ŠKOLA HROU
CFMOTO
300NK

TEXT: MASSIMO, FOTO: HUSQVARNA

Už prvý pohľad vám naznačí, na akú klientelu má táto motorka
namierené. Zvlášť vo farbe, ktorú vidíte na fotkách... Výrazná tyrkysová
perleť doslova žiari a jasne naznačuje, že 300NK chce osloviť hlavne
tínedžerov. Neznamená to však, že by nemohla zaujať ani skúsených
dospelákov, ktorí v kútiku duše zostali mladí a hraví. Koniec-koncov, pre
nich je tu aj decentnejšia, čierna verzia. Motorka je to vyslovene hravá,
no zároveň to nie je žiadna detská hračka, z ktorej mladík „vyrastie“
v priebehu jednej sezóny.
Hravý dizajn
Značka CFMOTO už dávnejšie nadviazala
partnerstvo s KTM a jedným z efektov
tohto zväzku je aj intenzívna spolupráca
s dvorným dizajnérom KTM, renomovaným
štúdiom Kiska. Na rovinu môžeme povedať,
že vydarený „európsky“ dizajn s poriadnym
športovým nádychom je to, čím novinka
300NK zaujme už na prvý pohľad. Množstvo
decentných hrán, šikovne tvarované plôšky
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a vydarené detaily sú spojené do atraktívneho
celku, ktorý vzbudzuje dojem oveľa drahšieho
stroja z dielne výrobcu s dlhoročnou tradíciou
vo vývoji a výrobe motoriek. A história
motocyklov CFMOTO pritom siaha len pár
rokov späť...
Hravá ovládateľnosť
Spomínali sme, že tristovka má nielen svojim
objemom, ale aj celkovým zameraním

namierené hlavne medzi mládež, respektíve
medzi menej skúsených jazdcov. Práve
v týchto rukách vynikne doslova hravá
ovládateľnosť motorky. Hneď po nasadnutí
cítite subtílnu, štíhlu stavbu, ale jedným
dychom treba dodať, že miesta je tu dostatok
aj pre urastenejších jazdcov. Vážne, v otázke
priestoru je 300NK pomerne veľkorysé
a pokojne sa môže stať, že na niektorej
šesťstovke sa budete cítiť stiesnenejšie.

MOTOR Typ motora: kvapalinou chladený
štvortaktný jednovalec, rozvod DOHC, 4 ventily,
zdvihový objem: 292,4 ccm, vŕtanie x
zdvih: 78 x 61,2 mm, kompresný pomer:
11,3 : 1, maximálny výkon: 20,5 kW (27,9
k) pri 8.800 ot./min., najvyšší krútiaci
moment: 25 Nm pri 7.200 ot./min.,
príprava zmesi: elektronické vstrekovanie,
zapaľovanie: elektronické, štartér: elektrický,
prevodovka: šesťstupňová, spojka:
viaclamelová, v olejovej náplni, sekundárny
prevod: reťaz
PODVOZOK Rám: oceľový rúrkový,
odpruženie: vpredu: teleskopická vidlica
up side down, vzadu: jedna pružiaca a tlmiaca
jednotka, brzdy vpredu: kotúčová s priemerom
300 mm, dvojpiestikový strmeň, ABS, vzadu:
kotúčová s priemerom 240 mm, jednopiestikový
strmeň, ABS, kolesá: zliatinové, pneumatiky:
vpredu: 110/70-17“, vzadu: 140/60-17“.
CF MOTO
650 GT

ROZMERY Rázvor: 1.360 mm, výška
sedadla: 795 mm, objem palivovej nádrže:
15 l, hmotnosť: 151 kg, cena: 3.349 eur.
Motocykel na test zapožičal: Journeyman

CF MOTO
650 MT

NA VÝBER MÁTE Z DVOJICE
REŽIMOV - SPORT A TOUR, MENÍ SA
VTEDY AJ GRAFIKA PRÍSTROJOV.

Ani pri výške postavy 186 cm som nemal
dojem o číslo menšej motorky, práve
naopak. Tristovka ma prekvapila výbornou
ergonómiou, predovšetkým výškou a tvarom
riadidiel. Posed je vzpriamený, riadidlá
príjemne široké a celkový posed je tak trochu
supermotardový, čo je pre ovládateľnosť
veľké plus. Ani nohy v kolenách nie sú príliš
pokrčené, takže obavy nemusia mať ani vyšší
jazdci.

Žiadna hračka
O tom, že 300NK nie je žiadna detská hračka
vás presvedčí už prvý pohľad – nielen
spomínaný dizajn, ale aj celkové dielenské
spracovanie, lícovanie plastov a ostatných
dielov, zvary, kvalita lakovania... Možno
trochu „hračkársky“ pôsobí len drobná páčka
spínača smeroviek, v hrubších rukaviciach je
jej ovládanie trochu nemotorné, no dá sa na to
zvyknúť. Pri výčitkách nedokonalostí ešte na

CF MOTO
300 NK

MOTOBIKER

Železničná ulica 656/5a, 922 02 Krakovany
tel.: 0948 963 123
e-mail: info@motobiker.sk

e-shop: www.motobiker.sk

moment zostanem – konštruktéri by sa mohli
„pohrať“ so spätnými zrkadlami, konkrétne
s ich umiestnením, pretože teraz je v nich
výhľad dosť problematický, obdivujete hlavne
svoje lakte. Môj „tajný“ tip – čo tak poobzerať
sa po nejakých tuningových, ktoré sa montujú
do koncov riadidiel? Výhľad by sa určite zlepšil
a nepochybne by to prospelo aj dizajnu
motorky...
Svižne svetom
Jednovalcová tristovečka produkuje necelých
tridsať koní, no o zábavu v jej sedle nie je
núdza. Motor je na svoj objem prekvapivo
pružný a dokáže si poradiť aj s 3000 ot./
min. Znamená to, že mestskou päťdesiatkou
sa môžete zakrádať aj na šestke. Predsa
len sa však cíti lepšie aspoň pri 3500 ot./
min., čo znamená od 60 km/h (pri zaradenej
šestke). Pri turistickej stovečke sa hodnota
na otáčkomeri pohybuje okolo 5700 ot./
min. a v tomto pásme motorka ešte celkom
citeľne zrýchľuje, takže máte výkonovú
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rezervu napríklad na predbiehanie. NK bez
problémov zvláda aj diaľničných 130 km/h,
maximálka je potom zhruba 140 km/h, no
diaľnica rozhodne nie je pre tento stroj
tým najlepším ihriskom. Oveľa lepšie sa
cíti v rýchlostiach okolo stovky a na ceste
plnej zákrut. Práve tam vynikne výborná
ovládateľnosť, ochota zatáčať, ale zároveň
aj stabilita podvozku bez pocitu akejkoľvek
nervozity. Ukážková je odozva od predného
kolesa, motorka ma príjemne prekvapila
tým, akú istotu jazdcovi poskytuje. Dovoľoval
som si stále väčšie náklony a z miery tento
naháčik nevyvedie ani náhla potreba prudšie
zmeniť smer, či pribrzdiť aj priamo v zákrute.
Brzdy majú citlivý nástup, pre intenzívnejšie
spomalenie je potrebné použiť „až“ dva prsty,
ale to k celkovo distingvovanému charakteru
motorky vyslovene pasuje. Jednoducho
povedané, 300NK odpúšťa aj určité jazdecké
chyby, rôzne aj krízové situácie zvláda
s prehľadom a to je pri motorke určenej
hlavne pre mladíkov nesmierne dôležité...

