akvmoto.sk
• Aprilia SR 50 nove pneu novy remen sportovy 
variator malosi multivar Cena: 14500+dohoda 
0908810934 (NR) FOX500@azet.sk
• Aprilia Leonardo 125 98, kufor, halogeny, bez-
chybný stav, možnosť prihlásenia na špz. Cena: 
35000 0905782650 (TT)
• Predám skuter aprillia SR 50, valec malossi 
50, kluka rms, vario hebo a spojka, cira optika, 
novy lak, downhill riadidla, novy fuk, super stav 
Cena: “dohodou” 0905216975 (KE) maxipay-
ne@inmail.sk

== ATK ==
• Predám stvorkolku MotorTek 175 Cena: 49000 
0903192182 (ZA) resal@pobox.sk
• Predám novú štvorkolku ATV 250 E3 model 
2007, najazdených 0 km, pre dve osoby, TP a 
EČ v cene. Bližšie info telefonicky. Cena: 90 000 
0918 340224, 0911 340223, 0905 414 327 (KE) 
alfa@netkosice.sk
• Bemi motocykel 125 cross, 4T, 2x kotúč, vý-
kon cca13ps, max do 90km/h, 4 prevody, .Nová. 
Cena: 16000sk 0907443433 (TT)

== Benelli ==
• Benelli s125, nova baterka, bez tp, Cena: 9000 
0915418816 (TT) lionkaufland@centrum.sk
• Predam motor z veteranu CZ 175 SKUTER. 
Rok vyroby 1960 Cena: dohodou 0902 728 
753 (TN)

== Beta ==
• Beta motard Alp 4.0 2003nove obloženia nova 
zadna guma dobri stav 35000sk Cena: 35000sk 
0908948742 (BB)
• Beta ARK 50 AC rok.výroby 1996 po GO mo-
tora, ladený vyfuk, spoľahlivý, bez TP Cena: 15 
000 0902 292 181 (TT) lukas.cuzi@centrum.sk

== Blata ==
• Blata Origami B1, 11 kw, jazdená rekreačne, 
nová KIT - ová spojka, pneu PMT 80%, original 
kupená v Blate. Cena: 
49000 0903504332 
(ZA) automax@
orava.sk

== BMW ==
• BMW F 650 GS Da-
kar 2001.18 800km 
VYHRIEVANE RU-
KOVATE, REMUS 
VYFUKY, PO VYME-
NE OLEJA A FILTRA, 
ROK STK, VYBORNY 
STAV, OKR. TOPOL-
CANY Cena: 159 000 
0908139308 (NR) 
cicka1111@post.sk
• BMW R 1200 GS 
2005, 30000km, 
mnozstvo doplnkov, vyb.stav Cena: 360000, -Sk 
0903 122482 (TT) france@post.sk
• Predám BMW F650CS, r.v.2003, super stav, 
13600 km, 50koní, ABS, Cena: 148 000 dohoda 
0903013965 (ZA) juro@kovomat.sk
• BMW F 650 GS Dakar 2004, ako nový, nepad-
nuty, malo jazdeny - 4000 km, ABS, doplnky Tou-
ratech-central. stojan, padaky. Cena: dohodou 
0905251539 (BA) ptomcik@hotmail.com
• BMW F 650 CS Scarver 2002, nova STK, 
pravidelne servisovana v BMW, nove platnicky, 
olej, filtre, nova bateria, po prvom majitelovi, 
naj.26000km, ABS, vyhrievane rukovete, treba 
vidiet, velmi pekna, su 
knej vsetky doklady, 
ser.knizka, manual, 
cena je 175000 pri 
vaznom zaujme vy-
razna zlava, dovod 
predaja, praca v za-
hraniči Cena: dohodou 
0907295498 (NR) em-
zetak@azet.sk
• BMW R 1200 GS, 
r.v. 2005, 4600km, 
kupovana nova v DE, 
alarm, vyhrievane ruk., 
ABS, pal.pocitac, 3x 
original kufre BMW, 
ako nova, bez skra-
banca Cena: 360000 
0903541178 (TN) pre-
daj@ustrading.sk
• BMW R 1100 GS 1998, farba čierna. Cena: 
170000, - 0908471170 (NR) sesh6@orange-
mail.sk
• BMW R 1100 S 2004, najazdene 13800 km, 
kardan, ABS, vyhrievane rucky, turisticke plexi, 
sirsia zadna guma 5, 5” 180/55/17 nove gumy 
Michelin Pilot Road, original BMW kufre, vazny 
zaujem vyrazna zlava Cena: 275 tis. 0907387325 
(BA) duricbr@hotmail.com
• BMW R 1150 GS 2003, Cena: 250000 
0905873218 (NR)
• BMW R 1150 GS Adventure 2004 Cena: 
450000 0905411568 (ZA)
• BMW R 1100 S 2000 kúpená na Slovensku, 

super stav, ako nová, dohoda Cena: 310000 sk 
Cena: 310000 0811568934 (NR)

== Buell ==
• Buell Lightning CityX XB9SX 2005 naj.4500km, 
dovoz USA Cena: 260 000 0903542260 (TN) 
infosnet@infosnet.sk
• Buell Firebolt XB12R 2007najazdene 600km, je 
ako nova trošku odreta(ale ozaj len trošku), len 
važny zaujem. Cena: 300000 0907295498 (NR) 
emzetak@azet.sk
• Buell Lightning XB12S 2005, úplne nový, na-
jazdené 360 km. Rodinné dôvody Cena: rýchle 
jednanie=zlava 0907748473 (BA) quiksilver15@
azet.sk

== Cagiva ==
• Cagiva Cruiser 125, rv.1991, je v dobrom sta-
ve, nove drapaky, s motorom nebol ziadny prob-

lem Cena: 19000 
0908524496 (NR) 
s lavo666666666@
azet.sk
• Cagiva Frecia 
NOVE: lamelyl, brd-
ne dosticky, gumy, 
oleje. prezrety motor 
dobry vykon fanj 
stroj. s TP a SPZ 
STK tochtorocne tre-
ba vidiet a vyskusat. 
maniak18@azet.sk 
piste sem alebo na 
mob volat mozte cely 
den Cena: 50 000 
0904 395598 (KE) 
soupat@pobox.sk
• Cagiva Mito 125 

1992 bez tp a spz pojazdne Cena: 13000 
0907030498 (BB)
• Cagiva Cruiser125 1991, motorka je v dob-
rom stave, nove drapaky, s motorom ziadny 
problem nebol, elektricky starter Cena: 19000 
09085244969 (NR) slavo666666666@azet.sk
• Cagiva Cruiser 125 1991, v dobrom stave, 
nove drapaky, elektricky starter, ziadny kopec 
nie je prekazkov, je bez TP a ŠPZ Cena: 19000 
0908524496 (NR) slavo666666666@azet.sk
• Predám ostre enduro Cagiva 200 2T, r.v.1990, 
vo velmi zachovalom stave, povodny lak a pole-
py, taliansky TP, kotuc, starter, vio velmi dobrom 

stave Cena: 20000 
0907523916 (NR) 
racermx@zoznam.
sk
• Cagiva Elefant 
350 1991 Cena: 
20000 0905437721 
(BB) laco.balazs@
post.sk
• Cagiva blues 
125 velmi pekna 
akurat niečo sa 
stalo s jednotkou 
raz taha raz nie, 
0905502154 Cena: 
15000 0907304635 
(ZA) dzoko17@
azet.sk

== CCM ==
• Predám 4kolka Yamasaki 150 4/T nova Cena: 
40000 0905326033 (TN) viliam@bisimoto.sk
• Predám 4kolku o objeme 175 ccm. R.V. feb. 
2007. Cena novej 140 000 sk teraz 80 000sk. 
Manuálna prevodovka 5+ spiatočka. Ako nova..
VIAC FOTO MAILOM.SILNA.TREBA VIDIET 
A VYSKUSAT Cena: 80 000 0903207249 (BA) 
pedro600rr@yahoo.com
• Predám 4kolku o objeme 200 cmm.Rok vyroby 
2007 kupena koncom juna. Jazdena velmi malo.
Prevodovka: manuálna - 4 rýchlosti + spiatoč-
ka. El. startovanie.Max rychlost 80 kmh. Velka. 
V super stave.Silna.Cena 58 000 + dohoda. 
TREBA VIDIET Cena: 58000 0904477683 (BA) 

pedro600rr@yahoo.com

== CPI ==
• CPI Popcorn 50 2004 v perfektnom stave, čer-
vená metalíza Cena: 19 000 0905137727 (KE) 
henobic@orangemail.sk
• CPI Oliver 50 2006, zvyseny vykon, modre 
podsvietenie, s coc certifikatom moznost prihla-
sit Cena: 29 000 0915669294 (TN)
• CPI Aragon 50 2007, úplne nový, záruka 2 roky, 
servis zabezpečený Cena: 43900 0907304567 
(BB) jjmoto@jjmoto.sk
• CPI Oliver 50, úplne nový, zo zárukou 2 
roky, servis a ND zabezpečené Cena: 39000 
0907304567 (BB) jjmoto@jjmoto.sk

== CZ ==
• CZ 175 vzadu drapak cena 5000+dohoda 
mozna Cena: 5000+dohoda 0907622198 (PO) 
juri1@post.sk
• CZ 125/516 vhodna aj ako weteran komplet po 
go ojnica valec piest kruzki lamely klukovka atd.
ale nechce nakopnut iba roztlacit iskru a benzin 
dava mala chiba a odisla mi 4 rycholst.8000 ale-
bo vimena za mz 150 Cena: 8000 0908696972 
(NR) ac_dc8@azet.sk
• kúpim papiere na CZ 175 typ 487 na cene sa 
dohodneme Cena: dohoda 0918486870 (KE) 
tono.pionier@post.sk
• CZ 175. Komplet po GO Cena: 5 000, - 
0915527808 (ZA) majo47@gmail.com

== Daelim ==
• Predám skuter VR150T, este v zaruke, naj 
8300km, servisknizka, kotucova brzda+ABS 
100%stav. pekna, napadnuta. Cena: 30000 
0905520006 (BA) benke01@azet.sk

== Dandy ==
• VR150T este 1rok v zaruke. naj. 8300km, ga-
rantujem 100% stav a vykon je ako novy. Ser-
visknizka atd. Cena: 30000 0905 520 006 (BA) 
benke01@azet.sk

== DB Motors ==
• Ponukam velmi zachovalu motokrosovu prilbu, 
cena 1100 SK. Cena: 1100 0915956410 (ZA) 
marekmx@pokec.sk
• Predám štvorkolku GLADIATOR RX500A 2007. 
4X4 NAVIJAK.TAZNE. SPZ Cena: DOHODOU 
0903/635726 (PO) miroslavantal@zoznam.sk

== Derbi ==
• Ponukam cisto nove motokrosove rukavice, 
velmi kvalitne, pohodlne, cena 390 sk/kus. Cena: 
390 0915956410 (ZA) marekmx@pokec.sk
• Derbi Supermotard DRD 2002 Cena: 35.000.-
Sk 0905 258 078 (PO) harvanv@zoznam.sk
• Derbi senda enduro 2x kotuc, USD central 
vzadu vyborna moto pre zaciatocnika do te-
renu motor vodnik 4kvalt toci 10 da sa na tom 
pekne jazdit, velmi bezpecny ram kolesa 18-19, 
vzadu drapak Cena: 12 000 0902485268 (KE) 
luky0018@azet.sk

== Ducati ==
• Ducati 999 S BIPOSTO, v perfektnom stave, 
ako nová, len 6.600Km, servisná knizka, manu-
ál, 3x klúce, key card, Termignoni Racing výfuk + 
R-kový chip, má 156Koni + ktomu original výfuk 
zabalený, vsetko OHLINS, nikdy nehavar. per-
fektný stroj, Dohoda Cena: 399 000 0907312312, 
0918318573 (TT) tigerr90@freemail.hu
• Ducati 1098 superbike, novy cca naj.2000km, 
leasing 45x13960 + odstupne dohoda!!! Cena: 
dohodou 0905544068 (BA) andrea.pavlovico-
va@centrum.sk
• Predám Ducati 748, r.v. 2000, novy olej, karbo-
novy predny blatnik, vyfuky Termignoni - super 
zvuk! Naviac dodam nove rozvodove remene. V 
perfektnom stave, staci sadnut a vozit sa. Viac 
info po telefone. Viac foto na poziadanie mailom. 
Prosim iba vazny zaujemcovia. Cena: 195000, 
- pripadne mozna vymena. Uvazujem nad mo-
tardom. Cena: 195000 0904 581 783 (BA) juhob-
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mw@gmail.com
• Ducati 900 SS r.v.2003.Prvy majitel, najazdene 
10 000km.Vynimocny stav! Cena:210 000 SK 
Cena: 210 000 sk 0905871632 (TT) ddedik@
gmail.com

== GAS GAS ==
• GAS GAS Štvorkolka obsah 450 ccm, 4-takt, 
rok vyr. 2005, 5 prevodových stupňov, 18 L 
nádrž, technický preukaz, možnosť SPZ Cena: 
115000 0903514972 (TN) stihac@centrum.sk
• GAS GAS EC 50 Rookie 2001, naj.6500km, 
lahko poškodený.bez špz. Cena: 25 000sk 
0905505115 (TT)
• Predám trialovy motocykel GAS GAS 280 Pro 
r.v.2001, modra, v zachovalom stave, dohoda 
mozna pripadne ponuknite.okr.NR Cena: 55000 
0911622688 (NR) racermx@zoznam.sk

== Gilera ==
• Predam Gilera RX Arizona 125 upravena na 
150ccm. ladena koncovka vyfuku, el.starter, ko-
tuc, v 100% stave, ide ako zbesila, MOTO je bez 
TP.viac info po telefone volat po 19:00.na cene 
sa este da dohodnut :) rodinne dovody Cena: 
23000 0915509438 (KE) toudy16@azet.sk
• Gilera Runner 50. 2006 Cena: 70000. 
0905454980 (TT)
• Gilera Nexus 500 2005, naj.5500km, kufor ori.
gilera, 2 x prilba Lazer, ako nová, rodinné dôvo-
dy. Cena: 175000 0903729125 (BA) denismoc-
ko@zoznam.sk
• Gilera DNA 50 2003, s COC /prelozene/, K-P 
zmluva, odhlaseny TP. nie je problem prihlasit 
Cena: 40000 0918064472 (KE) balog.marian@
gmail.com
• Gilera RC 600.perletova zlta, kufor, povodne 
kola.povodne kola. Cena: 70000 0905437721 
(BB) laco.balazs@post.sk
• Gilera RXM 125 rok vyroby 1994 Cena: 45000 
0911 229 649 (TN) 1Lubeno@inmail.sk
• Gilera 125 vo vinikajúcom stave vela novích 
veci Cena: 25 000+dohoda 0902631140 (BB) 
ivanmatuska@azet.sk
• Gilera 125 RC Enduro, bez kapotaze, cias-
tocne prerobena na cross.Ilustracne foto Cena: 
15000\’mozna dohoda\’ 00421905711308 (KE) 
rastovajcik@post.sk

== Harley-Davidson ==
• Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic 
1999, M2000, 1, 5i, čierna metla, 24000míl, 
rádio + 4repro, intercom, vysielačka, možná 
výmena za moto aj auto. Cena: 525 000, - 0905 
690 778 (BB) info@novy-svet.sk
• Harley-Davidson VRSCA V-Rod 2003 Cena: 
450000 0903128770 (TT) dzivoch54@azet.sk
• Harley-Davidson Show bike Daytona r.v.2005, 
motor S&S 2050 ccm, km 5800, Cena: 665000 
0903208618 (TT) akovacovic@zoznam.sk
• Harley-Davidson ROAD KING 2002 Cena: 
550000 0903556287 (BB) melichercik.m@
stonline.sk
• Harley-Davidson ELECTRA GLIDE 2002 
Cena: 550000 0903556287 (BB) melichercik.
m@stonline.sk
• Harley-Davidson XLSportster 1200 Sport 1999, 
upraveny: skrátený zadný blatník, svetlo + EČ na 
boku, čierny matný, ladené výfuky, iné riadidlá 
+ smerovky, zachovalý, pneu cca 80% PO VÝ-
MENE OLEJA Cena: SUPER 0905143849 (TT) 
zyklon@centrum.sk
• Harley-Davidson FLHRCI Road King 2000, 
naj. 16 500 mph, bordova metaliza, dvojsedad-
lo v cene Cena: 429000 Sk, dohoda mozna 
0908759383 (NR) majo@independentmoto.sk
• Harley-Davidson VRSCSTREET-Rok 2005, 
Slovenský TP, šPZ, STK-2roky, zakúpené v ne-

mecku, od 1.-ho majitela, naj.5400km, vyrobený 
na europský trh, nikdy nepadnutá, v originálnom 
stave, velmi spolahlivá, jedinečný štýl Cena: 
539.000, -sk 0915 956 467, 0903 237 157 (NR) 
bikers2@zoznam.sk
• Harley-Davidson FLHTCUI Ultra Classic Electra 
Glide 2004, VÝFUKY SCREAMIN EAGLE, AIRB-
RUSH.CENA.CCA 490 000, -. Cena: 490000, 
- 0905642802 (TN) aknela@stonline.sk

== Honda ==
• Honda CBR 900 RR Fireblade / 954 RR 2003 
Cena: 235000 sk 0908531348 (BB) jana.hesou-
nova@centrum.sk
• Honda Cena: 70 000 0903 814 287 (ZA) mon-
so@centrum.sk
• Honda XL 650 V Transalp, rok vyroby 2006, 
naj.700 km, ako novy, nejazdeny + nové obleče-
nie Bering, výhodne Cena: 220 000 0905643736 
(BA) oto@klostermann.sk
• Čierno-červená farba. Motorka je v sériovom 
100 % stave, nebúrana. Nový reťazový kit 
DID(zlatá), výfuk LeoVince. Dva klúče. Doho-
da možná. Cena: 240000 0903203806 (BA) 
954RR@atlas.cz
• Honda CBR 600 RR 2004 v 100% stave príle-
žitosť na dobrú kúpu Cena: 190000 0915143641 
(BA) knapi@centrum.sk
• Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 2002, 
naj. 29000km, 2 kľúče, nehavarovaná. Cena: 
200000 0911 148 979 (PO) respect@inmail.sk
• Honda XLV 750, r.1989, STK, KARDAN, 
.PIESTANY. Cena: 60000, 30 tis.bez TP 0905 
952627 (TT)
• Honda Honda Shadow 750 2002 najaz-
dené 22000 km s doplnkami Cena: 195000 
0904/489592 (BB)
• Honda CB 750, r.v1997, kupovana na sk, 2 klu-
ce, , najazdene skutocnych 65000km.tri kufre, 
maly stit plus velky turisticky, vyhrievane ruko-
vete, novy retazovy kit, nova spojka, hydraulicke 
ventily-bezudrzbova masina, spolahliva, dovod 
predaja-rodina, kupa bytu Cena: 100 000 doho-
da 0907178555 (KE) salli12@azet.sk
• Honda CB 600 F Hornet 1999, alarm, nová 
predná guma Pirelli Diablo, nové brzdové oblo-
ženie NISSIN, nová reťazová sada DID. Cena: 
110 000 0903150591 (BA)
• Honda MTX125, 2 motory k tomu, slušný stav, 
treba vidieť. Cena: 26000 0905243025 (NR)
• Honda NX 650 Dominator 1994, naj. 30.000km, 
super motor, celkovo velmi zachovala - dovoz it 
Cena: 40.000 0910641701 (BB)
• Honda CB 600 S Hornet 2001, neburany, 
15200km Cena: 140000 0903208941 (TT) palo.
kozanyi@post.sk
• Honda Honda VTR 1000 Cena: 145000 
0903208941 (TT) palo.kozanyi@post.sk
• Honda CBR 1000 RR 2005, najazdenych 
700km, servisna knizka Cena: 290000 
0903208941, 0915305667 (TT) palo.kozanyi@
post.sk
• Honda cb600f Hornet 2006 úplne nový, 6 
km, záruka od 2/2007, farba sivá matná Cena: 
200 000, -SK 0907 750 788 (BA) motocykle@
omniamotors.sk
• Honda CBR600F 2007, farba šedá, naj 3500 
km, záruka od 4/2007 Cena: 230 000, -Sk 0907 
750 788 (BA) motocykle@omniamotors.sk
• Honda CBF250, uplne nový 4km, 2004, záruka 
od 2/2007, červená farba Cena: 90 000, -SK 
0903 151546 (BA) ditejuraj@zoznam.sk
• Honda Dominator 500.Pojazdny.R.V.92 Cena: 
15 000 0910 381 577 (BA) motykus.sedivy@
centrum.sk
• Honda XRV 1000 Varadero 1999, 27tkm, 3 
original honda kufre, padaky, turisticke plexi, 
hlavny stojan, 2x 12V zasuvka, vyhrievane rucky 

Cena: 140000 0905711123 (NR) styx@styx.sk
• Honda CBR 900 RR Fireblade 2000 zlto cierna 
lad.vyfuk, karbonove blatniky a.kryty, spetne, 
tlmic riadenia, cire smerovky, naj:22000kmvelmi 
pekna a zachovala treba vidiet dohoda Cena: 
160000 0908439240 (KE) piga1@post.sk
• Honda CR 250 R 2003velmi pekna lešteni 
ram gumi 50%dobri stav cena:100000sk Cena: 
100000sk 0908948742 (BB)
• Honda CBR 954 RR 2002 ako nová, bez škrá-
banca, žlto-tmavomodrá za super cenu: Cena: 
159 000 0918 463357 (KE)
• Honda VTR 1000, rv.98, najazdených 
30000km, nepadnutá, ladené výfuky(do hora-viď 
foto)-krásny zvuk, kryt spolujazdcového sedad-
la, treba vidieť, počuť, ale hlavne vyskúšať, (BA-
spz) Cena: 135000 0903718486 (TT)
• Honda VF 750 C Magna 1997, naj. 30 000 km, 
64 kW, 4-valec, nové náplne, pneu, veľa dopln-
kov, spoľahlivá. HC Cena: 180 000 + dohoda 
0905 751 619 (TT) ronaldovirago@pobox.sk
• Honda CBR 600 F 1994 Cena: 92000 
0908666329 (KE) TATUNG31@AZET.SK
• Honda CB 600 F Hornet 2001, padacie štup-
le, plexi, naj 18000km Cena: 125000 dohoda 
0908066671 (ZA) denom@azet.sk
• Honda ST 1100 Pan European 1991, naj 105tis.
km, motoricky super, zahraničný TP.bez špz 
Cena: 50 000sk 0905 505115 (TT)
• Honda VFR-750 r.v.90, 45000km, novy olej, 
sviečky, filtre, STK.Motor v100% stave.jazdena 
hoby.surne. Cena: 55000 0903593760 (TT) na-
gasaki3@azet.sk
• Honda XL 600, klasika 4T, r.v. 1989, motor 
je dokočnený asi pred dvoma týždnami, má 
nabehané 240km, bol tam menený piest, kruž-
ky, čap, rozvodova reťaz, je tam druhá hlava s 
novými ventilmi, nová vačka, je tam ladený vý-
fuk, no ostatok vydíš na foto, + náplne a zadná 
nová guma predná je asi 70%tná, tlmiče nie su 
vykývané, netečie z nich nič, v predu sú nové 
semernigy, viac info mailom alebo mobilom, 
foto mailom Cena: 33 000 0902727633 (ZA) 
dann125@azet.sk
• Honda XL 600 V Transalp 1992. Po celkovej 
generalke motora, brzd, filtrov. Velmi malo jaz-
dena. Predaj z rodinych dovodov. Cena: 35000 
0910975488 (ZA) bllesk@orangemail.sk
• Honda CBR 600 F 2001 Cena: 155000 
0905326736 (KE) martin.kocan@zoznam.sk
• Honda FES 250 Foresight 2000 Cena: 59000 
0905326033 (TN) viliam@bisimoto.sk
• Honda XL 600 R 1987 Cena: dohodou 
0903623940 (KE) posivak.dominik@centrum.sk
• Honda CBR 600 F Sport, r.v.2002, pôvodný 
stav a farby, naj.19000km, na prihlásenie s COC.
Alebo po dohode aj prihlásim. Cena: 144000 
0905406062 (TN) steve73@post.sk
• Honda CB 900 F Hornet 2003, pravidelne ser-
visovana Cena: 170 000, dohoda 0905466357 
(TT) peky@inmail.sk
• Honda Pantheon 150 r.v. 2001 100% ako nové 
treba vidieť. naj. 10 000km. Cena: 65000+doho-
da 0907432413 (TT)
• Honda CRF250 2006, v 100% stave!!! Cena: 
150000 0918562887 (TN)
• Honda CBR 900 RR Fireblade 2000 tlmic 
riadenia, karbonove doplnky.cire smerovky.
lad.vyfuk velmi naj:22000kmzachovala, treba 
vidiet dohoda Cena: 160000 0908439240 (KE) 
piga1@post.sk
• Honda VTR 1000 F FireStorm / Super Hawk 
model 2003 vyrobena 11.2002, kupovana jesen 
2003, 1.majitel, servisna knizka, 5500km, Ra-
cing sklo, Kufor Givi, Alarm 2cestny FM(scorpio 
SR-i500S), miniblinkre vzadu, nove pneumatiky, 
nove naplne(olej, brzdovka), nova STK - totalne 
bez investicii!!! Ako Nova!!! Cervena. Peacujem 

v CR piste mail alebo SMS. Cena: 185 000 
- dohoda +420720935449 (KE) stanleycrcrd@
yahoo.com
• Honda CBR 600 F 1996 model 95 nove na-
plne, sviecky a bateria. Tricolora velmi pekna 
treba vidiet! Cena: 90000 0903397231 (NR) 
Tuner0304@azet.sk
• Honda CBR 900 RR Fireblade 1994.
Spz+tp.Je po vymene oleja, filtrov, brzdovych 
platniciek+brzdova kvapalina, zosynchronizo-
vane karburatori, lesteny ram 80%pneumatiky. 
Minuly rok generalka motora, original robene 
v Honde.Sportovy vyfuk IXIL brutalny zvuk, 
140koni treba vidiet a vyskusat. Rodinne dovo-
dy. Cena: 100 000 0905784711 (TN) samo.r@
gmail.com
• Honda CBR 600 RR 2004, 23000km, servis-
ná knižka, 3x kluče, nový reťazový kit, 80% 
pneumatiky, vymenený olej, povodný stav, bez 
akýchkolvek úprav, nepadnutá, nelakovaná, vý-
nimočný stav, treba vidieť, výmena za skuter + 
doplatok možný Cena: 235000 +421905751623 
(BA) kajci3@gmail.com
• Predám Buginu, motor skoda 120, na 2ke hra-
be, velmi rychla, v zakrutach perfektne drzi, nova 
baterka, kable, fajky, sviecky, rozdelovac, +ND.
tazne zariedenie, nizka spotreba, bez investicii, 
len jazdit Cena: 7 000 0915 553 585 (NR)
• Honda VTR 1000, rv.98, najazdených 
30000km, nepadnutá, ladené výfuky(do hora-viď 
foto)-krásny zvuk, kryt spolujazdcového sedad-
la, treba vidieť, počuť, ale hlavne vyskúšať, (BA-
spz) Cena: 135000 Cena: 135000 0903718486 
(TT) mattig@azet.sk
• Honda Vigor 650 s rokom výroby 1999, naj. 
13900Km. Perfektný stav. TP + SPZ. Cena: 
86000 Sk Cena: 86000Sk 0949132460 (TT) 
Peto3242@pobox.sk
• Honda CBR 900 RR Fireblade / 954 RR 2003, 
19200km, Hyperpro tlmic riadenia, Ironbull, 
super stav, kupovana v SR Cena: 189000 
0907622657 004369981126610 (NR)
• Honda VTR 1000 F 1998, leštené kolesá, kú-
pená na Slovensku. Cena: 105000 0905130695 
(BB) peva18@azet.sk
• Honda cr 250 1989 nove platnicky okres pd 
Cena: 27000 -dohoda 0908226125 (TN) ichna@
pobox.sk
• Honda VFR 800 1999, 28000km, 3 kufre, 2x 
nové pneu, nové brzdy a náplne, krytka sedadla 
spolujazdca, Alarm. Viac foto mailom Cena: 
150000 0915545898 (ZA) martinmindek@mag-
netcity.sk
• Honda VT 1100 C2 Shadow Sabre 2002, vy-
sivane sedlo, padaky, 3 giwi kufre, rampa, stit 
a ine. 34tis km. 1majitel, alebo vymenim za 
goldwing 1800, vtx 1800, bmw1200lt, 1200gt, rt, 
intruder1800 Cena: 249 000.- 0903 723 742 (BA) 
sanonandor@zoznam.sk
• Honda CBR 500F Cena: 55000 0905973451 
(BA) kohutik.matus@gmail.com
• Honda CBR 1000 RR 2004, Top stav, nepad-
nuta, ako nova, Vyfuk LRO VINCE.Viac foto 
mejlom. Cena: 265000 0903867779 (NR) dodo.
cbr@post.sk
• Predám prives na tri krosy(vpredu diery na 21, 
vzadu 18/19), lahky, tri kolesa, pred dvoma rokmi 
prerobeny(rv 91), stk do 11/2008. Cena: 9 000 
0905459955 (BA) nistotro@yahoo.com
• Predám prives na tri krosy(vpredu diery na 21, 
vzadu 18/19), lahky, tri kolesa, pred dvoma rokmi 
prerobeny(rv 91), stk do 11/2008. Cena: 10000 
0911459955 (BA) nistotro@yahoo.com
• Honda Honda Shadow 750 2002 s dopln-
kami nepadnutá a nebúraná Cena: 195000 
0904/489592 (BB)
• Honda CB 600 F Hornet 1998 Cena: 110000 Sk 
0907658899 (NR) jozov@salamon.sk
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• Honda CBR 900RR, r.98, 100%stav, nova 
spojka, naplne, TP+SPZ, cena:125000+dohoda 
Cena: 125000 0911241576 (NR) racermx@
zoznam.sk
• Honda CBR 600 F 1993 Cena: 65 000 Sk 0908 
560003 (TN) gpservis@gmail.com
• Honda CBR 600 F Sport 2002, cerveno-cierna 
Cena: 130 000 0918463357 (KE)
• Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 1997 
Cena: 150 000 0905576796 (BB) marcel.xx@
atlas.sk
• Honda VF 500 F 2 1987 Cena: 24000 
0904122491 (KE) murky900@azet.sk
• Honda CBR 900 RR Fireblade 2001.AKO 
NOVA!!!!!!!!!!NEPADNUTA!!!!!!!!vsetko pomene-
ne. Cena: 159000 0903600255 (NR) orleashau-
sen@azet.sk
• Predám Honda Pantheon 150 r.v 2006.V za-
ruke.1 maitel, servis.kniha.100% stav, ako nova.
Nosic GIVI+kufor + helmy.Len SMS.Telefón: 
0903473895 Cena: 95000 0903473895 (BA) 
dusko.carmelo@gmail.com
• Honda XL200mr.v. 1983.Neviem v pojazdom 
stave. Cena: 150000sk 0905520671 (NR) lu-
cas@lucas-moto.sk
• Honda CBR 600 RR r.v.2006, 8000km, orig. 
Telefonica Movistar Cena: 280 000.- Sk 0908 
177 777 (TT)
• Honda XL 1000 V Varadero 2001 velmi pekna 
a udrziavana ladene vyfuky skorpion, padaky, 
nosice kufrov, kufor, treba vidiet, 30 000 km, TP 
a SPZ.velmi pekná motorke nic nieje.super stav 
rodine dovody.pri rychlom jednani zlava Cena: 
169000 0911954893 alebo 0905 954 893 (NR) 
zakovic3@orangemail.sk
• Honda CBR 600 F 1999, ladeny výfuk, naj. 
33 000 km, nove: sviečky, filtre, olej, SÚRNE: 
osobné prob. (práca v zahraničí) Cena: 100000 
0907213092 (NR) kozkar@centrum.sk
• Honda CBR 125R 2004, 8000km, velmi zacho-
valý. Cena: 67000, - 0908471170 (NR) sesh6@
orangemail.sk
• Honda CBR 954 RR 2002, super stav. Cena: 
190 000 0908 035 250 (KE)
• Honda VTR 1000 F 1997 Cena: dohoda 
0905164347 (TN) boboa@zoznam.sk
• Honda FMX 650, 5/2006, v záruke, 1.majiteľ, 
servisná knižka, kúpené v SR, 5700 km, orig. 
Honda nosič batožiny a kryty rukovätí riadidiel, 
100% stav, odpočet DPH Cena: 154700 0903 
541807 (ZA) mateo@zoznam.sk
• Honda CB 600 F Hornet 1998 33 000km, dobrý 
stav, výfuk shark ladené zvody, červená, po vý-
mene náplní, doštičky, cena 105 000, - tel. 0902 
572 303, Košice Cena: 105 000, - 0902 572 303 
(KE) timoti@szm.sk

== Husaberg ==
• Husaberg FE 350 Enduro 1995, nové gumy, 
rozeta, reťaz, nový piest, výbrus, krúžky, ventily-
možnosť sa presvedčiť na vlastné oči-motor je 
ešte rozobratý, pruženie OHLINS, brzdy BREM-
BO, karburátor DELORTO.Lahučká, otrá motor-
ka.Cena 55000sk. Cena: 55000 0915873364 
(BB) lubo777@inmail.sk
• Husaberg FE 350 ostré enduro 1993, nové 
doštičky vymenené ložiská v okulári a kolesách, 
vymenené kolečko, rozeta, a reťaze primár aj 
sekundár, napínak na rozvod, náplne. Jazdena 
rekreačne Cena: 53000 0905692028 (KE) mo-
torider@post.sk
• Husaberg FE 600 1999motocross, v super 
stave, velmi ostry, rodinne dôvody, možnosť 
výmeny.sp.n.ves Cena: 59 000 0903 72 82 47, 
0918 64 58 03 (KE)
• Husaberg FC 470 E 2002 motocross s TP a 
ŠPZ, na drapákoch, v zadu nová pneu, v pre-
du 70%, super stav treba vidieť.Dohoda možná 
Cena: 119 000 0908335290 (PO) Karlos4@
orangemail.sk

== Husqvarna ==
• Husqvarna TC 610 na motorke je meneny piest 
kruzky vymenene naplne pretesneny motor dobri 
stav cena 77000 plus dohoda aj vymena, velmi 
silna ostry cross Cena: 76000 0918622894 (NR) 
racing1@atlas.sk
• Husqvarna WERX360 r.v.1999komplet po ge-
neralke.perfektny stav.je to dvoj takt.ostra a silna 

masinka.dovod predaja je nedostatok financii a 
malo casu na motorku-volajte-dohodneme sa 
Cena: 45000+dohoda 0904815404 (PO) jaro.
juhas@centrum.sk
• Husqvarna Husqvarna 350 TE 1994 super stav, 
jazdena len hobby, . Cena: 50000+mozna doho-
da 0902916929 (ZA) yzfgazgaz@centrum.sk
• Husqvarna TE 410 r.v.99 dobry stav. Cena: 
65000 0903213844 (TN) emaringa@pobox.sk
• Husqvarna TE 410 E, r. v. 99, super povodný 
stav Cena: 90 000 0915 963 675 (KE) rudy.l@
zoznam.sk
• Husqvarna TE 410 rv.95 v Dobrom stave.Viac 
info po telefone.CENA 45000+DOHODA Cena: 
45000+DOHODA 0905740548 (KE) lubomirhu-
dak@orangemail.sk
• Husqvarna cr125 1994, motor po go, nove na-
plne, surne odchadzam 
do yahranicia Cena: 
dohodou 0907023953 
(PO)
• Husqvarna TC 610 
rv 2000 v super stave 
novi piesst kruzky nove 
naplne platnicky jazde-
na hobby 63ps Cena: 
75000 0918622894 
(NR) racing1@atlas.sk

== Hyosung ==
• Hyosung GT 650, 
rv.9/2005, v TP 25kw, 
naj.10200km, do 8tis. 
km jazdena zatvorena, 
nehavarovane, alarm, 
velmi dobry stav. Cena: 
105000 0910129128 (BA) ivojan@zoznam.sk

== Italjet ==
• Predám skúter Italjet FORMULA 50, r.v.1997, 
12953km, talianska faktúra, nová batéria. Cena: 
18000 0905423356 (KE) ondrejr@gecom.sk

== Jawa ==
• Jawa 634 v dobrom stave.motor slape jak 
hodinky.Dorobeny predny kotuc.Bezkontaktove 
zapalovanie v hodnote 7 000sk.mensie chybycki 
napriklad predne svetlo nesviety.zadne brzdove 
tiez nesvieti inac velmi dobra a cen za ktoru ju 
ponukam je NIC ! ! ! Cena: 10 000 0910 381 577 
(BA) motykus.sedivy@centrum.sk
• babeta rok vyroby je1985 Cena: 3000+dohoda 
0904001906 (ZA) trty125@azet.sk
• Jawa 350 638 s upravami zo 640, s bezkon-
taktnym zapalovanim, po kompletnej GO moto-
ra, 100% spolahliva, s alarmom Cena: 27 000 
0907370322 (TN) mato363@centrum.sk
• Jawa 640 Blue Style 1991.Je tam nová spoj-
ka, nové brzdové platničky, nové náplne. Veľmi 
ZACHOVALÁ. Cena: 19 000 0903066898 (TN) 
Wolf1888@azet.sk
• Jawa 350 Type 634 1982 TP a SPZ nova 
baterka.guma Cena: ponuknite 0908275004 
0902757023 (BB) kin@inmail.sk
• Jawa 20 rok výrobi 1970 po cistocnej GO 
motora velmi spolahlivi vsetko funguje. Cena: 
3500+dohoda 0902825924 (TT) miso.svitek@
zoznam.sk
• Jawa 350 Type 638.5 Komplet upravená + spz 
a tp. Vyfuk novy, oba vyvedene do jedneho na 
pravu stranu, super zvuk, nove svetla, smerovky 
a nova aku.Treba vydiet pocut a vyskusat. Súr-
ne, nemam miesto v garázi. Cena: 25000+pri 
rychlom jednani aj 2 0918315811, po 27.8. 
0915408146 (PO) vlado.frankl@orangemail.sk
• Jawa 250 typ 590 velmi silna velka rozeta 
zapalovanie z babety chyta na 1. supu moto je 
v super stave a na 18 kolesach na drapakoch 
Cena: 10000 0918683341 (BB)
• Jawa 250, v dobrom stave, bez TP, okres Stará 
Ľubovňa Cena: 8 000 0910 185 430 (PO) mo-
topeto@azet.sk
• Jawa 350 TS 1989, v dobrom stave, s TP Cena: 
18000 0905410840 (BB) kin@inmail.sk
• Jawa 350 TS 1988, v dobrom stave.nové gumy, 
baterka, rozvodová reťaz+náhradné diely, cena 
nie je pevná Cena: 17 000 0907467697 (PO) leo.
leo@pobox.sk
• Jawa 90 Roadster, nekompletny motor (chyba 

par ihliciek na lozisku na ojnici), novy zadny 
plast, riadidla z inej motorky, Cena: 5000 + do-
hoda 0904905391 (PO) krupalubo@gmail.com
• Jawa Jawa 640 1991, funguje/jazdi super, 
garazovana, mensie kozmeticke vady (oskrety 
vyfuk, trochu nadrz, starsi lak). Obrazok tri roky 
dozadu. Cena: 20000 0907735624 (BA) syne-
cek@gmail.com
• Predam jawa 350/634 rv.1984 cierna metalíza, 
chrom doplnky, po komplet GO, nova prevodov-
ka, piesty, ložiska, nova bat+zapalovanie, zadne 
pneu, reťaz, výfuky zo 640, naked maska vpre-
du, velmi pekna, dohoda istá, foto poslem Cena: 
14 000 0907440710 (KE) ville13@azet.sk
• Jawa 21. 100% skoro všetko nové. Bez TP a 
ŠPZ. Cena: 2500 0908857420 (BA) serrwill@
azet.sk

• Jawa 350/638, 
1991, čierna, 
PO, GO, TP, 
S T K - j u n 2 0 0 9 
Cena: 165OOSK 
0915866376 (PO) 
chules@centrum.sk
• Jawa 350-639 
1990, s Tp a Stk 
do 9/2008, garažo-
vaná, nove brzdne 
doštičky, nová ba-
terka, nové duše, 
pridam aj zadne 
koleso (kompletne 
) svieti kontrolka 
dobijanie, ale nema 
ani šajnu čo to zna-
mena, neviznam sa 

v tom, predavam s rodinných dvovodou. cena 
nieje pevná !!! Cena: 13500 sk 0905674523 (PO) 
Reekon@azet.sk
• Jawa 350, rok vyroby 1991, STK, vynikajuci stav, 
kozene sedlove brasny, cena 15.000Sk(pripadne 
dohodou), ZA a TN kraj Cena: 15 000 0908 105 
856 (ZA) faint_star@azet.sk
• Jawa 350/638 červenej farby, plne pojazdnú, 
všetko funkčné, 12volt. prevedenie, dobre ide a 
+ baterka k tomu. Spolu s ňou aj Jawa 350/634 
kompletnú až na zadné svetlo a zadné smerov-
ky, 6volt. prevedenie, jeden valec vynechava, 
potrebovalo by nastaviť zapaľovanie, ale dá sa 
vyskúšať. Cena 11000 + pri rýchlom jednaní 
zľava. Predaj len spolu, a obydve motocykle bez 
TP a ŠPZ. okr. Tv. 0908190543 Cena: v texte 
0908190543 (KE) vladko161@orangemail.sk
• jawa 350 bizon velmi pekna uprava na cho-
per nahradne diely: valce, hlavy, klukovka, 
spojka, karburator. Bez TP a SPZ cena:10000 
Sk dohoda mozna.0902796146 Cena: 10000 
0902796146 (NR) drgon350@azet.sk

== Jinlun ==
• Jinlun 125 4T r.v.2006 najazd.3500 km, este 
v zaruke.Pri rychlom jednani cena 20 000sk. 
Cena: 25 000 0907322344 (KE) 0905393065@
orangemail.sk
• Predám minibike, ako nový, nové čeluste dobrý 
ts.cena len 5000Sk, - Cena: 5000, - 0918086707 
(TN) siven.michal@centrum.sk
• Predám novú štvorkolku ATV 200 cc, vyrobená 
11/2006, motor: stvortaktny jednovalec objemu 
200ccm – chladenie vodou, predna naprava: 
stvorramenne zavesenie, zadna naprava: hna-
cia-tuha, pruzenie: pruzinove, brzdy: vpredu/
vzadu bubnove/kotucova, pohon: retaz, zadna 
naprava, zapalovanie: CDI, start: elektricky 
starter, farba: cierna/cerveny stit, predny ram-
chrom, verzia:cross, prevodovka: mechanicka 
4-rychlostna + spiatocka, pocet prepravovanych 
osob: 1 max. rychlost: do 95km/h (urcovane 
vyrobcom).Odber možný ihneď. Cena: 50 000 
0918340224, 0905414327, 0911340223 (KE) 
alfa@netkosice.sk
• Jinlun JL 125-11 2006. Bez škrabanca ešte 
v záruke. Kožená výbava a prilba. Poistka do 
8.2008. 0905 297 041. Cena: 42000 0905297041 
(TT) ondrej@schweiger.sk
• JINLUN 250, r.v.2005, naj.3800km, šetrne jaz-
dená, zachovalá, pekná. na pohodlné a kľudné 
povozenie Cena: dohodou 0911 737 343 (BB) 
halum@azet.sk

== Kawasaki ==
• Kawasaki Ninja ZX-6R 2004, 13 tis km, 
velmi vela doplnkov ktore nie su este na 
foto(zvody+vyfuk Shark, BMC filter, tlmic riade-
nia Hyperpro, nastavitelne stupacky Valtermoto, 
padaky., po vymene naplni, ok gumy - 2 sady 
(dunlop qualifier+pirelli diablo superbike). Moz-
na vymena za sportovy vodny skuter od 120 
ps dohoda. Cena: 188.000 0915738739 (NR) 
diewithme@azet.sk
• Kawasaki ZZ-R 1100 1994, 65 000 km, v 
dobrom stave, spolahliva, ladeny vyfuk DEVIL 
4-1, filter KN, alarm, nosic, nahradne pneu, 
cena 115000, mozna dohoda Cena: 115000 
0904539500 (BA) faktor_emm@yahoo.com
• Kawasaki ZX-9R Ninja 2002, najazde-
nych 41000km Cena: 160000 0903208941, 
0915305667 (TT) palo.kozanyi@post.sk
• Kawasaki ZR 500, rv. 1984, 53PS, 6 prevodov, 
super zvuk, plne funkcna, SPZ, STK, nahradny 
agregat, kufor. Len SMS, som mimo SVK. Cena: 
29 000, pevna +420774695044 (PO) thunderv@
azet.sk
• Kawasaki ZR-7 2001, 18508km, štít Cena: 
105000 0905/711123 (NR) styx@styx.sk
• Kawasaki ZX-9R r.v2000.Motorka pripravena, 
bez dalsich investicii. Cena: 155000 0908663333 
(BA) orangutan@post.sk
• Kawasaki KLR 600 E 1991, TP, STK, SPZ, 
zachovalá, pneu 90%, nove náplne, Cena: 55 
000- Dohoda 0910 141 776 (TN) kompot350@
centrum.sk
• Kawasaki KDX 125 dovezena zo zahranicia od 
prveho majitela motorka je 100% stave alebo ju 
vymenim za stvorkolku od 200cm3 Cena: 47000 
0902177111 (BB) patrik-nike@azet.sk
• Kawasaki ZXR 750 (škrtená verzia 74.60 kW) 
1989 Cena: 70000 0907082200 (KE)
• Kawasaki KX 250 1993 nové pneu predné a 
zadné platničky, GO - celý motor robený na jar, 
alebo vymením za enduro do 400 cca s tpz a spz 
plus môj doplatok do 10000 Cena: 42000 pevna 
0915181730 (ZA) sidel@zoznam.sk

== Keeway ==
• Keeway Huriccane 2006, veľmi zachovalý, 
záruka do 052008, 4 úložné priestory, diaľkové 
štartovanie, alarm, prvý majiteľ Cena: dohodou 
090746037 (BB) miroslavk@pobox.sk
• Keeway focus 125 2006/07 naj.5000 kupeny v 
SR ser.knizka, je po garancke este rok v zaruke. 
dohoda mozna Cena: 38000 0903727404 (BA) 
xpipox@azet.sk
• r.v.: 5/2005, 49cm3, 3kW (4PS), Z, A, Benzín, 
3400 km, Alarm, ABS Ďalšia výbava: alarm, dial-
kovy start, modre parkovacie svetla, podsviete-
nie ktore je na fotke je momentalne nefunkcne 
ale dalo by sa to spravit, + mozem pridat aj 
kufrik ale je zospodku nalomeny. Prvý majiteľ, 
Vyrobené v EU, Nehavarované, Kúpené v SR 
; motorka v super stave az na mensie opticke 
xybicky, super akceleracia, idealne do mesta, 
chodi 65 km/h, TP+SPZ, mozete volat aj na 
0908938367. Cena: 25000 0918363947 (ZA) 
vladqolm@azet.sk
• Predám 4kolku keeway velice zachovalu jazde-
na len vikendovo!!!!! Cena: 25 000 0309288282 
(BA) mino1313@centrum.sk

== KTM ==
• KTM 200 EXC r.v.2000, v dobrom stave len vý-
kendovo Cena: 78000 0904416487 (ZA)
• predam pro bike cestak el.starter zelena nabi-
jacka.cena6000 je mala chyba a to ze treba ju 
nastelovat Cena: 6000 0910335053 (ZA) marek-
kanik2@azet.sk
• KTM 520 SX 2002.V super stave, nové obu-
tie, platničky, repas. tlmičov, po výmene oleja, 
preplastovaná, ladená, spolahlivá.Jazdená 
víkendovo Cena: 98 000Sk 0903 884 611 (ZA) 
michalekf@szm.sk
• KTM 400 EXC Racing 2004, velmi dobry stav. 
Cena: 140 000 Sk 0905108006po15.00hod (TN) 
zralok333@centrum.sk
• Predam KTM 125 SX, r.v. 93, vodnik, 2x kotuc, 
upside-down, vela novych veci, dobry stav, spo-
lahliva, foto e-mailom, dohoda, okr.PD. Cena: 32 
000sk 0904014891 (TN) pendo-7@azet.sk
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U značky Yamaha sa trvalo snažíme 
posúvať hranice technológií, 
aby sme vytvárali tie najvyspelejšie 
a najpokrokovejšie stroje.

Nová YZF-R1 je vybavená revolučným 
novým systémom YCC-I Yamaha Chip-
Controlled Intake (elektronické riadenie 
dľžky sania Yamaha). Táto nová, výkon 
zvyšujúca technológia využíva 
elektronicky riadených motorom 
poháňaných siacich hrdiel s variabilnou 
dľžkou a v novej YZF-R1 
je prvý krát na svete použitá 
na sériovo vyrábanom motocykly.

Pridajte tento prvok do rovnice 
k systému YCC-T Yamaha Chip-Controlled 
Throttle (elektronické ovládanie plynu 
Yamaha), celkom novému Deltabox 
rámu s vyváženou tuhosťou, systému 
odpruženia závodnej špecifi kácie, novým 
šestipiestkovým radiálním brzdám 
a k agresívnemu designu. Na prvý pohľad 
je jasné, že nová YZF-R1 je zkonštruovaná 
tak, aby Vás posunula na novú úroveň 
spojenia medzi človekom a strojom, ktorá 
je predurčená odlíšiť tento čistokrvný 
superšport od zbytku štartového pola.

Nová Yamaha YZF-R1. 
State-of-the-art race technology.

Yamaha odporúča oleje
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U značky Yamaha sa trvalo snažíme 
posúvať hranice technológií, 
aby sme vytvárali tie najvyspelejšie 
a najpokrokovejšie stroje.

Nová YZF-R1 je vybavená revolučným 
novým systémom YCC-I Yamaha Chip-
Controlled Intake (elektronické riadenie 
dľžky sania Yamaha). Táto nová, výkon 
zvyšujúca technológia využíva 
elektronicky riadených motorom 
poháňaných siacich hrdiel s variabilnou 
dľžkou a v novej YZF-R1 
je prvý krát na svete použitá 
na sériovo vyrábanom motocykly.

Pridajte tento prvok do rovnice 
k systému YCC-T Yamaha Chip-Controlled 
Throttle (elektronické ovládanie plynu 
Yamaha), celkom novému Deltabox 
rámu s vyváženou tuhosťou, systému 
odpruženia závodnej špecifi kácie, novým 
šestipiestkovým radiálním brzdám 
a k agresívnemu designu. Na prvý pohľad 
je jasné, že nová YZF-R1 je zkonštruovaná 
tak, aby Vás posunula na novú úroveň 
spojenia medzi človekom a strojom, ktorá 
je predurčená odlíšiť tento čistokrvný 
superšport od zbytku štartového pola.

Nová Yamaha YZF-R1. 
State-of-the-art race technology.

Yamaha odporúča oleje

Bratislava - Ružinov, tel.: 02/44 456 224, Bratislava, tel.: 02/54 777 616, Košice, tel.: 055/7298 100, Nitra, tel.: 037/6517 750, Považská Bystrica, 
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• KTM 125 SX 2005, super stav, Cena: výhodne 
0905 357 554 (BB)
• KTM 250 SX 1990 Cena: 30000 0908363262 
(PO)
• KTM EXC 400 2002, ladené tlmiče POLETTI, 
kolesá EXCEL, spoľahlivá a silná. Cena: 105000 
0902256582 (KE)
• KTM 620 Lc 4.Super stav !!! Cena: 70 000 0908 
287 357 (TN) pluto@zmail.sk
• Predam KTM 125 SX, r.v. 93, vodnik, 2x kotuc, 
upside-down, vela novych veci, dobry stav, spo-
lahliva, foto e-mailom, dohoda, okr.PD. Cena: 32 
000 0904014891 (TN) pendo-7@azet.sk
• KTM 640 Duke II Black 2005 Cena: 159 000 Sk 
0905622347 (KE) kasalta@kasalta.sk
• KTM 400, ostre enduro rok výroby 1998, el. 
starter, ladeny vyfuk, po GO motora, dobry stav. 
Cena: 60000 0907604289 (ZA)
• KTM 400 SXC 1999, nový olej a filter, ALU 
Magura, SPES koncovka, dovoz Cena: 69tis doh 
0905663865 (NR) marektm@zoznam.sk
• KTM 640 LC4 SMC 2006. Cena: Zalezi od po-
nuky 0902383552 (BA) ktmsm@zoznam.sk
• KTM 950 SM 2006 Super stav. oranovo-čier-
na, Cena: dohodou 0902383552 (BA) ktmsm@
zoznam.sk
• KTM 125 SX 1996 súrne Cena: 47 000, - + 
dohoda 0907 308 289 (KE)
• KTM 620 lc4 1995 Cena: 57000 0915747446 
(TN) cervik61@azet.sk
• Predam KTM 125 SX, r.v. 93, vodnik, 2x kotuc, 
upside-down, vela novych veci, dobry stav, spo-
lahliva, foto e-mailom, dohoda, okr.PD. Cena: 32 
000 0904014891 (TN) pendo-7@azet.sk
• KTM SX 250 rv. 2002, super stav, málo jazde-
ná. cena dohodou Cena: dohodou 0903236589 
(TN) Petrik273@azet.sk
• KTM 525 EXC FACTORY, r.v. 2007, 30 MTH, 
nepadnuta Cena: 255500 0908113333 (BB) tag-
gert@dvbcs.net
• KTM LC4-620, r.v.1997, vo velmi dobrom sta-
ve, vyfuk Higashi, malo jazdena Cena: 67000, 
prip. dohoda 0908 371 489 (TT) bebecko@
gmail.com

== Kymco ==
• Predám skuter Kymco 125 Agility, v prevadz-
ke je od 6/2006, najazdenych ma 4600 km, 
kupovane v SR, servisovane, servisna knizka v 
100% stave. predavam, lebo idem kupovat auto. 
+ kufor, dve prilby, pas na krize 3000sk, Cena: 
45500 Sk 0908 7777 34 (BA) sergio.danilov@
gmail.com
• Kymco Agility 50 Cena: dohodou 0905539662 
(PO) vertal.g@zoznam.sk
• Kymco Dink 125 4t r.v 2000 nove piestne kruz-
ky a valceky do variatora skuter je v zabehu v za-
behu ide 100km/h je dobrom stave treba vidiet a 
vyskusat Dohoda ista Cena: 40 000 0908689360 
(KE) furby666@centrum.sk

== Laverda ==
• Predám velký skúter Laverda Phoenix 150, 
nový model 2002, Najazdené km: 35000, Výkon 
v kW: 10, Benzin, strieborná metalíza, alarm, 

PC, 2xkotúče, chrbtová opierka, kufor, SPŽ, 
STK, automatická prevodovka, vodník, Taliansky 
skúter, pekný, ako nový, štvortakt, 69 000 Sk 
(pôvodná cena 129000 Sk), 0918548884- Levice 
Cena: 65000 0918548884 (NR) okramslayer@
azet.sk

== Linhai ==
• Linhai 110 stvorkolka Cena: 22000 0905589303 
(NR) diesellubo@centrum.sk
• Linhai Water 4x4 / 2007 Cena: 55000 
0918373335 (KE) kekso@netkosice.sk
• Predám štvorkolku 200cc, činska rok 07, vodou 
chladene, manual 4+1, el.štarter, Cena: 40000.- 
0905621271, 0904512636 (KE) pipoinzaghi@
pobox.sk

== MBS ==
• Na predaj nove silne cross motorky do tere-
nu Dirtmax 250ccm 4T, motor 4 takt, chladenie 
vzduch a olej, manual 5 rychl, vykon 12 kw, 
brzdy kotuc, el.starter+nozne startovanie, ob-
jem nadrze 7 l, predné koleso: 21x3.00, zadné 
koleso: 18x4.60, 
USD vidlica.Akcna 
cena 55.000, - viac 
info www.xbike.
sk info@xbike.sk 
0911250666 Cena: 
55000 0911250666 
(NR) info@xbike.sk
• Na predaj nove 
el.bicykle Diamond 
za 17.000 elektro-
motor: brushless, 
výkon: 250W, aku-
mulátor: 2x12 V/12 
AH (24V/12AH), 
nosnosť: 90 kg, kole-
so predné: 24x1.75, 
koleso zadné: 
24x1.75, dojazd: 25-
50km, max. rýchlosť: 
25km/h, stúpavosť: 3.5 uhlov, doba nabíjania: 8-
10hod.Posledne kusy vypredaj zasob. www.xbi-
ke.sk info@xbike.sk 0911250666 Cena: 17000 
0911250666 (NR) info@xbike.sk
• Pitbike MXB 125ccm POSLEDNE KUSY ZA 
16.500, -, -, vzduchom chladeny, manual 4 
rychl., vykon 8, 3 kw, brzdy kotuc, nozne star-
tovanie.Uplne nove, mozna skusobna jazda. 
www.xbike.sk info@xbike.sk 0911250666 Cena: 
16500 0911250666 (NR) info@xbike.sk
• Spider Chopper 110ccm za Akcnu cenu 
25.000, - motor 4 takt, vzduchom chlade-
ny, poloautomat 4 rychlosti, kotucove brzdy, 
el.starter+nakopavanie. www.xbike.sk info@
xbike.sk 0911250666 Cena: 25000 0911250666 
(NR) info@xbike.sk
• Na predaj Buggy 50ccm pre deti, motor 4 takt, 
vzduchom chladeny, el.starter, dialkove ovlada-
nie, natahovacie startovanie, objem nadrze 2 l, 
vo vybave su bezp. pasy, alarm, start. a vyp. na 
diaľ. ovl., svetlomet, truba, nastaviteľné pedále.
Akcna cena 25.000, - iba do vypredania zasob. 

www.xbike.sk info@xbike.sk 0911250666 Cena: 
25000 0911250666 (NR) info@xbike.sk
• Na predaj detske stvorkolky Kazuma Falcon 
90ccm 4-takt, vzduchom chladeny, vykon 4kw, 
el.starter, objem nadrze 1, 6 l, nostnost 95 kg, 
svetlomety a 2x detska poistka.Akcna cena 
25.000, - Sk posledne kusy. Viac info www.xbi-
ke.sk info@xbike.sk 0911250666 Cena: 25000 
0911250666 (NR) info@xbike.sk

== Minibike ==
• Minibike R1 2005. jE V SUPER stave, urobil 
som celkovú údržbu na nej. mALá CHYBYčKA 
KRáSY je puknutý plast na predku. Cena: 4500 
0902847604 (NR) jurik143@post.sk
• Minibike R1 2005 Cena: 4000 0905256296 
(TN)
• Motozeta 110cc, rv.2007 má dva mesiace, málo 
jazdená. cena 26000 + dohoda, rodinné dôvody 
Cena: 26000 0903739012 (TN) motorkarka51@
azet.sk
• pit bike Motozeta 110cc rv 2007 má dva me-
siace, málo jazdeny, cena 26000 + dohoda ro-

dinne dôvody Cena: 
26000 0903739012 
(TN) motorkarka51@
azet.sk

== Moto Guzzi ==
• Moto Guzzi V 35 III 
1988, bez SPZ, kar-
dan, zdvojene brzdy, 
v dobrom stave 0907 
153232 Cena: 25 000 
0907153232 (BA) la-
con@jakonet.sk

== Moto Morini ==
• Moto Morini 350 
enduro s poka-
zeným motorom 
Cena: 7000 dohoda 
0 0 4 2 1 9 1 8 5 7 2 6 6 2 

(BB) jurasik.messer@gmail.com

== MZ ==
• MZ ETZ 150 1990 Po GO motora.Vela novych 
vecí.STK do 2009 SPZ.Velmi dobrý stav.Treba 
vyskusat. Cena: 18000 0908150841 (NR) moto-
reger1@post.sk
• MZ ETZ 150 1990, SPZ+STK.Je po GO mo-
tora, má nové pneum., digit.tahom.(dám k nej 
aj staré budíky), alarm+dialk., kufor GIVI, nová 
želatinová baterka.Veľmi”živá”.Za 17000sk.
PO.0908642654. Cena: 17000 0908642654 
(PO) woster@orangemail.sk
• MZ ETZ 150 1990 v zachovalom stave. Cena: 
16000 0908514583 (ZA) Motorider1@azet.sk
• MZ ETZ 150 1989. Najazdených 31000 km. S 
TP a SPZ, STK platná do 13. 10. 2008. Novy 
lak, obloženie na prednej brzde, nový štartovací 
segment a primárna reťaz, nový poťah na sedad-
lo, menený tesniaci krúžok na piestiku v prednej 
brzde, nová prepínacia skrinka na svetlá, zadné 
svetlo z Jawy 350. Motor je v 100% stave-max 

115km/h.-ide do max otáčok a ešte nemá výbrus. 
+ nový nepoužitý kufor SHAD SH29 (29 L) za 
2000 SK alebo starý 25l kufor ktorý je v cene 
moto a nosič + lekárnička a ďalšie drobnosti v 
cene. Motocykel vhodný pre začiatočníka-veľmi 
obratná a živá. Predaj z rod. dôvodov. Cena: 20 
000 0902 244 119 (TN) swoop188@azet.sk

== Peugeot ==
• Peugeot Speedfight 50, r.v.2003, jazdený od 
05/2004, najazdené 950 km, nepadnutý ako 
nový, dve prilby Grex v cene Cena: 47 000 
0908765408 (BA) mmalarm@inmail.sk
• Peugeot SppedFight 100, ročník 98, farba 
bordová.Imobilizér, kufor, uzamkýnanie zadné-
ho kolesa v cene.Gumy 90 %. Cena: 33 000 
0907849475 (BB) vrestiak.martin@zoznam.sk
• R.V. 2006 kupeny april 2007. Najazdene 
2700km. 100%stav bez škrabanca ako novy. 
športovy variator malossi, nalepky 307wrc. Do-
vod predaja prechod na vecsie moto. Cena: 50 
000 0907201161 (KE) KptWinters@inmail.sk
• Predám skuter Peugeot Ludix Trend 50 AC, 
r.v. 2004, TP + SPZ, kup. v SR, naj. 10 000 km, 
ladeny vyfuk LeoVince Handmade RR + original, 
max. 80 km/h, maly a obratny, 100% stav, pri-
praveny na sezonu Cena: 31 000 0905 410 009 
(BA) leon33@azet.sk
• Peugeot Speedfight 100, r.v.2003, s tp, špz, 
stk, vo velmi zachovalom stave, bez dalších 
invest., treba vidiet Cena: 48.500, -sk 0915 956 
467, 0903 237 157 (NR) bikers2@zoznam.sk
• Peugeot speedfight 50 1998, 15000Km ne-
mecke papiere.16000-dohoda Cena: 16000 
0907512681 (NR) racer8@azet.sk
• Peugeot speedfight 100cc, r99, po komplet 
GO, nove pneu Cena: 36000.- 0905621271, 
0904512636 (KE) pipoinzaghi@pobox.sk

== Piaggio ==
• SCOOTER piaggio skipper st 125ccm 2T, 
R.V.96, pekny, modra met.brutalny vykon 15kw-
20PS, maly, obratny s TP a SPZ. V pripade vaz-
neho zaujmu aj doveziem! MT Cena: 32 000.- 
dohoda 0908 863 928 (ZA) skorkat@centrum.sk
• Piaggio Piaggigo x9 Evolution 250, r.v2001, 
vo velmi dobrom stave, treba vidiet a skusit, 
nove pneu, naplne, povodni lak, naj 19tis, vy-
mena mozna, mali skuter auto!!! Cena: 78 000 
0905417800 (KE) novycert@azet.sk
• Piaggio X9 Evolution 250 2001 ako nová naj 
iba 9500km rýchla a vykoná malá spotreba 
okolo 3, 5 litra + MOŽNÍ LEASING Cena: 80000 
0908103779 (TT) duefratelli@azet.sk

== Polaris ==
• Predám stvorkolku POLARIS SPRTMAN 
700EFI 4x4 rok 2004 POLARIS 500 HQ rok 
2005 2ks. Cena: dohoda 0905 252850 (ZA) 
m.bakala@orava.sk
• Predám úžitkovú štvorkolku Polaris 600 atv 
2004. 4x4, 1500 km. Naviják, kufor. Plechy pod 
nohami. Silná. Prešov Cena: 119000 0902 573 
841 (PO) bjj@atlas.sk
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== Puch ==
• Puch Maxi S Po kompletnej GO. V 100% 
stave. A k tomu velké množstvo ND. Obrázky 
a nieco o nom najdete na http://moji.motorkari.
cz/?36803 Cena: ponuknite 0902 226 189 (TT) 
mps@post.sk

== Rieju ==
• Rieju TOREO 50 2007, uplne novy - nevhodna 
vyhra, cena noveho 35 900, - pozri na http://
www.enmoto.at/at/sk/Rieju/moto/modell_detail.
php?ID=66 Cena: 25 000, - 0903/960440 (PO) 
promoto@wmx.sk

== Siamoto ==
• Siamoto Birdie 50 BR 10 2002, 2-takt, odde-
lené mazanie, kotúč vpredu, elektroštart, na-
behaných 400 km, bez TP. Cena: 8000-dohoda 
0907218359 (NR) danoscholz@hotmail.com

== Simson ==
• Simson SR51(70ccm)modrá farba, drapakové 
pneumatika, spz, tp, po go, 100% stav treba 
vidiet a viskusat!Dalsie fotky poslem emailom 
: outta@freemail.hu, Cena: 8000 0915702184 
(TT) outta@freemail.hu
• Simson Enduro vo vibornom stave!!!!predavam 
ho zrodinich dovovodov je to motorka bez in-
vesticiji je po vibruse valca a sutam noveblat-
niki spinacia skrinka!!!!a smerovki Cena: 14000 
0915565887 (PO) jozo16@centrum.sk
• Simson ENDURO S51 na nahradne diely + 
su k tomu lučove kolesa “17”.poskodena klu-
kovka.2000. Cena: 2000 0908807760 (TT) pe-
ter_vavro@zoznam.sk
• Simson skúter TP, ŠPZ, LACNO, TOPOLCANY. 
Cena: dohodou 0915728693 (NR) gylismar@
wmx.sk
• Simson s51 enduro, cervený, po kompletnej 
GO, velmi pekny, treba vidiet, a previest sa. 
r.v.1983 Cena: 13000+dohoda surne 0908 104 
134 (ZA) cimko@zoznam.sk
• Simson s51 enduro, cervený, po kompletnej 
GO, velmi pekny, treba vidiet, a previest sa. 
r.v.1983 Cena: 13000+dohoda surne 0908 104 
134 (ZA) cimko@zoznam.sk
• Simson S51 Enduro, rok výroby 1989, TP+ŠPZ, 
dobrý technický stav, 12V elektrika Cena: 13 000 
0905 179 105 (PO) tomassl@zoznam.sk
• Simson s 51 enduro r.v1985 pekny vzhla-
da dobry stav motorky Cena: 6500 +dohoda 
0918384753 (TN)

== Suzuki ==
• Suzuki SV 650 2001 ladeny vyfuk viper, nove 
pneu metzeler, olej+filter Cena: 100 000, - 0907 
443 075 (NR) berik1@azet.sk
• Suzuki SV 650 2001 ladený výfuk nové pneu, 
olej + filter ako nová Cena: 100 000, - 0907 443 
075 (NR) berik1@azet.sk
• Suzuki SV 650 2002 nové pneu ladený výfuk + 
olej, filter Cena: 100 000, - 0907 443 075 (NR) 
berik1@azet.sk
• Suzuki Freewind XF 650 r.v.2000, v 100% tech 
stave nové naplne, retaz, po staršom pánovi, 
nepadnutá v pôvodnom stave, naj 26tis.km, 
je to dovoz treba ju prihlásiť. Cena: 83000sk 
0908748793 (TT)
• Suzuki GSX 1400 2007, novy, 0km, 2 roky za-
ruka, doplnky v hodnote 14 tisic zdarma (lekar-
nicka, tankpad, znackove bocne tasky buffalo, 
znackove vyhrievane rucky Daytona, znackovy 
zamok na kotuc X-smart + adapter, znackovy 
tankvak buffalo, prva servisna prehliadka po 
1000km zdarma, akcia je limitovana na 10 ku-
sov motoriek Cena: 277000 0905711123 (NR) 
styx@styx.sk
• Suzuki GSX-R 600 2001, tlmič riadenia, racin-
govy štít, carbonové hadičky, športový kryt na 
sedlo, ladený výfuk-Giannelli, modré doplnky, 
STK, SPZ. Cena: 150 000 - dohoda 0918538646 
(TN) kompot350@centrum.sk
• predám suzuky dr 600 32 000, - + dohoda ale-
bo vymením za 2 takt tel. 0904882762.dalej ktm 
350 exc cena 45 000, - + dohoda 0918616362 
Cena: v texte 0902302221 (NR) mihalovict@
seznam.cz
• Suzuki GSX-R 750, v dobrom technickom 
stave, pôvodná farba, výfuk Marving, 35000+do-

hoda ALEBO VYMENIM ZA ENDURO Cena: 
35000+dohoda 0908220011 (BB) SHINO18@
azet.sk
• Suzuki GSX-R 1000 2004 Cena: 185000 - do-
hoda 0907144940 (BB) dorkag@zoznam.sk
• Suzuki LTA 400 F EIGER, predvádzacie ATV, 
pôvodná cena 257.000, -, teraz -20%, najazdené 
80km, zelená Cena: 205 600, - s DPH 0905 55 
10 55 (BB) suzuki@novy-svet.sk
• Suzuki GSX-R 750 W 1992, 27000km, nehava-
rovaná, ako nová, výfuk Remus. Cena: 40 000sk 
0905 505115 (TT)
• Suzuki GSX-R 1000 2005, naj.12500km, ľahko 
poškrabané plasty.treba nalakovať, TP a špz 
Cena: 250 000sk 0905 505115 (TT)
• Suzuki GSF 1200 S Bandit r.v.2002, nehava-
rovany, super stav, servisna knizka, dovoz, viac 
foto mailom Cena: dohoda 0905803598 (BB)
• Suzuki gs 500 2001, modra, 6 rychlostna, pek-
ny zvuk, stk, spz, nove cross rajdy, atd. Cena: 70 
000 0904 646361 (BA)
• Suzuki AN 250 Burgman 2000, 4 takt, dovoz 
Cena: 30000, dohoda 0903674332 (ZA)
• Suzuki 250 RM, r.v. 1998, ladené koleno a 
výfuk. Cena: 65 000 0902 967 621 (ZA) jana.
jakubcova@post.sk
• Suzuki GSX-R 1000 2002 žltá čierna, vifuk ar-
row šturovo. Cena: 139000 0915601787 (NR)
• Suzuki GSX-R 750, r.v.2000, naj.13000km, 
Cena: 139000 0905 406062 (TN) steve73@
post.sk
• Suzuki Burgman 650 2003 Cena: “168 000 
0918478003 (NR) zuzanaemail@zoznam.sk
• Suzuki sv 1000 N, 2004, 23000km, cierna, ku-
for na 2 helmy + original vyfuky Cena: dohoda 
0915764013 (BA) patusko@zoznam.sk
• Suzuki GSX-R 600 1998 v dobrom technickom 
stave. Cena: 90000 0903019061 (BA) gemein@
azet.sk
• Suzuki GS 500 E r.v.1995 s TP a SPZ, STK 
do8.2009 novy reť.kit.rozvod.retaz, bateria.pre-
damAPRILIA Tuareg Rally50, kufor GIVI vsetky 
foto sú na bazos.sk Cena: 64000 0903919020 
(KE) marek479@post.sk
• Suzuki RF 900 R 1996 bez SPZ ma doklad o 
ohlasení a tal. TP, ladený výfuk súrne potrebu-
jem peniaze rýchle jednanie=zľava! Cena: 48000 
0911223204 (NR)
• Suzuki GSF 600 N Bandit 1995 surne Cena: 
70 000 dohoda 0907500059 (KE) bandit85@
azet.sk
• Suzuki GSX-R 600 2003, cierna metaliza, 
dobry technicky stav, km 20 000. Cena: 135 000 
0904538515 (TN)
• Suzuki GSF 600 Bandit 2001, 100% stav, 
tmavo modrá, foto e-mailom Cena: 110 000.-sk 
0905480824 (NR) mariansz@azet.sk
• Suzuki SV 650 r.v. 2001, v 100 % stave, najazd. 
26000 km, STK do 2009, po výmene oleja+filtra, 
pridám tlmič riadenia. Cena: 117 000 + dohoda 
0907140259 (NR) vladman.d@orangemail.sk
• Suzuki GSR 600, 5000 km Cena: 200 000 Sk 
0903786395 (BB)
• Suzuki GSX-R 750 1996, velmi udržiavana, 
super stav, bez investicie, VELMI PEKNA Cena: 
117000 0905 833 996 (NR)
• Suzuki GSF 1200 N Bandit 2000, Siroke rajdy, 
nosic na kufor, 30 000Km, padaky, Led svetlo, 
Cierna met, servisovany, pekny, nova zadna 
guma, plexi puig, lestene falce rafkov.mini blin-
kre, dohoda mozna. Cena: 130000 0907/728581 
(BA) tommy@centrum.sk
• Suzuki bandit 600 2001, modra, vo vybornom 
stave, padaky, menene naplne, stk, spz, nova 
zadna guma, servis v suzuki atd. Cena: 130 000 
0905 631550 (BA)
• Suzuki gs 500 2001, modra, 6 rychlostna, cross 
rajdy, spz, stk, atd. menene naplne, moznost lee-
singu Cena: 70 000 0904 646361 (BA)
• Suzuki bandit 600 2001, modra, vo vybornom 
stave, padaky, menene naplne, stk, spz, nova 
zadna guma, servis v suzuki atd.moznost leasin-
gu, vybavim Cena: 130 000 0905 631550 (BA)
• Suzuki RM 125, r.v.1996.(info po telefóne) 
Cena: 45 000 0904436212 (KE) marekanto-
nak@inMail.sk
• Suzuki RM-Z 450 2006, vynikajúci stav, servi-
sovaná, nevyužitá. LeoVince X3. Cena: dohoda 
0903649068 (BA)

• Suzuki GSX 600 F 1992, menené gufera v tl-
mičoch, reťaz, bateria, nove pneu, filtre, náplne, 
bez ďalšich investicii, Súrne. Z rodinnych dô-
vodov, Pri rýchlom jednaní zľava. Cena: 75000 
0903653041, 0949325860 (KE) jan.kocis@
sk.g4s.com
• Suzuki V-Strom 650 2004. Najazdenych 36.000 
km. Vyborny stav, dovoz z nemecka(minuly rok). 
V cene chranice na rukovate, drziak na topcase 
aj bocne kufre, throttle rocker, novy retazovy kit 
a retaz, reflex. nalepky na kolesach, nalepka 
na nadrzi. kozmeticka vada na chranici vyfu-
ku-skrabanec. Cena: 165 000, alebo dohoda 
0904454884 (BA) miroslav_smahel@dell.com
• Suzuki GSF 600 S Bandit 2000 Cena: 110 000 
0915 225955 (BA)
• Suzuki VZ 800 Marauder 2002, predny stit, 
kapsy, zadny kufor, pekne kozene sedadla, la-
dene vyfuky. najazdene 23 tisic km, super stav, 
super zvuk. Cena: 200000 + dohoda 0911 535 
977 len sms (TN) mkrivan@stonline.sk
• Suzuki GSX 550 ES 1985 v dobrom tech. stave 
s tp a spz./odchod do zahranicia/rychle jednanie 
zlava Cena: 36 000 0918513608 (PO) bgp@
zoznam.sk
• Suzuki RF 900 R 1995. Nový reť. kit a pred-
né brzdné doštičky. Výborný stav - zachovalá. 
Cena: 100000 - dohoda 0903647119 (KE) rabe-
pox@zoznam.sk
• Suzuki TL 1000 S 2001 supersport, modra 
perletova metaliza, xenon, super zvuk. 125 
koni, velmi ziva, max.rychlost 300km/h, spotreba 
6l/100km, veľa doplnkov, SUPER STAV. S TP 
A SPZ.TREBA VIDIEŤ a hlavne VYSKUŠAŤ. 
Velmi SUURNE. ZIMNA CENA!!!!PRVY BERIE. 
Cena: 123000 0915971687 (PO) MISO10@
CENTRUM.SK
• V TP ma 25 kW!vhodne pre vodicaky do 
25kW!! Suzuki GSX-R 600 1997, najazdenych 
48 tis.pekna, treba vidiet a vyskusat.v TP ma 25 
kW!cena 105 00+dohoda Cena: 105000sk 0907 
415 393 (BA) lomizelezo@azet.sk
• Suzuki RM 125 2005, teraz kompletne robena, 
viac lestena jak jazdena, treba vidiet + dohoda 
Cena: 95000 0915958615 (KE) janyst@azet.sk
• Suzuki GS500E.STK, nova baterka v dobrom 
stave.naj. cca 30 tis km. Cena: 47 000+dohoda 
0905671437 (TT) agroweltd@stonline.sk
• Suzuki GSF 600 N Bandit 2004, Modrobielej 
farby, Novy predny plásť, Novy olej +filter Cena: 
130 000 0905 782 601, 0903 434 541 (BA) 
vr.moto@centrum.sk
• Suzuki VL 1500 LC Intruder 2000, plná výbava, 
padáky, plexištít, opierka, kufre, veľmi zachova-
lá, naj. 11000km. voňavka, len pre náročných 
Cena: dohodou 0908 655 845 (TT) marek.chre-
nek@zoznam.sk
• Suzuki RM 125 2003 ladeny vyfuk + serivy, 
servisny manual, nahradne diely(spice). zaslem 
aj viac foto Cena: 70000 0907203279 (KE) Pet-
rypablo@azet.sk
• Suzuki GSX-R 1000 2001, naj. 25000km, 
jazdená len hobby, kryt sedla spolujazdca, 
BOSS výfuk, panc. hadice, nové náplne a 
pneu, perfektný stav. Cena: 165 000+dohoda 
+421905545996 (NR)
• Suzuki GSX 600 F 1989, s tp, mala uprava 
streat. Cena: 50000 0905437721 (BB) laco.
balazs@post.sk
• Suzuki SV 650 2005. nutne vidiet, povodny 
stav.V TP ZAPISANA AKO 25KW. Cena: 150000 
0905437721 (BB) laco.balazs@post.sk
• Suzuki GSX-R 600 2006 Cena: 229000, 00 
0905840266 (BB) info@sisamoto.sk
• Suzuki GSX-R 1000 LIMITED 2004 Cena: 
205000, 00 0905840266 (BB) info@sisamoto.sk
• Suzuki GSX-R 600 2001 zvody-vyfuk Remus, 
plyn Domino, sport.plexy, panc.hadicky, padaky, 
male smerovky Cena: 145000 0907552807 (TN) 
lord01krysor@azet.sk
• Predám cestný motocykel SUZUKI GSF 600 
BANDIT, 100% stav, rok výroby 1997, STK do 
2/2009, najazdených len 15000km, čierna meta-
líza. Spoľahlivá, šetrne jazdená, dovoz z Veľkej 
Británie. Výbava: lekárnička, 2x zámok. V cene 
aj: 2x prilba (UVEX a FM), bunda s chráničmi 
na chrbát a ramená (BUFFALO), rukavice (BUF-
FALO), čižmy (raz použité), užívateľský manuál 
+ originál HAYNES podrobný servisný manuál! 

DOHODA Cena: 109 000 0908757145 (BA) lo-
newolf@zoznam.sk
• Suzuki LS 650 Savage 1994, predkopy, drag-
riaditka+blinkre, cestovne plexi, nosic na brasne 
a batozinu, vyfuk SILVERTAIL, manual, SPZ, po 
GO, farba CHAMELEON, velmi pekna a pripra-
vena na sezonu, mala spotreba, po GO nejazde-
na, rodinne dovody. Cena: 75.000 0907501288 
(PO) semo1@zoznam.sk
• Suzuki SV 1000 S 2005, 12000km, velmi pekná 
a dobrá, nové náplne, velmi silná.v pripade záuj-
mu pošlem fotky Cena: 185 000sk 0904128158 
(BA) yamamoto@zoznam.sk
• Suzuki GSF 600 Bandit 2000 Cena: 110 000 
0915 225 955 (BA)
• Suzuki GSF 1200 S Bandit 2003 18500km, Pa-
lubny poč.servys.knizka, 2xkluč, Cena: 150000 
0905253789 (NR) peter.borbely@stonline.sk
• Suzuki RM 125 cross, rv 98, alu Renthall, 
neopreny, dobrý stav Cena: 50tis-dohoda 
0908139308 (NR) marektm@zoznam.sk
• Suzuki SV 650 S 2005, modrá, naj 8.400km, 
nový olej, nová batéria, alarm. Mimosezonna 
cena. Cena: 149.000 0905-172930 (TT) molna-
ri@centrum.sk

== TM racing ==
• TM racing MX 125 Cross 2004 nova spojka 
dobri stav, nove loziska v kolesach Cena: 55000 
0915422031 (ZA) maguraa@centrum.sk
• TM racing MX 250 2001, alebo vymením za 
super skuter 50, pripadne vačšiu kubatúru, ale 
na 50-kových papieroch. Kros je v slušnom stav, 
jazdený hobby. ak bude záujem, ponuky mi po-
šlite na moj mail+obrázok. ja sa určite ozvem. Ja 
pošlem foto cey MMS. Cena: 70000 0918686045 
(TN) vrabco.il@centrum.sk
• TM racing 1998 Cena: 52000 0903256568 (BB) 
siki@procomp.sk
• TM racing MX 85 Cross 1996, 6richlostna pre-
vodovka, vodnik, 2 xkotuc, mokra spojka, cena 
pevna, len vazny zaujem, e-mail: 14janosicek@
azet.sk meneny prevodovy olej + olej do bendzi-
nu zadarmo foto poslem e-mailom Cena: 35000 
0907392416 (ZA) 14janosicek@azet.sk
• TM racing MX 125 Cross 2004 dobri stav treba 
vidiet Cena: 55000ˇ 0915422031 (ZA) magu-
raa@centrum.sk
• TM racing MX 250 2001+oblečenie+prilba, 
je jazdená hobby, vymena náplní, najazdené 
približne 10 motohodín po GO motora, je ostrá 
50 koní. Cena: 66000 0918686045 (TN) vrabco.
il@centrum.sk

== Triumph ==
• Triumph Sprint RS 2001.955cm3. naj 40000Km. 
super motor. 96 PS 92 Nm.super zvuk. treba vy-
skusat. spotreba 5 - 5, 5 l. + 2 kufre Krauser.
ponuknitne.na cene sa dohodneme !!!! Cena: 
115000+dohoda, rod.dôvody. 0910924333 (BA) 
jimi@post.sk
• Triumph Daytona 600 2004 MODEL 2005 
8400km ako nova 100%novy retazovy kit DID 
racing vyfuk vsetky naplne vymenene 5l spot-
reba full injector elektronicky sitic super pneu 
pireli servisna knizka 2 kluce 1majitel nehava-
rovane 1kus na slovensku aj vymeny za auto 
iba od rv.99 cena DOHODOU Cena: 168000 
0907672664 (NR) Magnat1@azet.sk
• Triumph Trophy 1200 2001, naj.25 tis. km, 
treba vidieť, super stav.PD. Cena: dohodou 
0908243889 (TN)

== Vertemati ==
• Vertemati VOR 503 Enduro 1999. Super stav, 
iba 1600 km, svetlá smerovky. Ako nový. Cena: 
85000 0902573841 (PO) bjj@atlas.sk

== VOR ==
• VOR EN 400e, r.v. 2003, v dobrom stave Cena: 
80 000, dohoda 0908752715 (TN) golf333@
orangemail.sk

== Yamaha ==
• Yamaha WR 426 F 2001 TP=SPZ ma vinika-
juci stav Cena: 126000 0905177039 (TN) dar-
gov100@orangemail.sk
• Yamaha XT 600 Z Ténéré 1991 Cena: 340000 
0904192485 (PO) plastiak01@mail.t-com.sk
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• Yamaha FZR 600 1989, nova stk, nove naplne, 
+ rezervna prevodovka Cena: 55000, mozna do-
hoda 0903323640 (KE) dfristik@netkosice.sk
• Yamaha YZF 450 nova spojka lanko, packa, na-
plne nahradne plasty super stav Cena: 98000sk 
0915422031 (ZA) maguraa@centrum.sk
• Yamaha yz250f r.v.2006.Hobby jazdena. Super 
stav.Z rodinných dôvodov. Cena: 160 000+doho-
da 0915950208 (PO)
• Yamaha YZF 1000 R Thunderace 1997, vý-
borný tech.stav, nikdy nepadnutá, nové sviečky 
NGK platinum, nová predná pneu, výfuk Leo 
Vince Cena: 130000 0915786873 (NR) pleva.
marian@predajca.orange.sk
• Yamaha FZR 600 R 1995 v originálnom udr-
žiavanom stave, vymenené náplne, nikdy neha-
varovaná.Dohoda istá Cena: 77000 0903176981 
(KE) drago1973@centrum.sk
• Yamaha YZF-R6 2003, naj. km 6000, veľmi 
pekna a zachovala, nepadnuta, ma servisnu 
knižku a ladeny vyfuk BOS Cena: 177000 
0903193929 (TN) x8r-s@azet.sk
• Yamaha DT125, rv:1990, super stav. Cena: 
25.000 0903 962 473 (PO) martin150@azet.sk
• Yamaha XVS 1100 DragStar 2004, 22000km 
strieborna, doplnky:brasne, padaky, stit, opierka, 
prvy majitel, kupovana v SR Cena: 270 000 0905 
701125 (BA) ppalsa@soitron.com
• Yamaha neos50 r.v2000, ciernozelena metali-
za, kryty na ruky, nasady na ruky z CRF, kotuc 
BREMBO, nove dosticky, valceky vo variatore, 
ktomu dam novy valec MALOSSI70, sportovyfil-
ter +dalsie veci cena 26 000sk tel.c 0907 610 
490 Cena: 26 000sk 0907 610 490 (KE)
• Yamaha YZF 1000 R Thunderace 1997 Cena: 
85000- 0915870394 (NR) frenky394@azet.sk
• Yamaha YZ 426 F 2002, pravidelne servi-
sovana.novy olej, go tlmicov. Cena: 84000 
0905440548 (TN)
• Yamaha YZF R1 2001, dovoz poskodena ple 
pojazdna, najazdene 9600km.na vymenu prena 
maska a polka svetla Cena: 98000 0905138279 
(TN) soto25@centrum.sk
• Yamaha YP 250 Majesty Deluxe 1999 Cena: 
59000 0905326033 (TN) viliam@bisimoto.sk
• Yamaha XJ 600 S 1986 Cena: 19000 
0905326033 (TN) viliam@bisimoto.sk
• Yamaha Yamaha YZF-R6 2006, 5000km, malo 
jazdena, programovatelna riadiaca jednotka Ig-
nitech, 100% stav, nutne vidiet Cena: dohodou 
0915883334 (TN) belini@zoznam.sk
• Yamaha TT 600 R 1998-Ostre enduro velmi 
pekny stav. Cena: dohodou 0903674332 (ZA)
• Predám Buginu motor Skoda 120 tlmice Ford 
silna a velmi rychla na dvojke hrabe v zakrutách 
skvele drzi perfektna do terenu nova baterka 
sviecky kable rozdelovac tazke zariadenie bez 
investicii len jazdit. Cena: 7 000 0915 553 585 
(NR)
• Predám orig. vyfuky na Yamaha Drag Star 650 
Cena: 4000sk 0905723067 (KE) dawson8@
azet.sk
• Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 2002 
čierna metalíza, kúpená a servis na sk, naj.27tis 
km. štít, opirka, valček, taštička, plošinky spolu-
jazdca Cena: 225tis 0908 23 00 29 (BB) ZIMO-
RIJA@pobox.sk
• Yamaha TT 600E, r.v.2000, naj.12000km, 
el.štarter, odnimatelný kufor zn.GIVI, s TP a 
ŠPZ, pôvodný stav a farby.Cena 109000, -sk, 
alebo dohoda. Cena: 109000 0905 406062 (TN) 
steve73@post.sk
• Yamaha FZ 6 Fazer 2004 vo vybornom sta-
ve, len 7200km, pravidelne servisovana nutne 
vidiet, COC Cena: 145 000 0907106206 (TN) 
dubnickar@post.sk
• Yamaha YZF R1 r.v 2005 uvedena do pre-
vadzky oktober 2006 naj. 5000km Cena: 

270000 OO353851107370 0910181740 (ZA) 
rossi6661@azet.sk
• Yamaha XVZ 1300 A Royal Star 1998 Cena: 
259000 0908978482 (KE)
• Yamaha YZF 600 R Thundercat 1998, veľmi 
pekná, 100% stav, nové gumy, ladený výfuk 
IRON BULL. Cena: 100 000 0907 053 762 (BB) 
Dimav@zoznam.sk
• Predám motocykel Yamaha TT350, r.v.93 na 
drapakoch.slusny tech.stav aj vzhlad Cena: 43 
000 Sk 0907646407 (ZA) tt350@post.sk
• Predám Yamaha YZ 250 cross, r.v.92, po GO 
motora zad.tlmiča, 2xkotúč, vodník+nahradné 
predné tlmiče a koleso s kotočom, chyba v brz-
de.) Cena: 34 000 0905 121912 (PO)
• Yamaha FJ 1100 (škrtená verzia 74.60 kW) 
1986 papierovo 92 nepadnuta, 90%pneu 3krat 
kufor Cena: 70000 0918676201 (TT) hk25@
azet.sk
• Yamaha XVS 650 Drag Star 1998, super stav, 
nepadnutá, sedadlo čalúnené pravou kožou+ 
dve bočné kožené brašne na batožinu, krásna 
farba- čierna, možnosť skúšobnej jazdy! Cena: 
155000, dohodou 0908551107 (BB) evkan@
email.cz
• Yamaha DT 125 R 1995. 21KW - 29 koní, s 
príverou, nové naplne Motorex, nové platničky v 
predu a aj v zadu, predné pneu 80%, a zadné 
50% pekná, zachovalá plne funkčná jazdená vý-
hradne Enduro. Cena: 35 000 0908522313 (ZA) 
matooonet@azet.sk
• Yamaha YZF-R1 1999 Cena: 130.000, - 
0907988877 (TN) KTM.EXC@ZOZNAM.SK
• Predám orig. vyfuky na Drag Star 650 XVS 
Cena: 4000sk 0905723067 (KE) dawson8@
azet.sk
• Yamaha YZ 250 r v 97 plasty accerbis 90% 
plaste Cena: 45000 dohoda mozna 0908452836 
(ZA) morlor27@azet.sk
• Yamaha Virago 535 2000 rok, veľa doplnkov, 2. 
majiteľ, ako nová. VOLAŤ medzi 20-21:00 Cena: 
dohodou 0908445251 (TT) mike_nitro@azet.sk
• Yamaha XT 600, r.v 1988 Cena: 30000+do-
hoda 0907 574 421 (PO) stanislavavargova@
zoznam.sk
• Yamaha TZR 125 1992. TP+SPZ. v dobrom sta-
ve.malo jazdena - najazdene 28 tis km.original 
lak. 6 Rychlostna.vodnik.2x kotuc starter.upside 
down. 0918403302 volat po 16.00 hod.sms cely 
den Cena: 44000 0918403302 (KE) LukyS51@
azet.sk
• Yamaha YZF426 r.v.2002 vo vybornom stave 
Cena: 90 000 0908365699 (KE) tomo@letnet.sk
• Yamaha FZS 600 Fazer 1998, kufor, nove 
zadne pneu Cena: 115000 0905491986 (ZA) 
eskimo@centrum.sk
• Yamaha YZF-R6 1999, evč, stk, úprava street, 
super motor, nový kit, treba vyskúšať. Cena: 
99.000 0905409704 (TN) 1ra100@zoznam.sk
• Predám štvorkolku Yamaha Wolverine 450 4x4 
r.v. 2006, farba biela, najazdene cca 800mil v 
perfektnom Kawasaki Bruteforce.750, Kawa 
Praire 700 a Polaris cca 3ks, vsetko rocnik 
05-06, cena dohodou, moznost leasingu Cena: 
dohoda 0903 703839 (NR) kovmiro@yahoo.com
• Yamaha XTZ 750 Super Ténéré 1994, BEZ TP, 
dobry stav, rocna baterka, predna guma 70%, 
zadna guma95%, dohoda mozna treba vidiet., 
Cena: 45000 0907909471 (KE)
• +TP, SPZ, kúp.6/2006 v SR, 100%stav, 
4.000km, nebúraný, serv.knižka, 3klúče, výfuky 
LASER, padáky a iné doplnky.NZ, NR. Cena: 
200000 0905435187 (NR)
• Yamaha FZ 750 Genesis 1987 aj na nahradne 
diely. Mierna vada motora. Ale inak pojazdná. 
Cena: 30-40, 000, - 0911111113 (BA) matko01@
tiscali.cz
• Yamaha YZF-R1 1999 street TP+SPZ TK do 

2009 noví lak, bateria, komplet náplne, pancie-
rovky, platničky, surne rychle jednanie 5000zlava 
Cena: 75000 0903965987 (ZA)
• Yamaha raptor 660r, r.v. 2004, jazdená hoby 
začiatočníkom cca. 20 hod., super stav dovoz 
USA, + 2 nové zadné pneu.Cena 150 000SK, 
tel. 0918 349 593 Igor. Cena: 150 000 0918 349 
593 (PO) gogomax@pobox.sk
• Yamaha YZF-R6 2001, nova zadna pneu, 
olej, 100% techn. stav. Cena: 120000 dohoda 
0907603024 (PO) jackie122@azet.sk
• Yamaha YZF-R1 2005, modré barvy, nová 
zadní pneu, miniblinkry, padák na pravé stra-
ně, nikdy nebouraná, cena 220 000 czk Cena: 
220 000 +420 728 387 636 (ČR) kamenak88@
seznam.cz
• Yamaha YZF-R1 2000 najazdených cca 31 000 
km Úpravy: pruženia, výfuku, motora - treba vi-
dieť! Cena: 170 000 0905/659539 (NR) palo21@
post.sk
• Yamaha DT 125 r.v.1995, 2x kotuc, vodnik, 
plne pojazdne v dobrom stave, zeleno cierne, 
foto na vyziadanie. 27000 v pripade zaujmu do-
hoda Cena: 27000 0907523916 (NR) racermx@
zoznam.sk
• Yamaha YZF-R1 1999, s TP/SPZ-STK, nove 
pneu Pirelli Diablo Corsa 3, nove platnicky 
Nissin, po vymene oleja a filtra 15W50, modre 
podsvietenie, super motor. Cena: 160000 0910 
238 240 (BA) martinmisech@zoznam.sk
• Yamaha FZ6 S 2004, 98 PS, tmavo modra 
metalíza, málo jazdená- len vlete nepadnutá, 
3300 km!, ako nová, pne 99%, 2kluče+kodovací, 
serv. knižka, manual, dovoz nemecko, 180 tis. 
0907/312261 PN, treba vidieť Cena: 180 000 
0907312261 (TT) bartovic@mediclub.cz
• Yamaha FZS 600 S Fazer 2001, 30 tis.km, cier-
no-zlata, padaky, servisovana, jazdena len turis-
tika, super stav, MY Cena: 135 000 0915419167, 
0918614026 (TN) martina539@post.sk
• Yamaha xv 500, chopper, véčkový dvojvalec, 
r.v-1990, čierny, bez tp, max rychlost okolo 
180km/h, pekny zvuk, bez tp, (jeden valec vy-
necháva-asi zapchaty karburátor alebo nieco). 
Cena: 17 000-príp dohoda 0949438728, príp 
sms na 0902 335 457 (BB) drake600@azet.sk
• Yamaha DT 125, super stav, novy piest, kruzky 
vybrus mam aj blok Cena: 28000 0911338218 
(NR) mato2@zmail.sk
• Yamaha YZF-R1 2000 povodny stav nova 
retaz, nova spojka, vymeneny olej, vymenene 
sviecky, nastaveny motor 0907560348 Cena: 
140000 0907560348 (NR) 595@centrum.sk
• Yamaha YZ 250 F r.v. 7.mesiac 2003 po vyme-
ne naplni, GO motora, komplet vymena lozisk, 
filtrov, novy olej, pripraveny na sezonu, staci 
iba vyskusat. Cena: 82000 0911422013 (KE) 
signum18@azet.sk
• Yamaha MT-01 2005, padaki, ladene vy-
fuki aj povodne, nutne vidiet. Cena: 300000 
0905437721 (BB) laco.balazs@post.sk
• Yamaha YZF 1000 R1 1998 Cena: 120000 
0915765236 (TT) peter361@azet.sk
• Yamaha Wr 250, pneu ako nové, novi olej 
filtre a brzdy, 2xkotuce, el.power, 41 koni, bez 
investicii, bez TP a SPZ, model 1999 cena:53 
000Sk+ dohoda tel.:0907228251 Cena: 53000 
0907228251 (NR) lokyc@azeet.sk
• Yamaha yzf r1 r.v.2000 tp, spz bola padnuta 
vhodna na streetak oprava do povodneho stavu 
okolo 30000 Cena: 80000 0908265146 (BB)
• Yamaha WR 400, r.v. 1999, super stav Cena: 
97000 0905385009 (BB)
• Yamaha YZF 1000 R Thunderace 1997, TP, 
ŠPZ, nová STK, 48-tis.km orig., po veľkom 
servise, komplet nastavená, nový olej, sviečky, 
nové gumy Continental, predná aj zadná, nová 
gelová baterka, orig.čierne plexi, ladený výfuk 

Carbon Force, leštený rám+kolesá+padáky, 
spoľahlivá, udržiavaná, super stav, treba vydieť, 
počuť, ZÁUJEM=DOHODA ISTÁ Cena: dohoda 
0907128164 VK (BB)
• Yamaha DT 125 RE r.v.1998 s TP a ŠPZ po 
STK, el. štartér, výnimočný optický a technický 
stav, jazdená iba na ceste Cena: 60 000 0903 
212 561 (BA) echovanec@inethome.sk
• Yamaha Slider, RV 02 s TP + SPZ, pekny stav, 
Cena: 35.000 0918683855 (KE) akvmoto@
akvmoto.sk
• Yamaha majesty 125, r.v 2003, 3500km Cena: 
55000 0918061877 (PO) 9mm@zmail.sk
• Yamaha WR 250 F 2002koncovka SPES, Alu 
AFAM, velmi dobrý stav, rakúske doklady na 
prihlásenie, v prevádzke od2004 Cena: 115tis 
0905663865 (NR) marektm@zoznam.sk
• Yamaha XV 1100 Virago 1998ako nova, 
21000km, najazdene vela doplnkou, surne. 
Cena: Dohodou 0915880035 (PO)
• Yamaha YZF-R1 2004nova nejazdena.1500
km!!!!poctive km.treba vidiet. Cena: Dohodou 
0915880035 (BA)
• Yamaha XT 600 r.v 2003 2890km najazde-
nych!!! velmi malo pouzivana, vo vynikajucom 
stave!ako nova masina.cierna metaliza, este 
nove gumy.+dam aj prilbu Lazer v hodnote 
6500sk Cena: dohodou 0905833226 (KE)
• Yamaha XV 750 Virago, rok vyroby 1990, 
nabehanych 28500km, velmi zachovala, pra-
videlne servisovana, kozene doplnky.Dohoda 
mozna Cena: 140 000 0905 226 025 (PO) fil.
ant@post.sk
• Yamaha YZF-R6 1999.Nova bateria stk do 
04.2009 nove naplne + helma.Dobry technyski 
stav.lachko oskrety pravy plast.Dohoda vitana 
Cena: 120 000sk 0905587218 (NR)
• Yamaha FZ 6 Fazer 2004 v 100% stave ako 
nova, treba vidiet ten kto pride urcite zoberie, 
potrebujem surne peniaze :-( ziadna kozmeticka 
chybicka, nikdy nepadnuta, 2 original kluce + 
1servisny, servisna knizka pravidelne prehlaid-
ky, najazdenych 14200km poctivych. dohoda 
mozna, alebo vymenim za auto. Ake? Ponukni-
te Cena: 156 000 0907872544 (BB) srsenm@
zoznam.sk
• Yamaha NEOS 50, R.V 2000, CIERNOZE-
LENA METALIZA, KRYTY NA RUKY ZKAVA-
SAKY, NOVE NASADY NA RUKY, KOTUC 
BREMBO, NOVE BRZDNE DOSTICKY, NOVE 
VALCEKY VO VARIATORE GIANELI, CENA 26 
000SK+DOHODATEL.C0907 610 490 Cena: 
26 000 0907 610 490 (KE) AVRILKA458@PO-
BOX.SK
• Yamaha XT 600 r.v 2003 km 2389 !!!!! rod.do-
vody Cena: dohodou 0905833226 (KE)
• Yamaha XVS 650 Drag Star, stk 2009, plexi, 
brašne, výf. Sebring, 26 000km, čierna, super 
stav. Cena: 159000 0905 216 346 (TN) yama-
hajohn@pobox.sk
• Yamaha FZR 600 1989 novy retazovy kit skoro 
nova guma +vela novych veci Cena: 20 000+do-
hoda 0915843598 (BB)
• Yamaha YZF-R6 2004, Hyperpro, LeoVince, 
Valtermoto, Domino, kit D.I.D, BMC, vymenené 
náplne, panc.hadice, šedá matalíza, mier-
ne buchnutá nádrž inak OK. Cena: 195000 
0905868343 (NR)
• Yamaha YZ 250 r.v 1988.Cena 40000sk+dohoda.
CA Cena: 40000sk 0907226841 (ZA) JANEK6@
INMAIL.SK
• Yamaha XV 535 S Virago 1995, prídavné ref-
lektory, štít, predstupačky, nové náplne, nové 
sviečky, najazdené 25200 km, veľmi pekná! DO-
HODA možná Cena: 115000 0905649169 (ZA) 
japex@mail.t-com.sk
• Popis: XVS 1100 V-Star Dovoz 2002 z Kanady. 
1. majitel v ČR, podobná ako XVS 1100 Drag-

/  inzercia20 



šport  /

// MotoGP

Poleposition si na brnenskom okru-
hu zaistil časom 1.56.884 Austrálčan 
Casey Stoner na Ducati, z druhého a 
tretieho miesta odštartovali Hondy, čo 
nie je tento rok zjav obvyklý. Rýchlejší 
z Repsol dvojice bol dokonca Nicky Ha-
yden pred kolegom Danim Pedrosom. 
Valentino Rossi štartoval zo šiestej po-
zície.

Zo štartu najrýchlejšie vyrazil Stoner, 
ktorý tak ako aj začal, tak aj skončil. Po-
čas všetkých 22 kôl pred seba nikoho 
nepustil, vytvoril si náskok a s prehľa-
dom zvíťazil. Dobrý štart predviedol aj 
John Hopkins, vyrazil ako druhý a tak-
tiež svoju pozíciu až do cieľa nezmenil. 
Na treťom a štvrtom mieste sa striedali 
jazdci Repsol Hondy, v cieli to vyšlo lep-
šie v prospech Nickyho Haydena. Po-
zornosť sa sústreďovala na boj o piate 
miesto, v ktorom zápasili Capirossi, 
Rossi, Vermeulen a DePuniet. Niekoľ-
ko kôl po odštartovaní nasadil Valenti-
no stíhací režim, predbehol Capirexa 
a vyzeralo to tak, že bude postupovať 
ďalej smerom nahor, tak ako poznáme 
starého Valeho z minulosti. Avšak pred 
Capirossiho sa dostal Chris Vermeulen 
a ten neušetril ani Rossiho. Valentinovi 
nepomohol ani nový tvar kapotáže pre 
zlepšenie aerodynamiky, zo stíhacej 
jazdy nič nebolo, Capirossi sa dostal 
späť pred neho, a zozadu sa začal ne-

bezpečne približovať Randy DePuniet 
na Kawasaki. Do cieľa však Rossi svo-
ju pozíciu už z rúk nepustil. Na piatom 
mieste teda dokončil Chris Vermeulen, 
za ním Loris Capirossi, Valentino Rossi 
siedmy pred Randym DePunietom.

Prvá päťka po dvanástych pretekoch 
bodovo: 1. Stoner 246 b., 2. Rossi 
186 b., 3. Pedrosa 168 b., 4. Verme-
ulen 124 b., 5. Hopkins 124 b

// 250 ccm

Priebeh preteku kubatúry 250 ccm mal 
podobný spád, ako pretek osemstoviek. 
Systémom štart – cieľ zvíťazil suverén 
Jorge Lorenzo. Striebornú trofej ukoris-
til Andrea Dovizioso, ktorý taktiež počas 
celej doby jazdil bez zmeny pozície. O 
bronz sa naťahovali celý pretek DeAn-
gelis s Kalliom, a to až tak tvrdo, že tri 
kolá pred koncom sa po spoločnom kon-
takte ocitol na zemi DeAngelis. Kallio to 
len tak-tak ustál, pokračoval v jazde a 
tretia priečka sa ušla nakoniec jemu. 
Alex sa vrátil späť na trať a dokončil 
jedenásty. Karel Abrahám vďaka dobré-
mu štartu prechádzal prvým kolom ako 
pätnásty, počas preteku sa pohyboval v 
skupine bojujúcej o 12. miesto. Objavil 
sa aj v jej vedení, no nakoniec preťal 
cieľ štrnásty.

Prvá päťka po dvanástych pretekoch 
bodovo: 1. Lorenzo 216 b., 2. Dovi-

zioso 186 b., 3. 
DeAngelis 176 
b., 4. Bautista 
127 b., 5. Barbe-
ra 103 b

// 125 ccm

Najslabšia kuba-
túra predviedla 
najzaujímavejšie 
okamihy, jazd-
ci nás, tak ako 
aj seba držali 
v napätí až do 
úplného konca 
pretekov. Po štar-
te sa na čele vy-
formovala pätica 
jazdcov v zložení 
Pasini, Talmácsi, 
Gadea, Pešek a 
Faubel. Najčas-
tejšie sa vo ve-
dení striedali Tal-
mácsi s Pasinim. 
Lukáš sa pohybo-

val v druhej polovičke skupiny, najlepšie 
jazdil na tretej pozícii. V 16. kole uvoľ-
nil vďaka pádu svoje miesto Gadea. S 
príchodom cieľa sa aj súboje začínali 
zahusťovať, na Lukášovi bolo vidno, 
že chce potešiť tak početné publikum 
a vystúpiť na pódium. V strmej pasáži 
výjazdu k cieľovej rovinke posledného 
kola sa dostal tesným manévrom pred 
Talmácsiho na tretiu pozíciu a do cieľa 
už svoje umiestnenie nedovolil zmeniť. 
Na druhej priečke sa umiestnil Mattia 
Pasini a víťazom najmenšej kubatúry sa 
stal Hector Faubel. Z českých jazdcov 
idúcich na divokú kartu dokončil pretek 
iba Karel Pešek, ktorý sa umiestnil na 
31. mieste.

Prvá päťka po dvanástych pretekoch 
bodovo: 1. Faubel 179 b., 2. Talmác-
si 169 b., 3. Pešek 129 b., 4. Koyama 
129 b., 5. Corsi 119 b

Text: Brambo
Foto: ERP
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Už niekoľkokrát som mal možnosť 
s týmito chalanmi kecať o motor-
kách a ich práci. Vždy to bola zau-
jímavá debata, ale nič z toho som 
nemohol zverejniť bez povolenia. 
Tak som sa vydal oficiálnou ces-
tou, odoslal žiadosť a rozhovor je 
na svete.

Presnejšie povedané, nejde o klasic-
kých policajtov, ale pracovníkov Úra-
du pre ochranu ústavných činiteľov a 
diplomatických misií (odbor dopravnej 
ochrany), ktorý spadá pod ministerstvo 
vnútra. Názov každému napovie, čo 
je ich hlavnou náplňou práce. A práve 
preto sme museli termín rozhovoru pár-
krát preložiť, chlapci tu totiž mali rôzne 
delegácie a plné ruky práce. Nakoniec 
sa podarilo, stretli sme sa na pôde ich 
bratislavského sídla.
Do kancelárie vedúceho odboru dop-
ravnej ochrany, majora Michala Benka, 
postupne prišli štyria chalani slúžiaci na 
motorkách, ich ďalší nadriadený pod-
plukovník Ivan Kezman a tréner kapi-
tán Jozef Novák. Hneď od začiatku sa 
debata niesla v motorkárskom duchu, 
chalani poznajú motoride (minimálne 
jeden z nich je tu aj zaregistrovaný a 

prispieva do diskusií), poznajú aj náš 
časák. Trochu ma prekvapilo, že sa 
dobre vyznajú aj v športových motor-
kách a nových technológiach - netočia 
sa teda iba okolo svojich strojov, ale 
sledujú dianie okolo. Položil som im zo-
pár otázok, ktoré zaujímajú asi každého 
motorkára.

// Tak chalani, čím by som začal 
- asi tým, že aké máte stroje...

Všetko sú to bavoráky, väčšinou pre-
došlé modely RT, máme aj 1200 GT, 
model 2004.

// Aké špeciálne úpravy sú na 
nich?

Hlavne siréna a majáky, bočné kufre, 
vysielačka, namiesto zadného sedla je 
odkladací priestor, majú padacie rámy 
vpredu aj vzadu, stroboskopy v pred-
nom svetle, niektoré aj dodatočnú ba-
terku a upravenú prevodovku.

// Ja som videl aj nejaké staršie 
Hondy CBX a počul som, že tes-
tujete aj nové Yamahy a Hondy.

CBX vypredávali za dobrú cenu z Ja-

ponska, mala ich takme celá východná 
Európa. Yamahy a Hondy testuje polí-
cia, to ide mimo nás. My musíme brať 
ohľad aj na to, že tá motorka musí u nás 
spĺňať reprezentačné účely, čiže musí 
nejako vyzerať a modely v kolóne by 
mali byť podľa možnosti rovnaké.

// Čo je vašou každodennou ná-
plňou práce?

To, čo máme v názve - vykonávanie 
doprovodov a sprievodov určeným a 
chráneným osobám, to je naša prvora-
dá činnosť. Ak je obdobie, kedy nie sú 
delegácie, tak robíme v priamom vý-
kone služby, teda napríklad chránenie 
objektov ako Národná rada, Úrad vlády 
a podobne, prípadne chodíme vypomá-
hať na dopravné inšpektoráty po celom 
Slovensku. Napríklad sme chodili na 
diaľnicu D1, alebo sme chodili cez záp-
chy k nehodám.
Nie je to len o vození, ako by si niekto 
mohol myslieť. Napríklad pri doprovo-
doch je všetko hlavne o výpočtoch a ko-
munikácii, zabezpečovaní križovatiek, 
dodržovania daného odstupu, aby balík 
zostal kompaktný. To všetko trvá dlhé 
hodiny. Komunikujeme cez vysielačky 
(v prilbe máme slúchadlo aj mikrofón), 
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ale na motorke máme aj klasickú drô-
tovú vysielačku, aby sme mohli hovoriť 
aj bez prilby na hlave. Komunikácie je 
veľmi dôležitá, napríklad keď sa neča-
kane musí zmeniť trasa kolóny, treba 
rýchlo naplánovať novú trasu. Nieke-
dy vznikajú vtipné situácie, ešteže sa 
to nedá odpočúvať (smiech). A máme 
čoraz ťažšiu prácu, lebo cesty sú čím 
ďalej tým plnšie, hlavne v časoch do-
pravných špičiek je to zlé.
Raz sme robili sprievod cyklistom - ráno 
o desiatej sme štartovali z Tatier, vkuse 
sme prešli 190 kilometrov až do Košíc s 
tým, že po ceste strašne pršalo, išli sme 
aj cez spadnutý ľadovec (to už cyklisti 
vzdávali). Do Košíc sme prišli o piatej, 
kompletne premočení, prejazd cieľom 
nebol “kto predje”, ale “kto prežije”. A to 
nás ešte čakala cesta do Bratislavy...

// Koľko kilometrov nalietate 
ročne?

Ako kto, ale väčšinou okolo 30 - 50 000, 
k tomu ešte niečo na súkromných mo-
torkách.

// V každom počasí?

Dá sa povedať, že áno. Samozrejme, 
nejdeme von pokiaľ sneží alebo je po-
ľadovica, ale prekvapil nás už aj sneh, 
jazdili sme dokonca aj pri mínus sedem. 
Na dážď sme už zvyknutí.

// Máte každý pridelenú svoju 
motorku?

Áno, väčšinou je to tak, že každý má 

jednu motorku, o ktorú sa stará. Ale 
tým, že jazdcov máme viac ako moto-
riek, prípadne že nejaká motorka ide do 
servisu, sa musíme aj striedať. Vieme 
sa zastúpiť, ale samozrejme, z hľadis-
ka starostlivosti je lepšie, ak sa o jed-
nu motorku stará jeden človek. Bežnú 
údržbu si robíme v našej dielni sami, ale 
na väčšie úkony chodíme samozrejme 
do servisu.

// Ako na vás reagujú okolití vo-
diči?

Je to rôzne, máme dosť negatívnych 
skúseností. Napríklad v križovatke nás 
niekedy neposlúchajú, lebo zabudli, že 
policajt je nadradený semaforom. Tak 
mi napríklad ukazujú, že oni nemôžu 
ísť ako im kážem, lebo majú červenú... 
Alebo keď niekoho odstavím na kraj 
cesty, hneď potom sa rozbehne, akoby 
za mnou nešla žiadna kolóna. Alebo 
opačný extrém, dupne na brzdy a auto 
za ním nestíha brzdiť. Niektorí vodi-
či ma hneď pustia pred seba, lebo si 
myslia, že niekoho naháňam, tak potom 
len pozerajú dopredu a nevšimnú si, že 
zavadzajú celému zvyšku kolóny. Ľudia 
nepozerajú do zrkadiel... A keď má k 
tomu niekto nahlas zapnuté rádio, tak si 
nás za sebou niekedy vôbec ale vôbec 
nevšimne. S podobnými problémami 
bojujú asi aj sanitky a hasiči.

Šoféri áut bežne zahazdujú mobily, 
keď ich pristihneme ako telefonujú po-
čas jazdy (raz si jedným dokonca šofér 
praskol predné sklo). A motorkári sú pri 
nás zrazu najslušnejší, keď sa objaví-

me na Babe alebo Jahodnej, tak je tam 
náhle kľud.

// Ak by sa chcel normálny mo-
torkár dostať sem a byť váš 
kolega, čo všetko musí absol-
vovať?

V prvom rade musí absolvovať základ-
né policajné vzdelanie (jeden rok), na 
to je škola v Pezinku. Potom je povinná 
tri- až päťročná prax vo výkone služby, 
najlepšie na dopravnej polícii, pretože 
to nie je len o vození sa na motorke, 
ale aj o ovládaní príslušných zákonov, 
riadení križovatiek a podobne. Po tejto 
praxi príde ku nám na skúšky a ak prej-
de, môže byť preradený ku nám.
Okrem týchto otázok sme v kancelárii 
hovorili aj o kope iných vecí, napríklad 
o bezpečnosti jazdy, pripravovanej no-
vele o trojuholníkoch, množstve nehôd, 
chýbajúcom okruhu (ktorý chýba aj im, 
lebo by na ňom mohli trénovať), jazdení 
bez prilby a podobne. Tento rozhovor 
posunul moje vnímanie ich práce do 
iných rozmerov - nielen pre to množstvo 
kilometrov v rôznom počasí, ale aj pre 
jazdecké skúsenosti (zabezpečovanie 
križovatiek pre prejazdy kolón, sprievod 
cyklistov, jazda v určenej formácii - to 
fyzicky aj psychicky náročné veci) a ich 
správny osobný pohľad na vec. Sú to 
chalani-motorkári, od ktorých by sme sa 
mohli veľa naučiť...

Všetkým zúčastneným ďakujem za roz-
hovor. Dovidenia na cestách!

Text a foto: Herghott

23 





A
D

A
M

S 
k.

s.,
 V

od
om

er
ač

sk
á 

1,
 0

40
 1

1 
Ko

ši
ce

, t
el

.: 
05

5/
72

97
08

7-
88

, f
ax

: 0
55

/7
29

7 
08

5,
 e

-m
ai

l: 
offi

ce
@

ad
am

ot
o.

eu

Zo
zn

am
 p

re
da

jc
ov

 n
a 

w
w
w
.a
d
am

o
to

.e
u

DI
NL

I 6
03

 D
IA

BL
O 

15
0 c

m
3

DI
NL

I 9
01

45
0 c

m
3

AT
V 

DI
NL

I -
 št

vo
rko

lky
 s 

m
ož

no
sťo

u p
rih

lás
en

ia 
na

 EČ
V

15
9 

00
0 

 S
k

A
kc

ia
 !

pô
vo

dn
á 

ce
na

20
3 

90
0 

Sk



Nórsko a jeho príroda. To bola 
„oblasť záujmu“, o ktorej som toľ-
ko prečítal. Plánovanie nezlyhalo, 
takže odjazd stanovený na 29. 
júna vyšiel. Mierny strach z dlhej 
a náročnej cesty trochu vylepšilo 
očakávanie a predstavy. Pripra-
vení a vybalení skoro dôkladne sa 
vydávame na expedíciu po Trollích 
stopách. Zostava: Senior Pepino, 
Brno - Honda XL 1000 Varadero 
2003 (Hondička) a Ja, Lučenec 
- Yamaha FZS 1000 Fazer 2002 
(Lujza).

// 1. deň, Lučenec - Okse: 720 
km

Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť sa 
pohýnam z Lučenca len okolo obeda. 
Samozrejme sa musím po pár kilomet-
roch otočiť a vrátiť sa po zabudnutý pas, 
ale to je u mňa úplne normálne. Krásny 
slnečný deň mi vylepšuje náladu pri 
rýchlom ubiehaní kilometrov. O štvrtej 
sme dohodnutí na motoreste Devět krí-
žú pár km za Brnom. Prichádzam tam 
minútu pred štvrtou a po zoznámení sa 
so Seniorom a zostavení plánu cesty 
sa vydávame smerom na Prahu. Ve-
čer chceme „zakempiť“ niekde v okolí 
Cinovca. Praha na počudovanie nebola 
prepchatá, takže bez zdržania pokra-
čujeme smer Zienwald. Po príjazde 
do Dubí a asi 20 km blúdení a kývaní 
počerným „pracovničkam“ sa kempíme 
tesne pred zotmením v chatke v dedin-
ke Okse v blízkosti česko-nemeckých 

hraníc v miestnom kempe za vcelku 
pekných 290 Kč za oboch. Po rozbalení 
sa a večeri ochutnávame poslednýkrát 
cenovo prijateľné lahodné české pivko 
a riešime plánovanú trasu na zajtra. Po 
piatom pive sa to síce zvrhlo na úplne 
iné témy, ale to nám už vôbec nepre-
kážalo.

// 2. deň, Okse - Nyborg: 959 km

Odubytovávame o ôsmej hodine, po 
krátkom zastavení na benzínke v Dubí, 
kde sme zakúpili 5 l „záchranné“ ban-
dasky na benzín, sa snažíme o rýchly 
presun po nemeckých diaľniciach. Do 
večera s krátkymi prestávkami na tan-
kovanie a jednou dlhšou pred Ham-
burgom na zdriemnutie, prechádzame 
cez Odensee až do mestečka Nyborg v 
Dánsku, ktorá sa nachádza tesne pred 
prvým plateným mostom. Tankujeme 
na „Automatic petrol station“, to by ste 
neverili aké to môže byť pre našinca 
zložité. Po neúspešnom hľadaní neja-
kého miesta na postavenie stanu som 
seniora radšej prehovoril na kemp. Stan 
a dve motorky 25 Eur. Plus nám ešte 
recepčná ponúkla zľavnú kartu, ktorá 
vraj bude platiť aj vo Švedsku a Nórsku. 
Spolu platíme 33 Eur staviame stan a 
úplne unavení zaspávame.

// 3. deň, Nyborg - 60 km pred 
Oslom: 698 km

Z kempu odchádzame o deviatej proti 
krásnemu slnečnému ránu. Po chvíľke 
sme pri kase prvého plateného mosta 
Storebaelt, ktorý vedie z Nyborgu do 
Korsoru a spája Jutský poloostrov s 

ostrovom Fyn. Na jednu motorku to vy-
chádza 15 Eur. Odporúčam mať pripra-
vené eurá presne, pretože výdavkom je 
za hrsť mincí dánskych korún, ktorých 
sa človek potom už nevie zbaviť. Pokra-
čujeme E20tkou nie veľmi zaujímavou 
rovinatou krajinou smerom na Kodaň, 
kde zastavujeme pri Manuell kase Ore-
sundského mosta. Platíme 18 Eur a 
prechádzame 16 km dlhým, najväčším 
mostom Európy, ktorý sa tiahne až 60 m 
nad hladinou mora do švédskeho mes-
ta Malmo. So zastávkami na tankovanie 
a oddych prechádzame 110 kilometro-
vou ubíjajúcou rýchlosťou švédskymi 
diaľnicami E6 a E20 cez Goteborg až 
do Nórska, kde 60 km pred Oslom po 5 
min. nachádzame super miestečko na 
postavenie stanu. Dávame si po frťano-
vi a pive a deň ukončujeme.

// 4. deň, 60 km pred Oslom - Ri-
sor: 364 km

Oblačno. Sme na dážď pripravení, tak-
že sa nad tým ani nepozastavujeme, 
veď v Nórsku vraj prší skoro stále. Pred 
obedom na chvíľku stojíme v Osle. Po-
trebujem zameniť za Euro nejaké NOKy, 
v cestopisoch sa písalo, že je obtiažne 
platiť VISA kartou, čo sa neskor uká-
zalo ako holý nezmysel a domov som 
si priniesol ešte kopu nórskych korún. 
Angličtina je tu bežná, takže nie je 
problém sa dohovoriť a popýtať sa na 
„exchange“. Pravdupovediac, v Nórsku 
som nestretol človeka, ktorý by po an-
glicky nevedel.

Pokračujeme smerom na juh cestou 
číslo E18 smer Larvik. Pozdĺž pobrežia, 
prehnane obývanou časťou Nórska, na 
ktorej nie je veľmi čo vidieť. Azda iba 
vodopádik Hjemme Bakte, ktorý vtedy 
stál za zastavenie... Začína pršať, pre-
to rýchlo hľadáme miesto na postave-
nie stanu. Schádzame z E18 na cestu 
číslo 416 a po hodine ho nachádzame 
neďaleko mestečka Risor, ktoré leží na 
malom polostrove. Miesto vyzerá skôr 
ako nejaká skládka alebo stavenisko 
na brehu fjordu, hŕby zeme a kamenia. 
Vjazd na blízku lúčku je vcelku „zábav-
ny“, Lujza mi za každú cenu chce dať 
najavo, že táto rozbahnená cesta vyjaz-
dená nákladiakmi nie je nič pre ňu. Na 
počudovanie to však nezvláda Hondič-
ka a padá ľavou stranou na bočný kufor 
a padací rám. Škody žiadne, ale nech-
cite dvíhať plne naložené Varadero.

Stále prší a aj instantnú polievočku va-
ríme v daždi. Moje rybárske druhé ja 
ma prinútilo navliecť nepremoky a ísť 
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skúsiť šťastie a uloviť nejakú rybu. Po 
hodine bičovania fjordu však zisťujem, 
že tam ryby buď nie sú, alebo som to-
tálny amatér. A ešte som mohol vyfaso-
vať aj mastnú pokutu, je na to potrebné 
povolenie. Stojím na malom ostrovčeku 
a uvedomujem si, že príroda, ktorá tu 
je, je neopísateľná. Žiaľ, stále silnejúci 
dážď nás prinútil zaľahnúť do stanu. 
Pri hodnotení dňa pomaly zaspávame. 
Prudké klepotanie dažďa o stan a chlad 
ma v noci zobúdza. Dúfal som, že to je 
iba nočná mora, ale nie je. V stane stojí 
5 cm vody a všetko je mokré. Prvé trič-
ko, ktoré som našiel používam ako han-
dru a snažím sa so Seniorovou pomo-
cou zo stanu dostať čo možno najviac 
vody. Zisťujem, že voda sa nahromadila 
nedôsledným postavením stanu. Mokrí 
a nervózni zaspávame a prajeme si, 
aby sa ráno počasie umúdrilo.

// 5. deň, Risor - Sorlandet: 25 
km

Prší. O desiatej totálne premrznutí a 
mokrí „uzákoňujeme“ odjazd aj v daž-

di na 14. hodinu. Vydržali sme to do 
dvanástej. Rozhodnutí urýchlene nájsť 
teplučkú vykurovanú chatku, pretože 
cestovanie v tomto stave by sa rovnalo 
samovražde. Pri pohľade na rozbahne-
nú cestu ma prepadá zvláštny pocit, že 
to najhoršie nás ešte len čaká. Našťas-
tie vyšli sme v poriadku, zlízli si to len 
Seniorove nohavice, ktoré boli zafŕkané 
od neustále hrabajúceho Lujzinho kole-
sa. Po 25 km nachádzame camp SOR-
LANDET, kde sa za nekresťanských 
650 NOK ubytovávame a nasleduje 24-
hodinové sušenie všetkých vecí. Kemp 
je na úrovni, pekný a moderne vyba-
vený, veď za tú cenu. Pri krátkej pre-
chádzke po areáli zisťujeme, že každé 
miesto pre chatku, karavan alebo stan 
je vysekané do skaly, majiteľ si musel 
dať veľa námahy, aby to vybudoval. 
Leží na brehu fjordu, kde sa nachádza 
malý prístav s množstvom malých vý-
letných jácht. Na móle sedí pár rybárov, 
ale ako vidím, ani im sa veľmi nedarí. 
Nešťastný z nepriazne počasia otváram 
fľašu absinthu a snažím sa zabudnúť 
na problémy z posledných 24 hodín. 

Zabudol som dokonale...

// 6. deň, Risor - Mandal: 198 km

Zapnutým elektrickým grilom a varičom 
dosúšame posledné vlhké časti textilnej 
výbavy. Varíme si instantný obed a po 
ňom okolo poludnia opúšťame kemp. 
Cestou číslo 410 prechádzame opäť 
na E18. Ak sa sem dostanem ešte raz, 
určite sa jej vyhnem, je to dosť nudná 
cesta bez možnosti obdivovania oko-
litej prírody. Snažíme sa stále o zjazd 
na bočne cestičky, ale zákonite nás to 
stále vráti na hlavnú cestu.

S malými prestávkami prší celý deň. 
Prechádzame mestečkami Arendal, 
Grimstadt, Kristiansand a tesne za 
Mandalom sa už obzeráme po nejakom 
nocľažisku. Nachádzame ho na lesnej 
ceste neďaleko malej obývanej usad-
losti. Domorodci tu majú poodkladané 
drevo a rôzne náradie, ale riskneme to. 
Pri otáčaní sa, sa mi na mokrej tráve 
šmýka noha a váhu Lujzy už nedoká-
žem udržať. Našťastie bez škôd, do-
padla do mäkkého lesného porastu. Po 
chvíľke prichádza traktor, vôbec si nás 
nevšíma, niečo naloží a zase odchá-
dza, takže to vyzerá, že tu nikomu vadiť 
nebudeme. Začína zase liať. Zaliezame 
do SUCHÝCH spacákov a deň končí s 
očakávaním, pretože zapadné fjordy, 
ktoré nás čakajú na druhý deň, sú vraj 
to najlepšie čo sa dá v Nórsku vidieť.

// 7. deň, Mandal - Jorpeland: 
262 km

O 9.00 vyrážame a napájame sa na 
E39tku smer Stavanger. Prechádza-
me cez Flekkefjord a obdivujeme krá-
sy okolitých skalnatých kopcov. Pred 
Sandnesom stojíme na krátky odpo-
činok a rozhodneme sa pokračovať 
cestou číslo 13. Už po pár kilometroch 
zastavujeme a fotíme. Toto bola skve-
lá voľba. Všetko čo sme doteraz videli, 
bolo nič v porovnaní s tým, čo zažívame 
na ceste s „nešťastným“ označením. 
Desiatky tunelov a nádherných prekva-
pení pri ich výjazdoch nám ukľudňuje 
rozhnevanú dušu zo zlého počasia. 
Strmé skalnaté svahy po ktorých tečie 
množstvo prudkých riek a potokov a 
stovky vodopádov. Až teraz pri každom 
zastavení nemo uznávame, že Nórsko 
je zmyselne krásna krajina a ani stohy 
prečítanej literatúry nemôže nahradiť 
pocit, keď to človek vidí, vníma a preží-
va. Pár km prechádzame pozdĺž brehov 
Hogsfjordu, cez ktorý sa musíme pre-
plaviť trajektom s príznačným názvom 
Hogsfjord. Po asi hodinovom čakaní sa 
naloďujeme za 37 NOK, plavba trvá asi 
20 minút. Pokračujeme 13stkou a po 
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prejdení pár ďalších tunelov míňame 
odbočku na Priekestolen, až v meste 
Jorpeland mi „zapína“, že sa jedná o 
kolmý 604 metrov vysoký útes fjordu, 
o ktorom sa toľko popísalo. Rozhodne 
to obraciame a po asi 30 km v smere 
značenia úzkou cestičkou prichádzame 
na parkovisko s množstvom turistov a 
platíme parkovné 6 NOK. Zamykáme 
motorky, bundy, prilby a vydávame sa 
po turisticky dobre značenej trase na 
útes. Ale chyba! Asi po polhodine zisťu-
jeme, že to bude asi túra náročná a po-
nechanie si motonohavíc bol zlý krok. 
Po hodine stretávame českých kraja-
nov, od ktorých sa dozvedáme smutnú 
správu, že sme ešte asi len v prvej treti-
ne. Na seniora je to priveľa, vzdáva to a 
vracia sa. Vyzliekam textilné nohavice a 
šlapem do strmého kamenistého kopca 
len v tenkých teplákoch. Nachádzam 
mapku, na ktorej čítam, že som v po-
lovici 3800-metrovej túry s prevýšeniím 
400 metrov. Našťastie som to nevzdal.

Nezameniteľný pocit z výhľadu aký som 
ešte nevidel mi spríjemnilo aj mierne 
zlepšenie počasia a slnečné lúče. Fo-
tím pozerám sa do hĺbky 600 metrov a 
pozorujem modro-zelenú vodu fjordu 
v diaľke podo mnou. Považujem to za 
jeden z najlepších zážitkov z Nórska. 
Nechám sa ešte odfotiť holandským 
turistom a s ľútosťou sa poberám spať 
za Seniorom. Vraciame sa do mesteč-
ka Jorpeland, kde sa rozhodneme pre 
štvormiestnu vykurovanú chatku za 
prijateľnejších 320 NOK so sprchou v 
cene vo Fjelde campe. Diskutujeme o 
dnešnom dni a prichádzame na to, že 
kvôli tomuto dňu sa do Nórska oplatilo 

ísť.

// 8. deň, Jorpeland - Kinsarvik: 
244 km

Upršané ráno nás už neprekvapuje, ale 
núti trošku si zašomrať. Vyrážame o de-
siatej, pričom sa držíme cesty číslo 13. 
Neustále začína a prestáva pršať. Kaš-
leme na nepremoky, pretože po chvíli 
zase vyschneme. Všade naokolo sú 
riedko porastené skalisté hory, ľadovce, 
vodopády, pobrežie a zátoky fjordov. 
desiatky tunelov, farmy na chovanie lo-
sosov, typické červené nórske chalúpky 
so strechou porastenou trávou. Vybité 
baterky mi znemožnujú ďalšie fotenie, 
zachraňuje ma Senior a z vaku vyhra-
báva úplne nové z pokazeného lampá-
ša. Malé osady a mestečká na brehu 
fjordov sú plné nemeckých, dánskych, 
holandských turistov, tak isto ako cesty 
plné karavanov a obytných vozov. „Do-
morodci“ sa tu živia farmárčením, na 
všetkých svahoch sú udržiavané ovoc-
né sady. Popri cestách stánky s ovocím. 
Začína sa vyjasňovať a podvečer už za 
úplne jasnej oblohy prichádzame do 
známeho turistického mestečka Kinsar-
vik, kde si v kempe za 140 NOK stavia-
me stan. Kemp je na počudovanie plný 
Nórov. Je piatok, prichádzame na to, 
že oni pravdepodobne takto „vypínaju“ 
na víkendové dni voľna. Deti sa hrajú s 
loptou do pol jednej, kedy sa začína po-
maly stmievať do nie veľmi tmavej noci, 
ktorá trvá len krátko.

// 9. deň, Kinsarvik - Moskog: 
263 km

Do desiatej zvládame raňajky a výjazd 
z kempu. Pokračujeme po 13stke a v 
Brimnes sa spolu s nemeckým párom 
na BMW naloďujeme na Brimse tra-
jekt cez Eidfjord do Bruraviku, cena 45 
NOK na osobu. Vrcholy kopcov a hôr 
sa belejú snehom, čo nám len potvr-
dzuje informácie zo sprievodcu, že sa 
blížime do hornatejšej oblasti národné-
ho parku. Chvíľu stojíme vo Vosse, kde 
študujeme mapu a občerstvujeme sa. 
Od rána je polojasno. Pri zastávke na 
odpočívadle obliekam zimné vložky do 
nohavíc a bundy, citeľné ochladenie už 
začalo byť nepríjemné. Silný chlad je cí-
tiť hlavne v tuneloch, z ktorých niektoré 
sú neosvetlené a je v nich dosť slabo 
vidieť. Najdlhší z nich má 7,5 kilometra 
a to už začína hraničiť s klaustrofóbiou.
Stále stúpame do vyššej nadmorskej 
výšky. Cesta plná zákrut a serpentín 
ma núti trošku sa vyblázniť. Počasie 
dlho nevydržalo, mračí sa a začína byť 
aj hmlisto. Všade sa nachádza veľa vý-
stražných značiek pred ovcami na ces-
te, ktoré je opodstatnené. Ovečky sú 
krotké je ich všade veľké množstvo, po-
kojne zapózujú aj našim fotoaparátom.
Treba dávať pozor, miestami zájdu až 
na okraj tunela a jedenkrát som ich na 
poslednú chvíľku zbadal až v tme v 
tuneli. Dostávame sa až na vrchol kop-
cov, kde už je mimo cesty trvale sneh. 
Nachádzajú sa tu veľmi riedko roztrúse-
né malé obývané domčeky. Vrstva sne-
hu je tu ešte aj teraz dosť veľká.

Text a foto: Chumo
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Nie každý deň sa človeku podarí previezť sa na raritke, akou je 
tento Royal Enfield Bullet 500. Je ťažké uveriť, že je to rok výro-
by 2006 - veď to vyzerá ako vojnová motorka. A v podstate ňou 
aj je, veď dlhé desaťročia sa na nej nič nezmenilo. Chalanis-
ko menom Igor Polakovič nám o nej niečo pekné porozprával, 
napríklad to, že jej nadobúdacia cena je okolo 60-tisíc korún 

(potom clo asi 25-tisíc), že napríklad bočné kožené brašne 
stoja asi 700 korún a kratšia koncovka výfuku ide po 300 
Sk. Dobré ceny, čo povieš?

Text: Herghott, Foto: CaCao
Viac dojmov a fotiek nájdeš v priebehu septembra na mo-
toride.sk

Ako som sľúbil v minulom čísle, prináša-
me zopár skúseností s touto čerstvou no-
vinkou. S-Wing 150 bol do sveta pustený 
v druhej polovici júna tohto roka a na test, 
ktorý v priebehu septembra zverejníme 
na motoride.sk, sme ho mali v auguste. 
A preverili sme ho riadne, veď Awia s ním 
prešiel celé Slovensko vrátane výjazdu v 
rámci nášho stretnutia Motoride tour v 
Tatrách. S-Wing je maxiskúter s malým 
motorom. Elegantný dizajn, rozmerné 
proporcie, vysoké plexi, pohodlný posed 
- to všetko je z triedy veľkých skútrov. 
Len ten stopäťdesiatkový motor patrí 
viac do mesta. Zhodli sme sa, že práve 
do S-Winga by sa zišiel motor z SH300i, 
to už by sa na ňom dalo aj slušne cesto-
vať. Lenže to by sa musel zmenšiť šted-
rý podsedlový priestor, ktorý zhltne jednu 
integrálku a jednu otvorenú prilbu. Je v 
ňom aj koberček a praktické svetielko. 
Tento malý maxiskúter môže byť tvoj za 
139 000 Sk.

Text: Herghott
Foto: Awia a Dadi
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BODY ZÁUJMU

HORSKÝ PRIECHOD CEZ FAGARAŠ, 
RUMUNSKO
Cesta prejazdná aj pre cesťáky, pekné “alpské” vý-
hľady. Postavená ako strategická vojenská cesta, 
Transfăgărăşan alebo DN7C je najvyššie položenou 
cestou v Rumunsku. Prechádza zo severu na juh cez 
najvyššie sekcie Karpát medzi najvyšší vrch krajiny 
Moldoveanu (2544 m) a druhý najvyšší Negoiu (2535 
m). Cesta spája historické regióny Transylvánia a 
Wallachia, a mestá Sibiu a Piteşti.
Cesta bola postavená v rokoch 1970 - 1974, počas 
režimu Nikolaja Ceauşescu. Bola to reakcia na invá-
ziu sovietov do Československa v roku 1968. Ceau-
sescu chcel zabezpečiť rýchly vojenský prístup cez 
hory. Cesta teda bola vybudovaná vojenskými silami, 
s vysokým nákladom finančným ale aj ľudským. - asi 
6 miliónov kilogramov dynamitu si vyžiadala severná 
časť a asi 40 vojakov pri stavbe prišlo o život.
Poloha: N 45.606 E 24.618

NAJNIŽŠIE POLOŽENÉ MIESTO 
SLOVENSKA
Nachádza sa v Košickom kraji. Na konci dediny Klin 
nad Bodrogom sa dáš doľava, prejdeš protipovodňový 
násyp okolo zvyškov starého kostola a pokračuješ do-
zadu poľnou cestou do ramena. Miesto označuje žulový 
stĺpik s označením nadmorskej výšky (94,3 m n. m.). 

Poloha: N 48.382 E 21.704

HORSKÝ PRIECHOD ŠTUREC, SLO-
VENSKO
Nachádza sa na ceste č. 577 z Banskej Bystrice sme-
rom na Martin. Jedná sa pravdepodobne o najlepší ko-
pec na Slovensku. Šturec sa vyznačuje veľmi kvalitným 
asfaltom a perfektne rezanými zákrutami, ktoré začína-
jú hneď za Dolným Harmancom. Za najväčšiu výhodu 
Šturca považujeme prehľadnosť zákrut a šírku cesty, 
aj keď v celej dĺžke je obojsmerná premávka. V tomto 
smere nemá na Slovensku konkurenciu. Taktiež je na 
Slovensku pravdepodobne aj najdlhší.

Poloha: N 48.839 E 19.000
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