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NOVÁ YAMAHA R7
Sportovní řadu značky Yamaha rozšířil zbrusu nový stroj – model R7. Co o něm víme? Vezmeme to telegraficky: motor CP2 o objemu 689 ccm 
má výkon 54,0 kW (73,4 k) při 8750 ot./min. a točivý moment 67,0Nm při 6500 ot./min, hmotnost stroje včetně náplní je 188kg. To je tedy 
to hlavní, ovšem ne jediné. O tlumení se zde stará plně nastavitelná přední USD vidlice KYB o průměru 41mm a nastavitelný zadní tlumič 
s přepákováním, důležitou součástí podvozku je i kompaktní rám, díky kterému je R7 nejštíhlejším strojem řady R. Brzdy dostala na starosti 
značka Brembo, vepředu jde o dva kotouče s průměrem 298mm a radiální čtyřpískové brzdiče. R7 má i spojku A&S (Assist & Slipper), která 
zajišťuje plynulejší řazení a zabraňuje při prudkém podřazení přetáčení motoru a odskakování zadního kola (rychlořazení, ovšem jen směrem 
nahoru, je za příplatek). Na to, jak novinka pojede, si budeme muset ještě chvíli počkat, ale už teď musíme uznat, že vypadá náramně!
  

Diskutovanou novinku pro příští rok z dílny CFMOTO – model 800MT - jste už 
mohli zahlédnout i v našich končinách. Výrobce si totiž vybral českého dovozce 
Journeyman CZ jako svou evropskou testovací základnu a tak už médii probíhá 
několik prvních informací o tom, jak nové MTéčko vypadá, potažmo na prvních 
kilometrech předprodukční verze funguje. Ambasadorem tohoto modelu se stal 
známý motocestovatel Jarda Šíma, který má za úkol najezdit co nejvíc kilometrů 
v jeho sedle a pomáhá odladit poslední detaily. Zatím je tedy jediný, kdo může 
800MT v rámci ČR (a vlastně celé Evropy), oficiálně osedlat a jeho úkolem je získat 
podněty k finálním úpravám. Ty se ani tak netýkají vzhledu, který zůstane víceméně 
stejný, jedná se o doladění například palivových map, kde se upravují výkonové 
křivky v souladu s novou přísnou emisní normou EURO 5 a samozřejmě nový 
kousek prochází i ostrou zkoušku kvality, kde se kontroluje výdrž a kompatibilita 
jednotlivých komponentů v reálu (tlumení, brzdy a další součásti). CFMOTO jde tedy 
trochu jiným směrem, než většina tradičních značek a reaguje tak na potřeby trhu 
přímo v místech, kam potom vyráběné motorky směřují. Což by samozřejmě nešlo 
bez aktivního zastoupení u nás, kde se dovozce Journeyman CZ nebojí udělat pro 
svoje zákazníky něco navíc a nachystat tak motorku co nejvíc přizpůsobenou našim 
preferencím, podmínkám a v neposlední řadě i rozměrům.

NOVÁ YAMAHA R7

CFMOTO 800MT
SE PRO FINÁLNÍ ÚPRAVY TESTUJE V ČR

2. ročník této unikátní akce se letos uskuteční 
13. - 15. 8. opět v areálu Adventure Land (Bělá 
pod Bezdězem). Po úspěšném prvním ročníku se 
organizátorky rozhodly akci zopakovat – znovu tedy jde 
o víkendový kemp, určený pro všechny ženy a dívky 
na motorkách. Během tří dní si budou moci vyzkoušet 
celou řadu motocyklů, užít si spanilou jízdu i speciální 
moto vyjížďky, zažít workshopy, kde se budou moci 
učit od těch nejlepší. Letos nově na holky čeká 
i enduro trénink nebo škola jízdy po zadním. Registrovat 
se je možné už nyní na www.ladiesridecamp.cz. Cena 
je 1250 Kč. Neváhejte a přijeďte, bude to pecka! 
A my na ní samozřejmě nebudeme chybět.
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