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Mattighofenští seznamovali své fa-
noušky s novinkami již od kon-
ce léta. Jako první vlaštovky při-

letěly zrevidované RC 125 a především 
390 (test v říjnovém Motocyklu), v přípa-
dě Bestie 3.0, tedy třetí generace 1290 

Mladá čínská značka Voge roz-
šířila nabídku o větší model řa-
dy Classic, konkrétně dvouválec 

500AC. Ten nabídne výkon 47 koní, tak-
že se vejde do limitu kategorie A2 a po-
těší tedy i náctileté příznivce neo-retro 
stylu. Stejně jako u třístovky se designéři 

kontrola trakce, trojice motorových mó-
dů, obousměrný quickshifter, nová pa-
lubka a ride-by-wire plyn. Pár zlepšováků 
se dočkal i hardware – nasazena byla no-
vá antihoppingová spojka a přibyly barvy. 
Co by si však zasloužilo technický upda-
te více než robustní a osvědčená technika 
nebo snad titěrná palivová nádrž, je prá-
ce marketingových fotografů a manažerů 
značky...

Suma sumárum
Čekání na revoluční model, který Suzuki 
vystřelí zpátky na přední příčky disku-
tovaných témat, pokračuje. Aby nebylo 
tak dlouhé, drobí továrna z Hamamatsu 
méně i více decentní, ovšem efektivní 
updaty osvědčených modelů. V případě 
Katany budou provedená vylepšení roz-
hodně znamenat lepší svezení.  

34,5 kW
se s přehledem vejde do limitu řidičáku 
skupiny A2. Jestli udělá studentstvu 
radost i cena, se teprve uvidí.

Super Duke R a jejího karbonového de-
rivátu RR v limitovaných 500 kusech po-
kračuje KTM se šlechtěním a na příští 
rok přijede vedle základního modelu ješ-
tě verze EVO se semiaktivním podvoz-
kem WP, který bude mít i příplatkovou 

 1290 Super Duke GT  
Objem 1301 cm3

Výkon 128,7 kW (175 k)
Točivý moment 141 Nm
Hmotnost bez náplní 209 kg 
Výška sedla 835 mm
Cena neudána

 Katana  
Objem  999 cm3

Výkon  84,5 kW (152 k)
Točivý moment  106 Nm
Hmotnost  neudána 
Výška sedla  825 mm
Cena  neudána

 500AC  
Objem 471 cm3 / Výkon 34,5 kW (47 k)
Točivý moment 45 Nm / Hmotnost 185 kg 
Výška sedla neudána / Cena neudána

nástavbu pokročilejších funkcí. A právě 
poslední verze elektronického podvoz-
ku, avšak bez příplatkového Suspension 
Pro, se týká i dalšího kousku, a to zrevi-
dovaného sport tourera 1290 Super Duke 
GT. Ten se může navíc mimo svou stan-
dardní bohatou výbavu pochlubit o jedno 
kilo lehčími koly, novými přepínači na ří-
dítkách a především 7palcovou TFT pří-
strojovkou ze Super Adventury S, která 
ale na GT nabídne prostřednictvím appky 
KTM Connect, nainstalované v chytrém 
telefonu, šikovnou turn-by-turn navigaci. 

Suma sumárum
S účastí KTM v MotoGP pořád čekáme 
na nástupce superbiku RC8 R, zatím ale 
fabrika ladí a vylepšuje stávající nabíd-
ku k absolutní dokonalosti, což příznivci 
značky, kteří si už to své u oranžových 
našli, mohou jen ocenit. 

vyznamenali několika zajímavými detaily, 
jako je například kryt výfukových svodů 
nebo držák registrační značky a zadních 
blinkrů. Trubkový rám je odpružený kom-
ponenty Kayaba, brzdový systém dodává 
Nissin a pneumatiky o rozměrech 120/70 
ZR17 a 160/60 ZR17 nesou logo Pirelli 
Angel GT. Téměř povinností je komplet-
ní LED osvětlení a TFT přístrojovka, a ne-
šetřilo se ani na objemu nádrže, do kte-
ré se vejde 19 litrů benzínu. S plnou bude 
novinka vážit přes dva metráky, udávaná 
suchá hmotnost činí 185 kg. Cena se dá 
zatím jenom odhadovat a podle našich 
výpočtů by se měla vejít pod 160 tisíc ko-
run. To už jsme ale blízko Hondě CB500F. 
 
Suma sumárum
Mise dalšího čínského gigantu na ev-
ropských trzích má nakročeno k úspě-
chu. Návrháři v  zemi pod Velkou zdí 
pochopili, že s pouhým kopírováním ne-
prorazí a ukazují, že na tom s kreativitou 
nejsou zas tak špatně. Když se k tomu 
přidá prověřená technika, komponen-
ty zvučných jmen a rozumná cenovka, 
o zájemce zřejmě nouze nebude.  

Katana, která před pár lety vrátila na 
světlo světa ikonické designové fi-
nesy nevšedního biku z osmdesá-

tek, čerpá svůj technický základ z naked 
biku GSX-S1000. Poté, co japonská to-
várna před časem uvedla update jejího 

vlajkového nakedu, bylo nasnadě osvě-
žit i technický balíček zajímavě střiže-
ného roadsteru. Ten tak vedle 152koňo-
vého čtyřválce, jenž plní Euro 5, dostal 
kompletní arzenál elektronických asis-
tentů, mezi kterými nechybí pětistupňová 
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