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N ovinka CFMOTO 300SR, 
neboli Sport Racing, mě 
zaujala už na fotkách a fakt 
jsem se na ni těšil. I když je její 

základ stejný, jako u nahatýho modelu 
NK, přesto mě tahle nová kapotážka 
lákala mnohem víc. Jako první jsem 
na webu zahlídl SRko v bílé barvě, 
ale to se bohužel sériově nevyrábí. 
Nicméně i obě dostupné varianty, tedy 
černá se žlutými linkami nebo tradiční 
„cfmoťácká“ modro-stříbrná se žlutými 
linkami, jsou moc hezké. 

Hned na začátek si okoukneme 
konkurenci SRka, i když dá se říct, že 
téměř žádnou nemá. Honda CBR 300 
i tříkilo Kawasaki Ninja jsou minulostí, 
a tak se dají konkurenční stroje spočítat 
na prstech jedné ruky. Přesto továrna 
CFMOTO nic neponechala náhodě 

a novince v kategorii malých objemů 
se věnovala s plnou péčí. Stačí se 
podívat nejen na design, na kterém 
se podílelo italské studio Modena 40, 
jejichž designér má na „svědomí“ i vzhled 
motocyklů MV Agusta, ale i na technické 
prvky. Osvětlení je kompletně LED, které 
dobře vidí i ostatní řidiči. Pěti a půl palcový 
TFT displej s ukazatelem zařazeného 
kvaltu lze propojit s mobilním telefonem, 
takže pokud máte komunikátor na helmě, 
můžete na displeji přijímat i telefonické 
hovory. Přední vidlice je obrácená, tedy 
USD a nechybí ani radiální brzdový 
třmen. Propracovaná kyvka či lehké, 
vícepaprskové ráfky jsou už jen třešničkou 
navrch. SRko nabízí dokonce i dva jízdní 
režimy, ECO a SPORT, které se snadno 
ovládají tlačítkem na levém řídítku. Já 
jsem nakonec nic jinýho než SPORT 
ale nezkoušel.

MALÝ MOTORKY MÁM RÁD. JSOU LEHKÝ, OBRATNÝ, A I KDYŽ NEMAJÍ MOC VELKEJ 
VÝKON, PŘESTO JDE NA NICH KOLIKRÁT VYŠKOLIT V ZATÁČKÁCH I ČISTOKREVNÝ 

SUPERSPORTY. JSOU TO ZKRÁTKA TAKOVÝ HRAČKY, KTERÝ ZAČÁTEČNÍKŮM 
BOHATĚ STAČÍ A ZKUŠENÝ JEZDCE DOSLOVA VYBÍZÍ K BLBINÁM.  

Text: Michal „Indi“ Dokoupil, foto: Jana Kolací, Ivan „Scoob“ Bezděk

ŽIHADÝLKO

CFMOTO 300SR
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Sportovní verze SR, stejně jako její 
sourozenec NK, má trubkový rám, ve 
kterém vrčí jednoválcový, kapalinou 
chlazený motor o objemu 292,4 cm3 
s výkonem téměř třiceti koní. Rozvody 
jsou zde řešeny pomocí dvou vaček, které 
otvírají a zavírají čtyři ventily a kvůli snížení 
vibrací je motor osazen i vyvažovacím 
hřídelem. Vstřikování zajištuje značka 
BOSCH, a má za úkol zajistit maximální 
výkon s co nejmenší spotřebou paliva. 
Ne, že by mi nějak záleželo na spotřebě, 
ale vycházela mi okolo 4 litrů na 100km 
- a to jsem SRko zrovna nešetřil. Na 
dvanáctilitrovou nádrž tak ujedete solidní 
porci kilometrů. 
Když si k tomu všemu dosadíte i údaj 
o provozní hmotnosti, tedy 165 kilogramů, 
tak to nejsou vůbec špatný čísla. 

Pokud byla primárním cílem konstruktérů 
zábava, tak se fakt trefili. Motorka je velmi 
dobře ovladatelná, mrštná a až se mi 
ani nechce věřit, že váží oněch 165 kilo. 
Překvapila mě pružnost motoru, který jde 
dobře do otáček. Převodovka je dobře 
poskládaná, kvalty jsou sportovně kratší, 
a ideální rozmezí otáček pro mě bylo 
okolo sedmi, osmi tisíc, kde motorka 
fungovala nejlíp. Ani se nedivím, protože 

i podle papíru se dvaceti osmi koní 
dočkáte při 8750 otáčkách za minutu 
a nejvyšší točivý moment, tedy 25Nm, 
se přihlásí v 7200 ot/min. Maximálky jsem 
dosáhl zhruba 160 kilometrů v hodině 
a se spolujezdcem okolo 130 km/hod.

Stávající podvozek je spíš měkčí, což 
je komfortní na hrbolatých cestách, ale 
pro sportovnější jízdu bych ocenil trochu 

tvrdší nastavení. U zadního centrálního 
tlumiče je možné nastavit předpětí pružiny, 
ale i tak je motorka stavěná spíš pro lehké 
váhy, pro které bude ideální volbou. Ve 
dvou jsme už totiž SRko doslova zasedli 
a pak je cítit každá nerovnost.
Sympatická je i výška sedla 78 centimetrů, 
takže na zem pohodlně dosáhnou i 
řidiči nebo řidičky menšího vzrůstu. Na 
druhou stranu, i přítelkyně se svými 
185 centimetry se poskládala na SRko 
docela dobře, jen by potřebovala malinko 
posunout řadící páčku níž, což je otázka 
chvilky.

Brzdový systém, jak je už u CFMOTO 
zvykem, dodává španělská značka 
J.Juan. Vepředu se jedná o kotouč 

o průměru 292 milimetrů a čtyřpístkový 
radiální třmen, vzadu je dvoupístek 
a kotouč s průměrem 220 milimetrů. Brzdy 
jsou trochu s otazníkem. Nezdají se mi 
vůbec špatný a na tříkilo jsou dostačující, 
ale nemají ostrý nástup, je potřeba za 
páčku trochu víc vzít. A co bych osobně 
nejradši vyhodil do háje, je ABS. To mi 
přijde u téhle motorky zbytečný a možná 
až kontraproduktivní, protože zasahuje 
vcelku brzo. Možná právě proto mi nad 
brzdama visí ten otazník. Jenže legislativa 
je jasná, ABS je zkrátka povinný a věřím, 
že na rozdíl ode mě ho spousta lidí 
naopak ocení.
Co mě velmi mile překvapilo, je tovární 
obutí značkou CST. Doteď jsem na CST 
nejel, a říkal jsem si, že to bude určitě 

Nová třístovka funguje dobře nejen na silnici...

OBJEDNÁVEJTE NA WWW.WEMOTO.CZ NEBO TELEFONICKY NA +420 317 471 113

PANCÉŘOVÉ SPOJKOVÉ A BRZDOVÉ HADICE

Konstruktéři se plně vyřádili i na detailech

...ale i na malém okruhu. Možná i na velkém
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první věc, kterou bych vyměnil, ale gumy 
jsou vážně výborný. Držely perfektně za 
deště i na okruhu v Sosnové a náklony 
jdou na eSeRku taky jedna báseň…
vlastně možná až moc, protože se mi 
dokonce povedlo trochu odřít výfuk, který 
byl na zemi stejně rychle, jako hlásič 
na stupačce. Ale už jsem viděl na netu 
i závodní verze, kde jsou stupačky výš 
a výfuk je vyvedený jinak, takže se dají na 
300SR jezdit fakt slušný placky.

VSTUPENKA 
DO SPORTOVNÍHO SVĚTA
Tak, a tím se dostáváme k tomu, komu 
je vlastně novinka od CFMOTO určena. 
Začneme tím prvním… jde tak trochu 

o vstupenku do světa sportovních 
motocyklů, a nutno říct, že vstupenku 
nejen krásnou, ale navíc i za velmi 
pěknou cenu. Když k tomu přidám 
pětiletou záruku od importéra, tak 
je to fakt na zvážení. 300SR není 
samozřejmě závodním strojem 
v pravém slova smyslu, což je vidět i na 
vyšších řídítkách, přesto nebude nudit 
ani zkušený jezdce. Pro řízení stačí 

řidičák A2, takže může jít nejen o ideální 
první motorku, ale i o pokračování po 
stopětadvacítce. A nebudu se divit ani 
dámám, pokud po téhle motorce sáhnou. 
I když je mi jasný, že to bude hlavně 
„začátečnická“ a „holčičí“ motorka, nerad 
bych ji takhle šmahem zaškatulkoval, 
protože věřím, že by se mohla líbit 
opravdu komukoliv, kdo se nežene za 
vysokým objemem a za výkonem.

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 

92 990
vč. DPH

(model CFMOTO
300NK)

CENY OD 

129 990
vč. DPH

(model CFMOTO
X450 BE)

má záruku 5 let

MOTOR
Typ čtyřdobý, kapalinou chlazený 1-válec

Rozvod/ventilů na válec DOHC/4 

Vrtání x zdvih 78 x 61,2mm

Zdvihový objem 292,4 cm3

Plnění motoru el.vstřikování Bosch

Nejvyšší výkon 28 k (20,6kW)/8 750 1/min.

Největší točivý moment 25Nm/7 200 1/min.

PŘEVODY
Převodovka šestistupňová manuální

Sekundární převod řetěz

PODVOZEK
Přední odpružení USD

Zadní odpružení monoshock, nastavení předpětí pružiny

Brzda vpředu 1 x 292 mm, čtyřpístkový třmen

Brzda vzadu 220 mm, dvoupístkový třmen

Pneumatiky P/Z 110/70 - 17; 140/60 - 17 

ROZMĚRY A HMOTNOST
Rozvor 1360mm

Výška sedla 780mm

Hmotnost 165kg

Objem nádrže 12 l

NAMĚŘENÉ HODNOTY
Nejvyšší rychlost 160km/hod.

Spotřeba v testu 3,7 l/100km v celkovém průměru

CENA 102 990,- Kč
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V Sosnové bylo CFMOTO 300SR ve svém živlu

Při testování se mi povedlo
odřít výfuk, závodní verze
ho mají vedený jinak 


