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Jednou z nejzajímavějších novinek v jedné stopě je univerzální sportovně-cestovní dvouválec od CFMOTO. 
Díky českému importérovi, společnosti Journeyman, jsme dostali možnost testovat tuhle motorku 

celou letošní sezonu a vyzkoušet, zda opravdu čínská motorka dokáže šlapat na paty tradiční japonské 
produkci, nebo si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. 



CFMOTO udělalo za poslední roky velký kus práce a hodně pomohla spolupráce s rakouskou KTM a designovým studiem 
Kiska. To je podepsané i pod GT, které nejen že vypadá velmi dobře, ale ve svém designu má implementované i všechny 
současné novinky, jako jsou třeba LED pásy okolo světel pro denní svícení. V prostorovém ocelovém rámu se ukrývá řa-

dový dvouválec, který už známe z modelů NK a MT. Tam se rozhodně osvědčil, a i když papírový výkon 61 koní nevypadá nijak 
oslnivě, s lehkou motorkou si hravě poradí a cestovat dálniční rychlostí pro něj není problém. Ostatně o jeho schopnostech se 
přesvědčíme mimo jiné i v Alpách nebo na okruhu. Přesto, že je motor v rámu poměrně úzký, obklopuje ho mohutná kapotáž, 
za kterou se schová i jezdec vyšší postavy. Tomu pomůže i cestovní plexisklo. K cestování jsou ideální i kufry v barvě motorky, 
které ladí s celkovým designem stroje. 
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Když to tak vidím, 
tak se máte na co těšit.

Inzerce
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Bílé GT na výstavě v Miláně

Kompletně digitální palubní deska
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Předání a zajíždění
I když je teprve konec února, motorku už máme k dispozici a jakmile to 
počasí jen trochu dovolí, vyrazíme jí natočit první kilometry. Ty musí být 
trochu opatrnější, ale jakmile má motor na počítadle alespoň pár stovek 
záběhových kilometrů, můžeme konečně vyzkoušet, co v gétéčku vězí. 
Kromě nějaké té dovolené v sedle a řádění na okruhu se na motorku chystá 
samozřejmě i každodenní provoz po městě, okreskách i dálnici, takže od-
počinek ji rozhodně nečeká. V plánu je nájezd alespoň 10 000 km, což už je 
hodnota, se kterou se dá kalkulovat a rozhodně nám o motorce řekne víc, 
než klasický týdenní test. 

VýbaVa
Přestože je GT s kufry v podstatě připravené na cesty, budeme v rámci 
testu motorku i dovybavovat, což je kratochvíle většiny motorkářů. V plánu 
jsou určitě vyhřívané rukojeti, doplňková zavazadla, no a jedna sada pne-
umatik nám na celý test rozhodně stačit nebude. Vyzkoušíme si určitě taky 
nějakou tu navigaci, která nás bude na cestách doprovázet. No a na své si 
přijde samozřejmě i spolujezdec, protože GT rozhodně není motorka jen 
pro jednoho.

Když to tak vidím, tak se máte na co těšit a já osobně jsem zvědavý, jestli 
motorka střední třídy zvládne to, na co si lidé kupují násobně dražší motor-
ky renomovaných značek.
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I když je teprve konec února, 
motorku už máme k dispozici 

a jakmile to počasí jen trochu dovolí, 
vyrazíme jí natočit první kilometry.

Ovladače si s dražší konkurencí v ničem nezadají Kufry se nám rozhodně budou hodit

A tohle je naše GT ještě u importéra


