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T
en jed nak nie za grzał tu zbyt

dłu go miej sca. Na wet się nie

obej rze liś my, a już trze ba by ło

od dać go na pier wszy ser wis.

Stam tąd bez poś red nio tra fił do

fir my GRAN Dys duo na prze bu -

do wę. Jej tem pe ra ment oka zał

się być na ty le osza la ły, że przy -

o dzia ny w wy ści go wy kaf tan

bez pie czeń stwa bę dzie wy pusz -

cza ny tyl ko na to ry wy ści go we.

Po rów na nie te go mo de lu z ja -

poń ską kon ku ren cją moż na

prze czy tać w te ście czte rech ja -

poń skich su per spor tów. Wy ni ka

z nie go jas no, że no wy GSX-R

600 bę dzie nie zwy kle moc nym

gra czem w staw ce su per sport

600. Pier wsze ja zdy „w cy wi lu”

zdra dzi ły, że ma my do czy nie -

nia z na ro wi stym osob ni kiem.

Z ro ku na rok za kres uży tecz -

nych ob ro tów zwię ksza się, ale

na wet naj no wsza 600 nie jest

w sta nie stra cić przy pa dło ści

zwią za ne go z dłu gim pier -

wszym prze ło że niem i de fi cy -

tem mo cy w ni skim za kre sie

ob ro tów. Mo to cykl trze ba wkrę -

cić nie co na ob ro ty, aby spraw -

nie ru szyć. Ko lej nym man ka -

men tem jest brak kon sek wen cji

Su zu ki z roz miesz cze niem

przy ci sków na kie row ni cach.

Ma my wra że nie, że przy każ -

dym mo de lu da ny przy cisk słu -

ży do cze go in ne go. Na przy -

kład te raz zmia nę map za pło nu

re a li zu je my tym przy ci skiem,

któ ry zwy kle ob słu gi wał sy gnał

świet lny, a ten z ko lei re a li zu je -

my za po mo cą gu zi ka zmia ny

świa teł. Mo że już nie dłu go Su -

zu ki ujed no li ci sy stem i bę dzie

trzy mał się jed ne go sche ma tu

we wszyst kich mo de lach. Waż -

ne, że szu ka roz wią zań op ty -

mal nych.

Su zu ki
GSX-R 600

Wi taj w redakcji
Do na sze go skrom ne go ga ra żu 
przy gar nę liś my na ten se zon 
naj no wsze Su zu ki GSX-R 600.

ZAKRES PRAC 
WYKONANANYCH 

PODCZAS PIERWSZEGO 
PRZEGLĄDU W ASO

Wy mia na ole ju i fil tra

Spraw dze nie wol nych  ob ro tów

Re gu la cja lu zów li nek ga zu

Kon tro la i re gu la cja 

na cią gu łań cu cha

Spraw dze nie dzia ła nia ha mul ców

Spraw dze nie do krę ce nia 

głów ki ra my

Spraw dze nie do krę ce nia 

wszyst kich śrub wy de chu, 

ra my i za wie sze nia
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S
e ryj ne osło ny trze ba zde -

mon to wać i za stą pić wy -

czy no -wy mi. Dol na owiew ka,

któ ra w se ryj nych  moto cy -

klach po zba wio na jest „dna”,

w spor to wej kon fi gu ra cji jest

zam knię ta, tak, aby pły ny,

któ re ewen tu al nie mog ły by

wy do stać się z ukła dów mo -

to cy kla, nie tra fi ły na na -

wierz chnię to ru. 

W „ryn nie” mu szą być zro -

bio ne od pły wy za bez pie czo -

ne kor ka mi spu sto wy mi.

Otwie ra się je, gdy wy ścig lub

tre nin gi ogło szo ne są ja ko

„mo kre” (czy li pod czas lub po

60 LIPIEC 2011

Opóźniony

Dla laika motocykl drogowy od
wyścigowego różni się tylko kilkoma

detalami. Właściwie to prawda. Ale kiedy
spojrzy się na specyfikację techniczną

regulaminu PZM, okaże się, że pracy przy
nim jest co niemiara.

MARATON

Przebudowa motocykla nie jest 

wielce skomplikowana. Wystarczy mieć kilka

podstawowych kluczy, aby się z tym uporać

Su zu ki
GSX-R 600

TESTY DŁUGODYSTANSOWE

desz czu). Ina czej wy peł ni ła by się

wo dą, a ja zda z kil ku na sto li tro -

wym ak wa rium pod mo to cy klem

nie by ła by ani ła twa, ani bez -

piecz na.

Przed na ło że niem owie wek

wszel kie kor ki spu sto we i wle -

wo we pły nów ustro jo wych mo -

to cy kla mu szą być na wier co ne

i za bez pie czo ne przed sa mo wol -

nym od krę ce niem. Tłu sty płyn

chłod ni czy za stę pu je się wo dą

de sty lo wa ną, bo roz la ny na to -

rze móg łby spo wo do wać upa dek

in ne go za wod ni ka. Do ba ku

wkła da się spe cjal ne gąb ki, któ -

re w przy pad ku ro zer wa nia
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zbior ni ka ogra ni cza ją roz la nie

pa li wa. W Su zu ki GSX-R gu mo -

we prze wo dy ha mul co we na le ży

za stą pić spe cjal ny mi, w sta lo -

wym oplo cie. Ko lej nym, wy ma

ga nym re gu la mi nem ele men-

tem, za mon to wa nym w mo to cy -

klu jest „łyż wa” na wahaczu, któ -

ra ma za po biec do sta niu się

pal ców czy sto py mię dzy łań cuch

a zę bat kę pod czas wy pad ku. Nie -

zbęd ny jest zbior nik sku pia ją cy

wszyst kie rur ki od po wietrz ni -

ków (ukła du chłod ni cze go

i zbior ni ka pa li wa) po to, aby pły -

ny te nie do sta ły się na na wierz -

chnię to ru.

Ko lej ny mi ele men ta mi, któ re

war to wy mie nić (nie o bo wiąz ko -

wo) są kon so le pod nóż ków zwię -

ksza ją ce prze świt w za krę cie oraz

ak ce so ryj ny amor ty za tor skrę tu.

Dla po pra wy osią gów mo to cy kla

war to zmie nić prze ło że nie z se -

ryj ne go na nie co wol niej sze. Mo -

to cykl osią gnie niż szą pręd kość

mak sy mal ną, ale le piej bę dzie do

niej przy spie szał.

Naj bar dziej ruj nu ją ce dla kie sze -

ni za wod ni ków są opo ny. Osią -

gnię cie sa tys fak cjo nu ją cych re zul -

ta tów jest moż li we tyl ko na

ogu mie niu z naj wyż szej pół ki. Jest

ono bar dzo przy czep ne, ale też

nie trwa łe. Tyl ko tro chę prze sa dy

jest w twier dze niu, że tyl na opo -

na star cza na pół go dzi ny ja zdy

na to rze, a kosz tu je ok. 800 zł.

Nie ste ty, przed pier wszą run dą

WMMP nie uda ło się nam spro -

stać za da niu prze bu do wy ma szy -

ny i wy sta wić jej w kla sie Su per -

sport. Ja zda na pół gwizd ka nie

wcho dzi ła w grę. Do stęp do czę -

ści ak ce so ryj nych oka zał się ogra -

ni czo ny, po dob nie jak mo ce prze -

ro bo we fir my „GRAN Dys duo”,

któ ra mia ła prze bu do wać mo to -

cykl. Mechanicy musieli się jednak

sku pić na ma szy nach ak tu al nych

(i być mo że te go rocz nych) mi -

strzów Pol ski. Nic stra co ne go. Na

czer wco wą run dę na to rze Slo va -

kia ring mo to cykl po wi nien już

być  go to wy i wszyst ko bę dzie za -

le żeć tyl ko od kie row cy. (Sz.Dz.)

Opóźniony start r
e

k
l

a
m

a
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P
o ma łym fal star cie uda ło się w koń -

cu wy star to wać na szą dłu go dy stan -

so wą Suzuki w kla sie Su per sport.

Choć re gu la min do pusz cza bar dzo sze ro -

ki za kres mo dy fi ka cji mo to cy kla, na sze

Su zu ki wy po sa żo no w ab so lut ne mi ni -

mum. Sil nik jest w peł ni se ryj ny. Za mon -

to wa no je dy nie owiew ki, zmie nio no prze -

ło że nie a przewody ha mul cowe są

w sta lo wym oplo cie. Naj wię kszą mo dy -

fi ka cją po pra wiającą osią gi jest kom plet -

ny układ wy de cho wy Akra po vic (4740 zł).

O ma ły włos start na to rze Slo va kia ring

za koń czył by się fiaskiem przez ma łe nie -

do pa trze nie re gu la mi no we. Wymagane są

bowiem kar bo no we osło ny sil ni ka, któ -

rych omył ko wo nie za mon to wa no. Chro -

nią one de kle przed prze tar ciem w ra zie

upad ku, a tor przed groź nym dla in nych

za wod ni ków za nie czysz cze niem. Na

szczę ście, wcześ niej mo to cykl prze szedł

ba da nie tech nicz ne bez nich, więc ko -

mi sja nie wy ciągała kon sek wen cji. Su zu -

ki spra wu je się świetnie, tylko jest wol-

niejsze od mo to cy kli w peł ni przy go to-

wa nych. Wi dać to na pro stej star to wej.

pro dukt

ce nakom plet owie wek
1690 złprze wo dy w sta lo wym oplo cie przód 300 złamor t. skrę tu Hy per Pro + mo co wa nie 1130 złwy ści go we pod nóż ki

1380 złrol ki pod noś ni ko we do wa ha cza 100 złłań cuch
600 złzę bat ki
280 złpod noś ni ki
450 złukład wy de cho wy Akra po vic Ra cing 4740 zł

DŁUGODYSTANSOWE FERRO
DZIELNIE ZNOSI TRUDY
CODZIENNEGO UŻYWANIA.

B
lade ani razu nie zawiódł i zawsze zapala

przy pierwszym zakręceniu rozrusz-

nikiem. Trochę powodów do niepokoju

dostarcza nam jednak sprzęgło. Przy

przełączaniu biegów pojawiło się wycie

charakterystyczne dla zużytego łożyska.

Będziemy musieli dostarczyć motorower do

serwisu, by zdiagnozować problem. Poza tym

nic złego się nie dzieje: nie ubywa oleju, nie ma

wycieków z jednostki napędowej.

Ferro
Blade 50 Dalej jeździmy

Pier wszy start 
bez strat

KOSZ TY 
PRZY GO TO WA NIA DO WY ŚCI GU

Su zu ki
GSX-R 600
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Su zu ki
GSX-R 600

Znów na to rze

N
a szczę ście i tym ra zem nie by ło prob le mu

z zak wa li fi ko wa niem się do wy ści gu. Mo -

to cykl dziel nie zno si wszel kie tru dy wy ści -

go we go ży wo ta, choć po za owiew ka mi, prze -

wo da mi ha mul co wy mi i ukła dem wy de cho wym

Akra po vi ca jest to zu peł nie se ryj na sześćsetka, ale

star tu ją ca w kla sie Su per sport. Wciąż mam nie od -

par te wra że nie, że resz ta staw ki jest znacz nie

moc niej sza. W koń cu w spe cy fi ka cji Su per sport

moż na zmo dy fi ko wać na praw dę wie le. Naj bo -

leś niej od czu wal ne jest to na dłu gich pro stych.

Szyb si za wod ni cy zwy czaj nie mi ja ją na sze Su zu -

ki wio zą ce nie lek kie go prze cież za wod ni ka. 

At mos fe ra w te a mie GRAN Dys duo, w któ re go

bar wach jeź dzi nasz mo to cykl, jest god na po za -

zdrosz cze nia. Od naj szyb sze go z Po la ków, Da nie -

la Bu kow skie go moż na do wie dzieć się wie lu 

rze czy. Chęt nie słu ży po mo cą, a z ra cji te go, że ba -

zu je my na tym sa mym mo de lu, ostat nio nawet 

na ta kich sa mych opo nach, wszel kie su ge stie 

z je go stro ny chło nę jak gąb ka. W Mo ście zmo -

dy fi ko wa łem nie co usta wie nie kie row ni cy oraz

ob ni ży łem odro bi nę pod nóż ki, że by op ty mal nie

wy ko rzy stać sprzęt. Na szczę ście, spor to we 

se ty do star czo ne przez fir mę GRAN Dys duo

ma ją sze ro ką ska lę re gu la cji. 

Ko rek ty wy ma ga ło tak że prze ło że nie, aby wy do -

być ca ły po ten cjał se ryj ne go sil ni ka. Na tyl ną oś

po wę dro wa ła zę bat ka o 47 zę bach, co poz wo -

li ło na uży cie na dłu giej pro stej tak że szó ste go

prze ło że nia. W sa mym wy ści gu uda ło mi się 

za jąć 20. po zy cję wśród wszyst kich star tu ją cych

i pią te miej sce wśród Po la ków.                    Sz.Dz.

DO PONOWNEGO SPOT KA NIA 
NA SZEJ SZEŚ ĆSET KI 
Z TO REM DO SZŁO W CZE SKIM
MO ŚCIE PRZY OKA ZJI KO LEJ NEJ
ELI MI NA CJI AL PE ADRIA I WMMP.

Zmodyfikowane ustawienia kierownicy,

obniżone podnóżki, zmieniona zębatka, 

a na torze ciągle pełno szybszych maszyn... 

r e k l a m a
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I
m wię cej star tów, tym bar dziej

wy ra zi ste jest mo je prze ko na -

nie, że pcha nie się se ryj nym

mo to cy klem do mi strzow skiej

kla sy Su per sport nie by ło naj -

lep szym po my słem.

Przy nie ma łej ma sie kie row cy i mo -

cy se ryj nej ma szy ny nie da się po -

wal czyć, choć to świetna na u ka

i przednia za ba wa. Cie niem kła dą

się nie do bo ry bu dże tu i ła ta nie

dziur opo na mi „z ła pan ki”. Z tego

powodu na nie dziel ny wy ścig Al pe

Adria Su zu ki wy je cha ło z opo nami

Pi rel li, choć tre nin gi i so bot ni wy ścig

(do upad ku) je cha łem na Dun lo -

pach. Pi rel li są nie co bar dziej ner wo -

we. Dun lop „pusz cza” dość dłu go,

sy gna li zu je o tym o wie le wcześ -

niej i de li kat niej. Pi rel li trzy ma ją bar -

dzo do brze, ale czas od ostrze że -

nia do utra ty przy czep no ści jest

niez wy kle krót ki.

So bot nie go wy ści gu nie uda ło się

ukoń czyć. „Po mógł” mi Bar tosz

„Ostry” Ostrow ski. Na dzie wią tym

okrą że niu po ka zał mi się na „Sła wi -

nia ku”, ale uda ło się go lek ko przy -

blo ko wać. Wie dzia łem, że spró bu -

je za a ta ko wać na na stęp nym

za krę cie. W le wy łuk wje cha łem

nie co bar dziej po ze wnętrz nej, aby

wcześ niej pod nieść mo to cykl i do

pra we go prze ła ma nia do je chać

z wię kszą pręd ko ścią. Plan nie mal

się udał. Nie ste ty, ja dą ce mu po

ciaś niej szym pro mie niu „Ostre mu”

oba ko ła pu ści ły do kład nie, gdy

na sze mo to cy kle zrów na ły się.

W re zul ta cie mia łem przy mu so-

 wą prze siad kę na je go Ya ma hę

i obaj wy lą do wa liś my na po bo czu.

Stra ty w mo im mo to cy klu nie 

by ły du że i po kil ku na pra wach

mog łem wy star to wać w nie dziel -

nym wy ści gu. 

Sło wa uz na niu na le żą się te a mo wi

GRAN dys duo, w bar wach któ re go

star tu ję, za spraw ną od bu do wę

motocykla. Kom bi ne zon Da i ne se,

w któ rym star to wa łem, po upad ku

na brał nie co au ten tycz no ści, jed -

nak kask Ara i na da je się już tyl ko 

na pół kę.                              (Sz.Dz)
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Dość scep tycz nie pod cho dzi łem po -

cząt ko wo do no wa tor skiej tech no -

lo gii ProS hell, po le ga ją cej na la mi -

no wa niu skó ry i go re te xu. Ale ni gdy

nie prze pa da łem za odzie żą tek styl -

ną, za tem pro po zy cja ja zdy w „nie -

prze ma kal nej skó rze” by ła ku szą ca.

Ze staw spraw dził się w ubieg ło rocz -

nych, je sien nych sło tach, ale zwy kle

by ły to krót kie, mak sy mal nie kil ku -

dzie się cio ki lo me tro we tra sy z in ten -

syw nymi opa dami. Do pie ro te raz,

pod czas desz czo we go la ta mógł po -

twier dzić w peł ni swo je za le ty. 

Re kor dem by ło prze je cha nie jed ne -

go dnia ty sią ca ki lo me trów, przy po -

ko ny wa niu któ rych wła ści wie ani na

chwi lę deszcz nie prze stał pa dać.

Ze staw Lan ce lot prze trwał tę pró bę.

Tyl ko mi ni mal nie go rzej wy pa dły rę -

ka wi ce Agro sa u rus, tak że fir my 

Ruk ka, wy ko na ne w tej sa mej tech -

no lo gii. Lek ka wil goć za czę ła do -

skwie rać „już” po ok. 600 km w desz -

czu. Gdy nie pa da, ubiór za cho wu je

się jak stan dar do wa skó ra. W sze ro -

kim za kre sie tem pe ra tur za cho wu je

do bry bi lans ciepl ny.

Kto nie lu bi

odzie ży tek styl nej

i wo że nia kom bi ne zo -

nu prze ciw desz czo -

we go, dla te go Lan -

ce lot wy da je się

ide al nym ze sta -

wem. Szko da, że je -

go ce na wy da je się

za po ro wa. Sa ma

kur tka kosz tu je 1000 eu -

ro, a spod nie 900 eu ro. Ze staw Ruk -

ki po le cam jed nak każ de mu, kto mo -

że so bie na nie go poz wo lić. (Sz. Dz.)

Najlepszy zestaw

MINĘŁA KOLEJNA 
RUNDA WYŚCIGOWYCH 
MOTOCYKLOWYCH MISTRZOSTW 
POLSKI, WKTÓREJ WZIĘŁO UDZIAŁ 
NASZE DŁUGODYSTANSOWE SUZUKI GSX-R 600.  

MARATON TESTY DŁUGODYSTANSOWE

Rukka

Lancelot

Su zu ki
GSX-R
600

Pierwszy 
upadek 

Pierwszy 
upadek

ZESTAW FIŃSKIEJ
MARKI RUKKA JEST

W REDAKCJI JUŻ
PONAD ROK I IM

WIĘCEJ W NIM
JEŻDŻĘ, TYM

BARDZIEJ
PRZEKONUJĘ SIĘ

DO NIGO. 
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Z
a rów no so bot ni, jak nie dziel -

ny wy ścig przy niósł pier wsze

pun kty w kla sy fi ka cji. Choć

mnie sa me mu nie przy nio sły one

ja kiejś za u wa żal nej ko rzy ści, to 

jed nak mia łem sa tys fak cję, że do -

rzu ci łem coś od sie bie do ko szy ka

te a mu. 

W su mie ca ły se zon trze ba uz nać za

ogól nie uda ny. Za li czy łem tyl ko je -

den i to nie groź ny (na do da tek nie

z mo jej wi ny) upa dek, któ re go kon -

sek wen cje na szczę ście nie by ły zbyt

po waż ne: skoń czy ło się na wy mia -

nie czę ści owie wek i de kla al ter na -

to ra. Po za tym se zon był mi nął dość

osz częd nie. Po za pa li wem i ole jem

do sil ni ka GSX-R 600 nie od no to wa -

no zu ży cia in nych ele men tów 

ek splo a ta cyj nych. Nie wy mie nio no
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Wyścigi na torze w Poznaniu.

Zdjecie z lewej: Paweł Iwanicki

z Suzuki Motor Poland 

(w środku) i Mirosław Podgórski

z Free&Fun (po prawej)

zagrzewają Szymona

przed startem klasy

Supersport

TRIUMPHSPRINT

Ostat ni 
start, 
pier wsze pun kty
W KOŃCU NADSZEDŁ KRES NASZYCH
TEGOROCZNYCH, WYŚCIGOWYCH ZMAGAŃ.
RUNDA WMMP, JAKA ODBYŁA SIĘ NA POCZĄTKU
WRZEŚNIA, CHOĆ NIE PRZYNIOSŁA
SPEKTAKULARNYCH OSIĄGNIĘĆ, TO BEZ
WĄTPIENIA MOŻE BYĆ UZNANA ZA UDANĄ. 

SUZUKI

GSX-R 

600

Do re dak cji tra fi ło kil ka mo de li

ka mer fir my Cam Sports. Ich nie -

wiel kie roz mia ry i bo ga ty ze staw

uchwy tów do mon ta żu poz wa -

la ją umie ścić je w nie mal do wol -

nym miej scu i prak tycz nie na każ -

dej po wierz chni. Mo del HD-S

720p na gry wa ob raz w ja ko ści

HD (for mat za pi su MOV H.264)

i ma la se ro wy wskaź nik uła twia -

ją cy jej usta wie nie oraz wbu do -

wa ną pa mięć we wnętrz na 4 GB.

Kosz tu je 1099 zł. 

Ka me rę Evo HD wy po sa żo no

w port na kar tę Mic ro SD (do

32 GB). Ten mo del rów nież na -

gry wa fil my w ja ko ści HD

(for mat za pi su MOV 

30 kl/s) i ma la se ro wy wskaź nik.

Kosz tu je 799 zł. Obie ka me ry są

wo dosz czel ne do 10 m głę bo ko -

ści. Efekt ich pracy moż na zna -

leźć na na szej stro nie in ter ne to -

wej www.swiat-mo to cy kli.pl.

Kamery Cam Sports

Utrwalą twoją jazdę
Dy stry bu to rem ka mer jest 

S.P.S. Tra ding Sp. z o.o., ul. Wał

Mie dze szyń ski 630, 03-994 War -

sza wa, tel.: 22 518 31 50, fax: 

22 518 31 70, www.be sta larm.pl,

www.spstra ding.pl.         (Sz. Dz.)

nie dni se zo nu mo to cykl tra fi z po -

wro tem do re dak cji. Zo stał prze -

bu do wa ny „na dro gę” przez fir mę

GRAN Dys duo: wy po sa żo no go

w fa brycz ne opo ny, ale po zo sta -

wio no układ wy de cho wy Akra po vic.

O wra że niach z dro go wej kon fron -

ta cji na pi sze my już w ko lej nym nu -

me rze. Wów czas spraw dzi my tak -

że moc Su zu ki.                 (Sz. Dz.)

na wet kloc ków ha mul co wych i na -

sza dziel na 600-ka wciąż ko rzy sta

z tych, z ja ki mi opu ści ła fa bry kę. To

cał kiem niez ły wy nik zwa ży wszy, że

licz ni k na sze go Su zu ki wska zu je

2621 km, z cze go 2 ty sią ce przy pa -

da ją na ja zdę to ro wą.

Po to ro wych zma ga niach przy szedł

czas ref lek sji i po now nej, szo so wej

we ry fi ka cji ma łe go GSX-R. Na ostat -
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