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W
zasadzie, od momen-
tu pojawienia się na
rynku (w 2003 r.),
DL 650 jest koniem
pociągowym sprze-

daży Suzuki, a w Polsce bywały
lata, kiedy zajmował bezwzględ-
nie pierwsze miejsce w rankin-
gach sprzedaży. Jednak latka lecą,
oczekiwania klientów zmieniają
się, konkurenci poszli do przodu,
a elektronika bardzo potaniała.

Najwyższy czas
W przyszłym roku obchodzić
będziemy równą, 10. rocznicę po-
jawienia się
DL (1000 ccm)
w ofercie Suzu-
ki. A dekada
w żywocie jed-
nego modelu, to
szmat czasu.
Klienci coraz
częściej sygnali-
zowali, że moto-
cykl, owszem,
jest OK, ale na-
leżałoby go do-
posażyć w to i owo. Chcąc pozo-
stać w grze i nadążać za
konkurencją, firma musiała szyb-
ko uwspółcześnić V-Stroma.
Wychodząc naprzeciw opiniom
rynku konstruktorzy Suzuki moc-
no przepracowali dotychczaso-
wy model, a owoc ich działania,
jako jedni z pierwszych na świe-
cie, mieliśmy okazję testo-
wać w okolicach chorwackiego
Splitu.
Już na pierwszy rzut oka widać,
że nowy DL wygląda zupełnie
inaczej, niż dotychczasowy. Lecz

sama zmiana plastików, choć pro-
sta w wykonaniu, sukcesu nie
gwarantuje. V-Strom wymagał
znacznie dalej idących zmian.

Zmiany, zmiany,
zmiany
Wszyscy, którzy chociaż odrobinę
interesują się motocyklami,
nie będą mieli problemu w od-
różnieniu obu wersji. Nowy
V-Strom jest mniej kanciasty, ma
po bokach (także w przedniej
owiewce) dodatkowe wloty po-
wietrza i wizualnie sprawia zde-
cydowanie smuklejsze wrażenie.

Stało się tak nie
tylko za sprawą
nowych plasti-
ków, ale także
dzięki wąskiemu
zbiornikowi pali-
wa i bardziej
k o m p a k t o w e j
końcówce układu
wydechowego.
Charakterystycz-
ne, potężne,
ukośne reflekto-

ry zastąpione zostały mniejszy-
mi, jednak – jak twierdzą kon-
struktorzy – bardziej efektywny-
mi. Akurat światła były mocną
stroną poprzedniego DL 650,
jednak nowe mają być jeszcze
lepsze. Siedzisko poszło o 20 mm
w górę, a kierownica odrobinę
bliżej prowadzącego. Gdy doda-
my do tego „odchudzony” zbior-
nik paliwa, pozycja za sterami
staje się bardziej komfortowa
i nastraja do bardziej dynamicz-
nego niż do tej pory wchodzenia
w zakręty.

GDY RÓWNO ROK TEMU NASZA REDAKCJA DOSTAŁA DO TESTÓW V-STROMA W WERSJI
TRAVELLER EDITION, PISALIŚMY, ŻE JEST BARDZO PRZYJAZNY W UŻYTKOWANIU, JEDNAK
BRAKUJE MU KILKU ISTOTNYCH DROBIAZGÓW. WIDAĆ KONSTRUKTORZY Z HAMAMATSU
DOKŁADNIE PRZECZYTALI NASZE UWAGI, BO NOWY V-STROM MA WSZYSTKO, O CO PROSILIŚMY.

OD NARODZIN
V-STROMA
MINĘŁO
NIEMAL
10 LAT. TO
DOBRY CZAS
NA ZMIANY

Suzuki DL 650 V-Strom
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Wreszcie doczekaliśmy się nowego zestawu wskaźników. Na cyfowym
wyświetlaczu 1 odczytamy sporo informacji, włącznie z włączonym biegiem.
Wskazania wybiera się przyciskiem 5. Zestaw kontrolek 2 jest czytelny

nawet w słoneczne dni. Kontrolka oblodzenia drogi 3 to chyba
ekstrawagancja. Obrotomierz 4 jest nadal analogowy



SIERPIEŃ 2011 15www.swiat-motocykli.pl

Spełnione
Marzenia

CCEE  NNAA::  

nieustalona
Importer:

Su zu ki Mo tor Po land sp. zo.o.
ul. Poł czyń ska 10
01-378 War sza wa

tel.: (0-22) 329-41-00 
www.su zu ki.pl

Tekst LECH POTYŃSKI Zdjęcia SUZUKI

Spełnione
Marzenia



16 SIERPIEŃ 2011

PREMIERA Suzuki DL 650 V-Strom

Nowa kanapa w V-Stromie prezentuje się bardzo
godnie. Jest wygodna zarówno dla kierowcy, 
jak i pasażera. Wyłożona jest antypoślizgowym
materiałem, który daje lepsze poczucie zespolenia
z motocyklem. Opcjonalnie można zamówić 

wersję obniżoną lub podwyższoną

Zniknęły tak charakterystyczne dla DL wielkie, 
skośne oczy przednich reflektorów. W zamian mamy
teraz nieco mniejsze, o łagodniejszym spojrzeniu,
dające za to więcej światła. Ciekawe, czy taka forma
wzornictwa przypadnie do gustu zagorzałym 
fanom V-Stroma?

Nowy zbiornik paliwa jest smuklejszy. Mieści
o 2 l mniej paliwa niż poprzedni, ale dzięki
zmianom w silniku zużycie paliwa jest 
o 10% mniejsze, więc zasięg motocykla
jeszcze wzrósł. Taki zbiornik łatwiej 
obejmuje się kolanami



Suzuki DL 650 V-Strom

i an ty po śli zgo wy. Mnie to pa so -
wa ło, jed nak kil ku go ści miało
za strze że nie, że nie mo gą płyn -
nie prze sia dać się z bo ku na bok
przy po ko ny wa niu cias nych za -
krę tów. Jed no jest pew ne: se ryj -
ne sie dzi sko nie wy glą da już ba -
dziew nie ta nio, lecz jak wy-
pa sio na, ak ce so ryj na ka na pa. 
Op cjo nal nie moż na za mó wić ją 
w dwóch wy so ko ściach: wyż szej
i niż szej od se ryj nej.

Na chor wac kich
win klach
Sa ma do ja zdów ka w gó ry to kil -
ka dzie siąt ki lo me trów pięk nej
au to stra dy. Mi mo ogra ni czeń

Tu na su wa się jed na uwa ga, po -
dzie la na zresz tą przez kil ku in -
nych dzien ni ka rzy te stu ją cych 
no we go V-Stro ma. Pod nóż ki kie -
row cy mog ły by zna leźć się ze 
20 mm wy żej, wte dy nie szli fo -
wa ło by się ni mi po as fal cie
w głę bo kich po chy le niach. Na
poch wa łę za słu gu je cał ko wi cie
no we sie dzi sko. Je go kształt
i twar dość do bra no ide al nie. Or -
ga ni za to rzy prze go ni li nas jed -
ne go dnia po nad 400 km po wą -
skich i krę tych, gór skich dro gach,
a mo ja d... na wet przez mo ment
nie od czu wa ła dy skom for tu. 
Co do ma te ria łu, uży te go na wy -
koń cze nie sie dze nia, pa no wa ły
skraj ne opi nie. Był on szor stki

POKONANIE 400 KM  W UPALE, PO GÓRSKICH

SERPENTYNACH MOGŁO DAĆ W KOŚĆ,

ALE NOWY SUZUKI V-STROM

ŁAGODZIŁ TRUDY TAKIEGO ZADANIA.

TO PRZYJAZNY MOTOCYKL 
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prędkość obrotowa

nnowy V-Strom 650 ABS
npoprzedni V-Strom 650/A

W jednostce napędowej nie wprowadzono wielu rewolucyjnych
zmian, jednak dzięki lekkiej modyfikacji faz rozrządu i przepro-
jektowaniu map zapłonu udało się uzyskać lekką zwyżkę mocy 
i momentu obrotowego. Najbardziej odczuwalne jest to w zakresie
najwyższych obrotów. Dzięki tym zabiegom maksymalna prędkość
motocykla wzrosła do 200 km/h

r e k l a m a
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Ważniejsze rozwiązania i elementy wyposażenia

Podgrzewane
manetki

instaluje się
dosyć prosto. 

Sterowanie
temperaturą

bez odrywania
rąk od kierownicy

podczas jazdy,
nie stanowi

żadnego
problemu

Akcesoryjna kanapa: 20 mm wyższa
albo niższa od standardowej

Dla V-Stroma przygotowano dwa zestawy kufrów: turystyczne,
plastikowe (top case 42 l + bocze 40 l i 30 l) i aluminiowe, bardziej
wyprawowe (top case 38 l + boczne 45 l i 37 l). Do kompletu kufrów

jest 1 kluczyk, co upraszcza zadanie.
Niestety, tak samo jak 
w poprzednim modelu, 
oba zestawy bardzo mocno
poszerzają motocykl

Suzuki DL 650 V-Strom

sze nia. O ile tył tra dy cyj nie wy -
po sa żo ny jest w po ręcz ny kra nik,
to przed nie za wie sze nie (je śli
cho dzi o wstęp ne na pię cie sprę -
żyn) wy ma ga in ge ren cji klu cza
i śru bo krę ta. Po nie wiel kich re gu -
la cjach mo to cykl fan ta stycz nie
wpi sy wał się w cias ne za krę ty,
na wet przez chwi lę nie pró bu -
jąc wy mu sić zmia ny to ru ja zdy. 

Ku ra cja 
od chu dza ją ca
Mo to cykl w sto sun ku do po -
przed niej wer sji stra cił po nad 
6 kg i wa ży te raz w sta nie su -
chym 214 kg. Wpły nę ło na to kil -
ka ele men tów. 
Po pier wsze, od chu dzo ny zbior -
nik pa li wa ma te raz o 2 l po jem -
no ści mniej. Wła ści wie to żad na
za le ta, ale bio rąc pod uwa gę
zmniej sze nie o 10% zu ży cia pa li -
wa, moż na by ło so bie poz wo lić
na ta ki za bieg, bo re al ny za sięg
mo to cy kla i tak jesz cze wzrósł!
Po prze je cha niu bez żad ne go 
osz czę dza nia 300 km wskaź nik

pręd ko ści nie spo sób by ło nie
zba dać „mak sa”. Po dłu gim roz -
pę dzie i pew nie lek ko z gór ki uda -
ło się doj rzeć na wy świet la czu 
201 km/h. To cał kiem przyz wo i ty
wy nik, zwłasz cza że mo to cykl 
nie miał żad nych ten den cji do
mysz ko wa nia, a se ryj na przed -
nia szy ba cał ko wi cie speł nia ła
swo je za da nie. Przy oka zji, przed -
nią szy bę moż na usta wiać
w trzech po ło że niach lub za stą -
pić ak ce so ryj ną, z do dat ko wym
def lek to rem, rów nież z kil ku stop -
nio wą re gu la cją. Obok mnie 
ko leś z za przy jaź nio ne go, acz
kon ku ren cyj ne go pis ma, wy-
du sił z V-Stro ma licz ni ko we 
183 km/h, ale je go mo to cykl
miał ze staw kuf rów. Przy tej pręd -
ko ści pro wa dził się w mia rę sta -
bil nie, cho ciaż wę ży ko wa nie po -
ja wi ło się już przy 155 km/h, ale
nie by ło zbyt uciąż li we ani nie -
bez piecz ne. Wi dać kon struk to rzy
po pra co wa li tak że nad za wie sze -
nia mi i ge o me trią pod wo zia. 
Do ja zdy po gór skich szla kach
na le ża ło nie co utwar dzić za wie -

Seryjna szyba jest OK, ale wyższa,
z deflektorem, przyda się w trasie

Gmole są delikatne i ażurowe, ale
pewnie dobrze spełnią swoje zadanie 

Osłona silnika to rzecz przydatna na
kamienistych czy szutrowych
drogach

Adapter topcase’a dość łatwo 
montuje się na solidnym bagażniku

Dwie niepozorne śrubki
też stanowią ważny
element wyposażenia
dodatkowego. Dzięki
nim można poszerzyć
rozstaw lusterek
o kilka centymetrów.
Lubią to motocykliści
o większych
gabarytach

Osłona łańcucha przydaje się zarówno
w mieście, jak i w dalekich podróżach

Centralna podstawka to
obowiązkowe wyposażenie
motocykla turystycznego
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pa li wa nie zbli żył się na wet do
re zer wy. O pa rę ki lo gra mów od -
chu dzo no tak że in ne ele men ty.
Do tych cza so wy agre gat ABS wa -
żył 1,5 kg, a te raz o po nad po ło -
wę mniej. Resz tę przy osz czę dzo -
no na sil ni ku i pla sti kach. 
Głów ne zmia ny w sil ni ku to:
prze kon stru o wa na, chło dzo na
cie czą chłod ni ca ole ju, wię ksze
i lżej sze za wo ry i sprę ży ny za -
wo ro we, zmie nio ne fa zy roz rzą -
du, prze kon stru o wa ne pier wsze
prze pust ni ce i dzie się cio o two ro -
we wtry ski wa cze pa li wa. O prze -
pro gra mo wa nych ma pach za-
p ło nu pew nie na wet nie war to
wspo mi nać. Dzię ki tym za bie -
gom sil nik (bar dziej po dob ny te -

raz do Gla diu sa niż po przed nie -
go V-Stro ma) po pra wił nie co swo -
je osią gi. Mak sy mal nej mo cy
przy ro sło nie wie le (ok. 2 KM), 
ale w za kre sie ni skich i naj wyż -
szych obro tów ma my wy raź ny
pro gres. Krzy wa mo men tu obro -
to we go zmie ni ła się za to do syć
wy raź nie, cho ciaż mak si mum
wy stę pu je na dal w oko li cach
6400 obr./min. Tych kil ka uję tych
ki lo i zmie nio na cha rak te ry sty -
ka sil ni ka to ni by nie wie le, ale
te raz V-Strom stał się rze czy wi -
ście mo to cy klem bar dzo zwrot -
nym i po ręcz nym.

Sam cy mes
Na ko niec zo sta wi łem to, co naj -
waż niej sze: ze staw wskaź ni ków.
Zmie nił się wresz cie i te raz 
nie od sta je od świa to wych 
stan dar dów. Oczy wi ście, o gu stach
się nie dy sku tu je. Mnie bar dziej
pa su ją kla sycz ne ze ga ry ana lo go -

Suzuki DL 650 V-Strom

DZIĘKI ZWARTYM GABARYTOM 

I MAŁEJ MASIE V-STROM SPRAWDZI

SIĘ W MIEŚCIE I W TRASIE
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 Wloty powietrza pod zbiornikiem
paliwa zdecydowanie poprawiają
wygląd motocykla

Nowa końcówka układu wydechowego nie tylko jest bardziej estetyczna, 
ale też zdecydowanie kompaktowa. Przez jej zastosowanie motocykl zwęził się
w tylnej części o ok 20 mm. Szkoda, że przy okazji nie zwężono także

stelaży pod kufry boczne

m
om

ent obr. (Nm
)

PO NIEWIELKICH

REGULACJACH

ZAWIESZEŃ V-STROM

FANTASTYCZNIE

WPISYWAŁ SIĘ

W CIASNE  

ZAKRĘTY 

DA NE 
TECH NICZ NE
SUZUKI DL 650 V-STROM

SIL NIK
Typ: czte ro su wo wy, chło dzo ny cie czą

Układ: dwu cy lin dro wy, wi dla sty V 90° (L)
Roz rząd: DOHC

Po jem ność sko ko wa: 645 ccm
Śred ni ca x skok tło ka: 81 x 62.6 mm

Sto pień sprę ża nia: 11,2:1 
Moc mak sy mal na: 68,7 KM 

przy 8800 obr/min
Mo ment obro to wy: 60 Nm 

przy 6400 obr/min
Za si la nie: wtrysk pa li wa 

Sma ro wa nie: zmo krą mi ska ole jo wą
Roz ruch: elek trycz ny

Aku mu la tor: 12 V/10 Ah 

PRZE NIE SIE NIE NA PĘ DU
Sil nik -sprzęg ło: ko ła zę ba te 

Sprzęg ło: wie lo tar czo we, mo kre
Skrzy nia bie gów: sze ścio stop nio wa

Pze ło że nia: 1: 2,461, 2: 1,777, 3: 1,380, 
4: 1,125, 5: 0,961, 6: 0,851
Prze ło że nie koń co we: 3,133

Na pęd tyl ne go ko ła: łań cuch

POD WO ZIE:
Za wie sze nie przed nie: wi de lec te le sko po wy,

sprę ży ny spi ral ne, tłu mie nie ole jo we
Za wie sze nie tyl ne: Wa hacz wle czo ny, 

sprę ży na spi ral na, tłu mie nie ole jo we,
re gu la cja na pię cia wstęp ne go sprę ży ny

Ha mu lec przed ni: pod wój ny tar czo wy
Ha mu lec tyl ny: po je dyn czy tar czo wy

Opo ny przód/tył: 110/80 R19 M/C 59H /
150/70 R17 M/C 69H

WY MIA RY I MA SY
Dłu gość cał ko wi ta: 2298 mm
Sze ro kość cał ko wi ta: 835 mm

Roz staw osi: 1560 mm
Wy so kość sie dze nia: 835 mm

Ma sa po ja zdu wsta nie su chym: 214 kg
Zbior nik pa li wa: 20 l

Przy odchudzaniu V-Stroma
okazało się, że nawet agregat

układu ABS może być 
o ponad połowę lżejszy



we i wo lał bym, że by pręd ko ścio -
mierz ta ki właś nie po zo stał. Jed -
nak ca ła resz ta wy świet la cza, nie
ma co dy sku to wać, jest ta ka, jak
być po win na. 
Ma my wresz cie tak przy dat ny wy -
świet lacz za łą czo ne go bie gu,
wskaź nik pa li wa, tem pe ra tu ry
chło dzi wa, chwi lo we zu ży cie pa -
li wa czy dwa prze bie gi dzien ne.
Nad fun kcjo nal no ścią tych wska -
zań moż na by
nie co po wy -
brzy dzać, bo
np. za miast
wskaź ni ka ob -
lo dze nia dro-
gi wo lał bym 
i n    f o r  m a  c j ę  
o ak tu al nym
z a  s i ę  g u ,
a chwi lo we
zu ży cie pa li wa
mog ło by być
wy ska lo wa ne w l/100 km, a nie
w ki lo me trach, ja kie mo że po ko -
nać na jed nym li trze. To są dro bia -
zgi, któ re ła two moż na zmie nić.
Wy świet lacz nie tyl ko po ka zu je
co trze ba. Ste ru je się nim tak że
bar dzo wy god nie, le wym pal cem
wska zu ją cym, nie odry wa jąc rąk
od kie row ni cy.

Suzuki DL 650 V-Strom

Ce na czy ni cu da
Swój do tych cza so wy suk ces 
V-Strom zaw dzię cza pro sto cie,
nie za wod no ści, fun kcjo nal no ści,
ale – nie oszu kuj my się – tak że 
ce nie. 
W mo men cie pre zen ta cji na wet
im por ter nie wie dział jesz cze,
za ile do kład nie bę dzie sprze da -
wał ten mo to cykl w Pol sce. Jed -
nak wy tycz ne są jasne. Nowy

model ma być
tylko mi ni mal -
nie droż szy 
od do tych cza -
so we go. I za -
pew ne tak bę -
dzie, je że li
Su zu ki w dal -
szym ciągu
chce utrzy mać
wy so ką sprze -
daż V-Stro ma
w na szym kra -

ju. Bo ni by cze mu mia ło by 
nie chcieć? 
Na prze strze ni ostat nich lat pa le -
ta mo to cy kli z Ha ma mat su moc -
no się za wę zi ła. Fir ma sku pia się
na naj le piej roz poz na wal nych
i do brze wchła nia nych przez ry -
nek mode lach, a V-Strom z pew -
no ścią do ta kich na le ży. n

WYTYCZNE SĄ
PRECYZYJNE:
NOWY V-STROM
MA BYĆ TYLKO
MINIMALNIE
DROŻSZY OD
POPRZEDNIEGO
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NOWY SILNIK JUŻ NA PIERWSZYRZUT OKA WYRÓŻNIA SIĘ PAROMASZCZEGÓŁAMI. ZASTOSOWANO NOWEDEKLE, A CHŁODNICĘ OLEJUZASTĄPIONO MNIEJSZĄ 


