
CFMOTO 650GTTEST

ČÍNSKÉ RŮŽKY

P
amatujete si na Yuki V3? Pár 
majitelů mi za to asi bude chtít 
rozbít hubu, ale já si nemůžu 
pomoct – nejstrašnější motorka, 
jakou jsem kdy viděl. Prapodivná 

kombinace čopru, cesťáku a nepovedeného 
plastového výlisku. Bolí mě z ní oči. Proč to 
sem pletu? Odpověď je jednoduchá. Právě 
tenhle výtvor dovážela Yuki z Číny, kde ho 
tehdy vyráběl kdo? Kdo odpověděl, že 
CFMOTO, poplácá se po rameni za bystrost. 
Tak a teď si vedle sebe postavme 
zmiňovanou V3 a 650GT… to dokonale 
vystihuje, kam se čínští výrobci za ty roky 
posunuli. 

Čína není Evropa, ale umí ji využít
V myšlení čínských výrobců, kteří to 
s prodejem svých motorek mimo Asii myslí 
vážně, se odehrála za těch patnáct let jedna 
zcela zásadní změna. Pochopili totiž, že 
nestačí blbě okopírovat něco existujícího, ale 
naopak je potřeba spolupracovat. O tom, že 
CFMOTO podepsalo dlouhodobou 
spolupráci s KTM, se mluví už dlouho, 
od příštího roku bychom dokonce 
v motorkách této značky měli vidět deriváty 
starších motorů z Mattighofenu. Jenže tím to 
zdaleka nekončí, stačí se podívat 
do technického listu 650GT – ABS 
od Continentalu, řídicí jednotka Bosch, brzdy 

J. Juan (Španělsko), tlumiče KYB (pravda, to 
už jsme mimo starý kontinent), pneu 
Metzeler… Chápete, co tím chceme říct? 

V seznamu spolupracovníků pak nesmíme 
zapomenout na jedno hodně důležité 
a slavné jméno – Gerald Kiska. Právě on stojí 
se svým designovým studiem za vzhledem 
všech KTM a Husqvaren posledních let. 
A také za tím, jak vypadá 650GT. V rámci 
spolupráce s Piererovým gigantem, kam 
studio Kiska také spadá, se prostě sfouklo 
i tohle. A nakreslili to pěkně! O GT si troufnu 
říct, že to je hezká motorka. Kukuč se 
v rámci moderních designů neztratí, hodně 
tomu přidává použití čirých LED světel 

s proužkem pro denní svícení. LEDky pak 
i na blinkrech a zadním světle. Docela pěkný 
kola, vykousaný kotouče, tak nějak na první 
pohled klidně Japonec nebo Evropa. Pokud 
v tuhle chvíli čekáte ono pověstné „ale“, 
dočkáte se. Bohužel nutno říct, že při 
pohledu zblízka člověk nějaké ty chybičky 
najde. Tu trčí pitomě neuříznuté šrouby, tady 
by se to taky dalo schovat líp a ty velké 
plastové matné plochy kryjící vertikální část 
rámu – to prostě není pěkná podívaná. 

Naopak moc pěkně se na to kouká 
z pohledu řidiče. Příjemně široká řídítka, 
vysoké plexi, navíc ručně nastavitelné 
v rozpětí 5 cm a pod ním moc povedenej 

5,5" TFT displej. Na něm si můžu nastavit 
nejen jeden ze dvou vzhledů (oba mě baví), 
ale taky intenzitu podsvícení, což pomáhá 
k dobré čitelnosti na přímém slunci. Nechybí 
tu ukazatel zařazeného kvaltu nebo 
palivoměr, za mě dobrý. Vedle palubky pak 
na jedné straně 12V zásuvka, na druhé 
straně USB, super. Tak to pojďme 
nakejchnout.

Dva hrnečky plné radosti
Tohle vrčení dobře známe! No, nebudeme 
dělat blbý, tu informaci jsme měli ještě před 
zápůjčkou GT – její řadový dvouválec 
konstrukčně vychází z Kawasaki ER-6, se 

kterou jsme už mockrát měli tu čest. Agilní 
dvouhrnek, kterej se rád vytáčí a pěkně u toho 
huláká. Jak se to tady povedlo vyladit? 
Papírově jsme na 62 koních a 58,5 Nm, což je 
o pěkně dlouhej chlup méně, než měla v roce 
2016 ER-6F (72 koní a 64 Nm). Jasně, Euro 
normy… Realita? Motor má radši otáčky, 
na předjíždění si troufám, až když otáčkoměr 
ukáže pět tisíc. Pak si to podržím do osmi, 
kde už je čas řadit, přichází nepříjemné 
vibrace. Na trojku si tak valím mezi 
70 a 110 km/h, čtyřka je 90 až 130 km/h atd. 
Není problém to rozcupitat až na stošede 
a držet je. Na druhou stranu jsem se ale 
párkrát přistihnul, jak se courám 

 Tisíckrát omílaná otázka: Ještě pořád jsou čínské motorky totální ekl,    
 nebo už se jim dá věřit? Jdeme otestovat jednu z nich  

 a dáme jí co proto! 
 text: Somik Somerauer, foto: Tábor Karlovský 
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ŘADOVÝ DVOUVÁLEC 
KONSTRUKČNĚ VYCHÁZÍ 

Z KAWASAKI ER-6
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vesnicemi na podtočenou pětku, otáčky 
lehce přes dva tisíce. Spodek je příjemně 
silnej, což ovšem zvýrazňuje výkonovou 
jámu ve středních otáčkách, která začíná 
lehce pod čtyřmi tisíci a končí na pěti. Tam 
prostě nechceš jezdit.

Palivové mapy jsou tu dvě (Sport a Tour), 
ale abych řekl pravdu, rozdíl jsem v nich 
téměř nenašel. Jen Sport se dole trochu víc 
dusí. S vibracemi nebojuju, jsou tu, ale není 
to nic, po čem bych se večer po výletě 
netrefil do mísy. Krom vyvažovacího hřídele 
to mají na svědomí taky závažíčka v řídítkách 
a stupačky na silentblocích. Neklepou se ani 

zrcátka na tykadlech, která však pochvalu 
nedostanou. Nejenže je jejich poloha tak 
trochu pitomá a za sebou toho moc nevidím, 
ale levé zrcátko je navíc vadné a zkresluje (to 
si toho nikdo předtím nevšiml?). 

Cestování druhou třídou
A teď asi to nejdůležitější. Je totiž potřeba 
si říct, že 650GT je dobrý společník 
na cesty. Nebudeme si tady nalhávat nic 
takového, že se může rovnat BMW K 1600, 
to samozřejmě ne, ale na to, jak je to 
obyčejná motorka, je na cesty příjemná. 
Ergonomie je vyladěná, stupačky nízko 
a trochu vzadu, řídítka širší, místa tu mám 
dost i já se svými dvěma metry. Sedlo 
tvrdší, bez výraznějšího tvarování, ale ani 
po třech stovkách kilometrů téměř v kuse 

žádnej zadnicobol. Ručně nastavitelné 
plexi je hezky široké a tahá proud 

vzduchu i od ramen. Blbý je, že při 

vytažení do maximální výšky se od 
130 km/h klepe jak drahej pes, což je 
protivný. Takže bylo stejně většinu času 
dole. 

Podvozek jsem vlastně moc neregistroval, 
což je pochvala i kritika zároveň. Neurazil, 
nenadchnul. Tlumiče KYB neumožňují kromě 
nastavení předpětí na zadku žádný jiný 
setup, ale pro většinu z nás to bude úplně 
jedno. Pravda, předek je krapet tvrdší, ale dá 
se s tím žít. Stejně tak s brzdami, které jsou 
prostě… takové obyčejné. Nic moc nástup, 
brzdná síla na dva kotouče taky ne zrovna 
fantastická, ale zastavilo to vždycky včas. 
Připomíná mi to patnáct let staré motorky, 
na kterých jsme v té době jezdili (SV650, 
Fazer 600 atd.). Z dnešního pohledu by to 
mohlo být lepší, ale zas to není tak, že by 
člověk slezl a říkal si: „To fakt nebrzdí.“ ABS 
od Continentalu taky v základu. Několikrát mi 
zacukalo dřív, než bych čekal.

Do zatáček jde GT hezky. Určitě na tom 
mají velký podíl nazuté Metzelerky Roadtec 
Z8, ale i dobrá geometrie. Dost pruda 
a podle mě největší nedostatek celé motorky 
je ovšem hmotnost. Co si budeme povídat, 
nějakých 15 kg nahoru oproti té zmiňované 
Kawě ER-6F nebo 33 kg oproti dnešní Ninje 
650, to je prostě hodně. A je to cítit, člověk 
musí pracovat s větší hmotou. Je to škoda, 
protože přívětivým motorem i ovládáním 
spojky a dalších prvků by klidně mohlo GT 
aspirovat na dobrou začátečnickou motorku, 
tímhle ale ztrácí. Tady se ještě budeme 
muset učit, kucí čínský. Ale bacha, oni se učí 
rychle.

Curia
Jak se k tomu tedy postavit? Na jedné 
straně, kdyby takovou motorku vyrobila 
třeba Honda, dostala by asi co proto. Těch 
chyb tam přeci jen pár je. Na stranu druhou 

si ale k A musíme říct B. U Hondy by taková 
motorka stála podstatně víc, klidně o půlku. 
Je vlastně fascinující, že dneska někdo umí 
za cenu lehce přes 150 000 vyrobit takhle 
dobrou motorku. Dostaneš k ní tři roky 
záruky, za dalších šest tisíc kufry Shad 
s držákama a pak už jenom jezdíš. A tady se 
dostáváme k tomu podstatnému. Nám 
tenkrát ty Fazery a SVčka stačily. Jak velké 
části dnešních motorkářů bude v pohodě 
stačit GT?

P.S. A ještě jedna věc, nad kterou se 
musíme pozastavit. Vývoj u CFMOTO valí dál 
pěkně pod tlakem. Vypadá to, že následující 
modely už budou mít moderní rámy 
s normální hmotností a k tomu ty motory 
od KTM. To se teprve budeme divit! 
Značka, která existuje pouhých 32 let. 

CFMOTO 650GTTEST

POCHOPILI TOTIŽ, 
ŽE NESTAČÍ BLBĚ 

OKOPÍROVAT NĚCO 
EXISTUJÍCÍHO

Nekupuj si ji, když…
 máš rád všechno perfektní,

 jsi evropský patriot,
 pořád moc nedůvěřuješ.

Kup si ji, když…
 chceš prostě jenom jezdit,
 umíš dělat ústupky,
 radši utratíš za komfort než za značku.

Ovladače? Naprostá 
normálka.

Vůbec nás ty  
tvary neuráží

Není všechno 
WP, co má  

bílou pružinu

Mechanicky, 
jednoduše, klidně  
za jízdy

Displej dostává 1A  
za grafiku, čitelnost  
i obsah

A dokonce výraznej 
kukuč, co se ničemu 
moc nepodobá!

Rozhodně nemůžeme 
mluvit o prťavé 
motorce (ani jezdci)

Čí to je dítě? 
Karle?

Začněme si zvykat, 
budeme jich potkávat 
víc a víc

USB na nabíjení 
telefonu nebo 
navigace, dobrý!

Za jak dlouho úplně 
vymizí klasický 
žárovky?

>>

Displej dostává 1A  
za grafiku, čitelnost  
i obsah
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Koho postavit do ringu proti GT, když přímý 
konkurent je vlastně jen Kawa? Mrkneme po 
řadových dvouválcích v cenové relaci kolem 
dvou set tisíc.

FIGHT vs. 
KONKURENCE

CFMOTO 650GT

 Yamaha Tracer 7 Honda CBR500R Benelli 752 S Kawasaki Ninja 650 CFMOTO 650GT

MOTOR

Typ řadový dvouválec, DOHC/4 řadový dvouválec, DOHC/4 řadový dvouválec, DOHC/4 řadový dvouválec, DOHC/4 řadový dvouválec, DOHC/4

Objem 689 cm3 471 cm3 754 cm3 649 cm3 649,3 cm3

Výkon 73,4 koně @ 8750 ot./min. 47,6 koně @ 8600 ot./min. 76 koní @ 8500 ot./min. 68 koní @ 8000 ot./min. 62 koní @ 9000 ot./min.

Točivý moment 68 Nm @ 6500 ot./min. 43 Nm @ 6500 ot./min. 67 Nm @ 6500 ot./min. 64 Nm @ 6700 ot./min. 58,5 Nm @ 7000 ot./min. 

Počet rychlostí 6 6 6 6 6

Sekund. převod řetěz řetěz řetěz řetěz řetěz

PODVOZEK

Rám kombinace litého 
a trubkového

ocelový trubkový ocelový trubkový ocelový trubkový ocelový trubkový 

Odpružení předek teleskopická vidlice, zdvih 
130 mm

teleskopická vidlice, ø 41 mm, 
nastavitelné předpětí

USD, ø 50 mm teleskopická vidlice, 
ø 41 mm

teleskopická vidlice KYB

Odpružení zadek monoshock, zdvih 142 mm monoshock, nastavitelné 
předpětí

monoshock, nastavitelné 
předpětí

monoshock, nastavitelné 
předpětí

monoshock KYB, 
nastavitelné předpětí

Brzda přední 2× 282mm disk, 4pístek 1× 320mm disk, 2pístek 2× 320mm disk, radiální 
4pístek

2× 300mm disk, 2pístek 2× 300mm disk, 4pístek

Brzda zadní 1× 245mm disk, 2pístek 1× 240mm disk, 1pístek 1× 260mm disk, 2pístek 1× 220mm disk, 1pístek 1× 240mm disk, 2pístek

Přední kolo 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17 120/70-17

Zadní kolo 180/55-17 160/60-17 180/55-17 160/60-17 160/60-17

ROZMĚRY

Výška sedla 835 mm 785 mm 810 mm 790 mm 795 mm

Rozvor 1460 mm 1410 mm 1460 mm 1410 mm 1415 mm

Objem nádrže 17 l 17,1 l 14,5 l 15 l 19 l

Hmotnost 196 kg (s náplněmi) 192 kg (s náplněmi) 226 kg (s náplněmi) 193 kg (s náplněmi) 226 kg (s náplněmi)

Testováno Motohouse 8–9/2020 Motohouse 6/2019 Motohouse 10/2020 netestováno Motohouse 1–2/2021

CENA V ZÁKLADU 209 990 Kč 179 900 Kč 179 900 Kč od 199 900 Kč 153 650 Kč

Jaká je Letos přejmenovaný Tracer 
je oproti ostatním v partičce 
trochu víc dlouhonohý, což 
s sebou přináší i vyšší polohu 
sedla. Pro větší jezdce tedy 
trochu víc místa. Dvouválec 
CP7 vycházející z MT-07 je 
v téhle partičce nejživější. 
Podvozek mu hravě stíhá, 
malý ovladatelný cesťák.

S cenou pod dvě kila najdete 
u Hondy sice menší objem 
motoru, ale jinak se holka 
vůbec nemusí stydět. Je 
hravá, je zábavná a v téhle 
partičce si ji troufneme 
označit za nejsportovnější. 
Tomu odpovídají také 
dvoudílná níže položená 
řídítka. Pokud chcete objem 
větší, pak za 215 000 Kč je 
NC750X.

Jasně, je to samozřejmě 
naháč, takže komfortem se 
ostatním nemůže vyrovnat. 
Ale s GT má ledacos 
podobného, ať už se bavíme 
o zemi původu, nebo 
(bohužel) vyšší hmotnosti. 
Jako jediná jde Benellka 
do ringu vybavena USD vidlí 
a radiálními brzdami, obojí 
dobře fungujícím.

Je jasné, že tady se 
CFMOTO hodně učilo. 
Dokonce je to prý ten samý 
motor. Pravda, ta jeho 
točivost a živost je podobná. 
Ninja se sice tváří jako ostrá 
okruhovka, ale s dvoudílnými 
vysokými řídítky je to stejně 
pohodlná motorka. A teď si 
položme zásadní otázku – je 
to o čtvrtinu lepší motorka?

Čína vystrkuje růžky 
a ukazuje, že už 
dnes umí postavit 
konkurenceschopnou 
motorku. Jasně, GT má 
svoje mouchy, ale pokud 
se podíváte na porovnání 
s konkurencí, a především 
cenu, je vám jasné, že je to 
něco za něco. Za ty prachy 
překvapivě dobrej stroj 
s vysokou mírou komfortu. 
A jako bonus motor, který 
známe odvedle.
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Motocykly CFMOTO - nejdostupnější moderní motocykly v ČR a SR
Kvalitní a dostupné motocykly ze společné dílny KTM a CFMOTO. Design Kiska (Rakousko) 

a Modena 40 (Itálie). Rok 2021 nové modelové řady a nové exkluzivní modely!

Čtyřkolky CFMOTO Gladiator - nejprodávanější čtyřkolky ČR a SR
Světová špička v ATV oboru. Profi stroje pro zábavu, cestování i nejtežší pracovní nasazení!

www.ctyrkolky.cz www.cfmoto.cz

Navštivte naše originální
CF MOTO brand shopy:

ČR: CFMOTO Všechromy, CFMOTO Bavorov,
CFMOTO Brno, CFMOTO Č. Budějovice,
CFMOTO Č. Krumlov, CFMOTO Hlučín,

CFMOTO Hradec Králové, CFMOTO Jindřiš,
CFMOTO Liberec, CFMOTO Plzeň, CFMOTO Praha,

CFMOTO Třinec, CFMOTO Šternberk, CFMOTO Vítězov

SR:  CFMOTO Košice, CFMOTO Krakovany,
CFMOTO Martin, CFMOTO Nitra, CFMOTO Poprad,

CFMOTO Trnava, CFMOTO Zvolen

CENY OD 

89 300
vč. DPH

(model CFMOTO
300NK)

CENY OD 

125 990
vč. DPH

(model CFMOTO
X450 BE)


