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Po náročnej sezóne sme si dopriali trochu oddychu a aj preto čítaš nové číslo 
Motoride info o niečo neskôr než zvyčajne. Spravili sme z neho dvojčíslo, pre-
to v ňom nájdeš viac zaujímavých informácií.

September a október by som nazval motardovou jeseňou, lebo sme vyskú-
šali hneď tri poctivé novinky: BMW G 650 Xmoto, Husqvarna SM 610 IE a 
ospevovanú červenú Ducati Hypermotard. To sme teda netušili, že najväčšia 
zábava bude až teraz, keď už je denná teplota takmer jednociferná... A takých 
príjemných prekvapení by mohlo byť viac. 

Motardy nespomínam len tak náhodou, boli sme totiž na výstavách v Paríži 
a Miláne, kde bola predstavená väčšina noviniek pre rok 2008. Na nej bolo 
vidieť, že sa silno “zmotardieva”, veď noviniek na 17-palcových kolesách s 
cestným obutím bolo viac, než trebárs nových naháčov. Trh diktuje! A určite 
diktoval aj pri vývoji nového Transalpa, ktorý dostal trochu netradičný vzhľad 
(ale to aj Hornet pred rokom) a dopredu devätnástkové koleso, čo mnohí 
nevedia prekusnúť. Ale ja vravím, aby sme nemali šenkové reči, pokým ho 
nevyskúšame. To skúšanie prebieha možno už teraz, keď čítaš tieto riadky. Ak 
chceš čerstvé info, mrkni na motoride.sk.

Ale Transalp to nebude mať také ľahké. Yamaha totiž oprášila malú Tenere a 
to celkom kvalitne, takže nová XT 660 Z Tenere vyzerá dosť príťažlivo. Áno, 
je to jednobuch, ale aj poctivé enduro, po ktorom tak smutne spievajú všetci 
transalpisti. A asi bude mať aj zaujímavú cenu. K novej Tenere sa budúci rok 
tiež dostaneme a už teraz sa na ňu tešíme.

Ďalšie číslo Motoride info vyjde až v roku 2008. Sezóna uletela rýchlosťou 
Hayabusy a my, múdrejší o nové skúsenosti a poznatky, sa budeme snažiť 
byť v tej novej sezóne ešte lepší. Zatiaľ ahoj, na papieri sa uvidíme až po 
Vianociach, Silvestri a Dakare, ale na internete sme zavesení stále.
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časopis,
        ktorý Ťa                      

naštartuje...
www.enduroaktual.sk

Kompletný sortiment dielov, príslušenstva a doplnkov na všetky 
motocykle. Oblečenie na cestu, do blata aj na okruh.

Pulzné nabíjačky (aj na gelové akumulátory) na celozimnú údržbu od 
990 Sk
Elektricky vyhrievané rukoväte, sedadlá a bundy s vlastným zdrojom.
Zimné rukavice, vložky do rukavíc, kukly, nákrčníky, návleky na čižmy aj 
rukavice.
Výpredaj integrálnych prilieb: Od 999 Sk.
Crossové čižmy AXO od 3990 Sk
Zdviháky na motorky od 1200 Sk
Chrómovanie, výroba brašní, prestavby sedadiel.
MOŽNOSŤ PLATBY PLATOBNOU ALEBO KREDITNOU KARTOU. 
Pri objednávke nad 1 000 Sk poštovné a balné zadarmo! Vernostné 
zľavy až 20 %.
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HUSQARNA
Už sme si s Awiom mysleli, že do 
konca roka skapal pes a už nebude 
žiadna sranda. Testy Husqvarny a 
BMW viseli vo vzduchu, nevedeli 
sme však termíny, ale nakoniec to 
vyšlo takmer dokonale.

// Zoznámenie a jazda v meste
“A nejaké špecialitky, na ktoré si mám 
dať pozor?” To bola moja otázka u do-
vozcu, aby som vedel, do čoho idem. 
Odpoveď bola negatívna, a tak spokoj-
ne vyrážam domov. Teda až po tom, čo 
sa motor na buchotavom voľnobehu 
zahrial. Keby bol za výfukom domov 
dôchodcov, určite by na mňa z okna 
hromžili barlami... A to má v sebe ešte 
riadený katalyzátor (emisné normy ne-
pustia), a je čisto originálny. Žiaľ, normy 
odkrojili motoru niekoľko vzácnych ko-
níkov výkonu.
V mestskej premávke človek občas na-
razí na športové dedičstvo - nemožnosť 

zaradiť neutrál na voľnobehu pri státí na 
mieste. Všeobecne by to tak malo byť, 
že neutrál tam je hodený už pred za-
stavením. Na Huske to tak jednoducho 
musí byť. Neutrál sa inak hľadá ľahko, 
podobne tam skáču aj ostatné kvalty. 
Mnohé iné prevodovky by sa od tejto 
mohli učiť. V spojitosti s vydareným mo-
torom to dáva stroju kvalitnú dynamiku, 
ďaleko vyššiu a zábavnejšiu než majú 
skútre.
Ešte som nespomínal novinku pri štar-
tovaní - ako už býva zvykom, karburá-
tory sa v rámci dodržiavania spomína-
ných emisných noriem pochovávajú a 
nahrádzajú striekačkami. Takže aj tu sa 
po otočení kľúčikom (stiesnenejšie prie-
story okolo spínačky a menší kľúč som 
v živote nevidel) ozve klasické bzuča-
nie. Tým sa automaticky zapne predné 
svetlo a samozrejme aj podsvietenie 
celkom podareného displeja. Analóg tu 
už tradične žiadny nie je, ale všetko vrá-
tane otáčkomera je v displeji. Otáčky sa 
zobrazujú vo forme stúpajúcich políčok 
(najprv smerom hore, potom sa zalomia 
a idú smerom doprava, zaujímavé rie-
šenie), ale aj číslami pri zvolení daného 

módu. Všetko ostatné je podobné ako 
na iných motorkách (plus pripomínač 
servisných intervalov - 5000 km).

Čo ma privádzalo do zúfalstva, bol bo-
čák. Keď ho vysunieš, nevyskočí do 
svojej normálnej polohy, ale iba akejsi 
prípravnej polohy, z ktorej ho treba ešte 
nohou vyrovnať tesne pred opretím 
motorky. Ak motorku vyrovnáš, bočák 
sám prejde do tej nelogickej prípravnej 
polohy a ak na to pri posúvaní motorky 
zabudneš, budeš ju o chvíľu dvíhať zo 
zeme. Navyše má čudný sklon, motor-
ka je málo naklonená a furt to vyzeralo, 
že asi prejde do horizontálnej polohy. 
Našťastie sa tak nestalo.

K jednovacom patria vibrácie asi ako 
blchy k túlavému psovi. Áno, sú aj tu a s 
Awiom sme sa hádali ako malé deti, že 
či ich viac cítiť na Švédke z Talianska 
alebo Nemcovi. Z môjho pohľadu vib-
ruje výbušný a ostrý motor Husqvarny 
menej. Od bavoráka som vzhľadom na 
udusený zvuk a civilnejší štýl očakával 
menej vibrácií, ale môj zadok a ruky 
vravia, že ich má minimálne rovnako 
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ako Huska. Po zvezení na Xchallenge, 
ktorá má rovnaký motor ako Xmoto, by 
som dokonca povedal, že vibruje viac.
V kombinovanom štýle jazdy (mesto/
medzimesto/zákruty) nám vyšla prie-
merná spotreba ľahko pod štyri litre.

// Šport

Huska spraví športovca aj z leňochoda. 
Jej zvuk a nástup motora, rýchle kval-
tovanie a posed, to všetko pôsobí na 
jazdcove emócie a doslova ho chce vy-
provokovať. Buď to daj na zadné alebo 
predné, driftuj, vytáčaj motor, jednodu-
cho rob niečo, neseď len tak na tej riti! 
Aj keď stráca na BMW nejaké tie koníky 
a newtonmetre (ale veď má o takmer 
80 kubíkov menej), vyššie spomínané 
okolnosti to rýchlo prekryjú.

Hlavnú rolu pri športovaní hrajú znač-
kové komponenty - predná obrátená 
vidla Marzocchi, zadná jednotka Sachs 
(všetko samozrejme plne nastaviteľné), 
pričom oskara za najlepší výkon by 
som udelil predimenzovanej prednej 
320-mm brzde Brembo. Zadná je taká 
klasická motardová, dáva fleky na po-
čkanie. Ešte raz oceňujem vynikajúce 
sprevodovanie, kvalty sú naskladané 
presne tak, ako si to technická motar-
dová jazda vyžaduje. Práca so 150-
kilovou motorkou nie je nijako zložitá 
(prerobením na ostrú verziu sa dajú 
zhodiť ešte pekné kilogramy), limitujú-
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rahšia. A že to nie je málo, sme si už asi 
v prípade BMW zvykli. Prednej maske 
dominuje svetlo nezameniteľného tva-
ru, podobne ako pri GS je asymetrické 
(ľudovo povedané škuľavé). Pod ním 
však chýba endurácky vysoký blatník. 
Nahradil ho malý blatník umiestnený 
tesne nad kolesom. Podobne neendu-
rácky pojali konštruktéri aj kolesá, Xmo-
to jazdí na kolesách z ľahkých zliatin, 
kým väčšina jeho konkurentov používa 
vypletané. Ďalším netradičným rieše-
ním je aj umiestnenie palivovej nádrže 
pod sedlo. Teda netradičným hlavne z 
pohľadu konkurencie, keďže u jedno-
valcov BMW je toto riešenie bežné.
BMW G 650 Xmoto - prístrojovka

Prístrojovka je minimalistická s povin-
nou dávkou kontroliek, rýchlomerom, 
celkovým a dvomi dennými počítadlami, 
počítadlom km na rezervu, a hodinami. 
Výhľadu na budíky mierne prekáža brz-
dová hadička. Po otočení kľúčikom pre-
behne rýchla kontrola a displej zobrazí 
rozmer predného kolesa (17 palcov)

Na jazdu v meste je motard skvele sta-
vaný. Slušný krútiak jednovalca ženie 
Xmoto dopredu, k tomu nízka hmotnosť 
zaručuje skvelú ovládateľnosť. Pruže-
nie z vyššími zdvihmi a tak nerovnosti 
ciest našich miest prestávajú byť pre 
jazdca problémom. Predpätie zadnej 
pružiny umožňuje zadok nastaviť od 
naozaj mäkkého až po pekne tvrdé, tak-

cim faktorom bola v našom prípade iba 
nízka teplota asfaltu.

// Konkurencia

Sú tu piati hlavní konkurenti - nová KTM 
690 SMC 2008 (ktorej cena ešte nie je 
známa, ale pravdepodobne bude na 
úrovni starej, teda okolo 276 000 Sk) 
s najsilnejším motorom z tejto triedy. 
Potom sú tu XT 660 X s oveľa všeobec-
nejším využitím, ale slabším podvoz-
kom (229 900 Sk), Aprilia Pegaso 650 
Factory (polooficiálna cena 279 900 
Sk), koncepčne, výkonovo aj technicky 
zaostávajúca Honda FMX 650 (189 900 
Sk) a najdrahší kúsok motardovej triedy, 
BMW G 650 Xmoto (nad 290 000 Sk), o 
ktorom sa dočítaš na ďalšej strane.

Ak teda nebudeme brať do úvahy za-
ostávajúcu Hondu, Husqvarna je so 
svojím ostrým imidžom a športovými 
koreňmni najlacnejšia z triedy (225 000 
Sk), pričom výkonovo ostáva po KTM a 
BMW na treťom mieste v strede poľa.

// Záver

Kúpiť si motarda, to asi nie je rýchle 
rozhodnutie. Za tie prachy je veľa prak-
tickejších a viac využiteľných strojov... 
Kúpiť si motarda, to je skôr v presved-
čení - musíš vedieť, čo chceš. Ak ti 
skúter nevonia a tuctové naháče ti lezú 
na nervy, ber za rozumnú sumu neoku-
kanú, tvrdú a poctivú Husqvarnu. Ale 
nejazdi s ňou okolo môjho domu, lebo 
budem hromžiť z okna ako tí dôchodco-
via. To preto, aby si mi dal povoziť..

BMW
Na BMW G 650 Xmoto som sa bol 
pozrieť ešte v čase testu Yamahy XT 
660 X a hneď som ho aj vyskúšal. Už 
vtedy som spozoroval mnoho rozdielov 
medzi týmito strojmi. Teraz som mal 
možnosť Xmoto priamo porovnať aj s 
Husqvarnou SM 610. Poďme na to ale 
postupne.

// Zoznámenie a jazda v meste

Xmoto je z trojice géčkového radu najd-
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podvozok, brzdy

cena, úzka využiteľnosť

Motocykle na test poskytli spoločnosti 
Motosport, s. r. o. a Tempus.

motor: štvortaktný, jednovalec

obsah: 652 ccm

pohotovostná hmotnosť: 147 kg

Rázvor: 1690 mm

výkon: 52 k (39 kW) / 7000 ot.

krútiaci moment: 60 Nm / 5250 ot.

BMW

motor, podvozok, brzdy,  
ostrosť

bočák, neutrál

motor: štvortaktný, jednovalec

obsah: 576 ccm

pohotovostná hmotnosť: 154 kg

Rázvor: 1690 mm

výkon: 48 k (36 kW) / 7750 ot.

krútiaci moment: 53 Nm / 6500 ot.

HUSQARNA

že si každý nájde to svoje. Ja som skôr 
pritvrdzoval, no rozhodne odporúčam 
každému sa s tým pohrať.

Xmoto je rozhodne vhodné do mesta a 
na každodenné dochádzanie do práce. 
Priamo výrobca ponúka nosič na bato-
žinu, a tak nahodiť praktický kufor ne-
bude problém.

// Šport

Čo sa športu týka, pôjde o šport vy-
slovene asfaltový. Hlavne kvôli použi-
tým kolesám, aj keď výrobca ponúka 
za doplatok hliníkový chránič motora. 
Xmoto padne skvele do ruky a posed je 
porovnateľný s Husqvarnou. Oproti XT 
je sedlo úzke a pretiahnuté dopredu až 
nad “nádrž”, čo umožňuje presun jaz-
dca viac dopredu k prednému kolesu. 
Zadok sa tak odľahčuje a prejde tak 
ľahšie do driftu. To chce ale skúseného 
jazdca a zvyk.

Motor je naladený civilnejšie so slušným 
spodkom. Má dostatok výkonu v širšom 
spektre otáčok. Naviac prevodovka je 
5-stupňová a sprevodovanie je dlhšie. 
Tým pádom sa Xmoto zdá v priamom 
porovnaní s Huskou lenivejšie. Všetko 
ale závisí ad jazdca a ten, kto rád cíti 
motor aj v nižších otáčkach, bude v prí-
pade Xmoto spokojnejší. Vibrácie mo-
tora sú klasické, ako sa na jednobuch 
patrí. Žiadne rušivé mravčenie alebo 
podobné neduhy v stupačkách alebo 
riadidlách som však nepostrehol.

K motardom už akosi automaticky patrí 
prevrátená predná vidla, ktorá nechýba 
ani na Xmoto, a hlavne silná predná 
brzda. Tu sa udomácnila značka Brem-
bo, ktorá dodala zlato lakovaný štvor-
piestik. Účinnosť aj dávkovateľnosť tej-
to brzdy je ukážková. Hodiť Xmoto na 
predok je otázkou potiahnutia páčky na 
pravej rukoväti.

Čo sa podvozku týka, predku nemám 
čo vytknúť. Zadné pruženie však odpo-

rúčam pred športovaním pritvrdiť. Naj-
viac zábavy som si užil v ostrejších zá-
krutách, ale ani pri rýchlych prejazdoch 
dlhých tiahlych sa podvozok nesprával 
nervózne.

// Turistika

Kapitola nie veľmi dôležitá pre motard, 
poviem to len v skratke. Rýchly presun 
cez pol Slovenska (200 km) som absol-
voval úplne v pohode a svieži (vrátane 
zadku). Prerušilo ma len žlté svetlo, keď 
som po 159 km musel tankovať (spotre-
ba 4,92 l/100 km) Cestou domov som 
už šiel kľudnejším tempom a dojazd sa 
predĺžil na 183 km a spotreba klesla na 
4,1 l. Sedlo je v porovnaní s XT užšie a 
menej pohodlné. Husqvarna je na tom 
podľa mňa ešte horšie a jej sedlo by 
som nazval trestnou lavicou. Nuž, to je 
daň za športovejší charakter od univer-
zálneho XT, cez Xmoto až po športovo 
rezanú Husqvarnu.

// Konkurencia

Konkurencia v tejto triede je dosť veľká. 
Niečo už naznačil Herghott. Najväčšou 
nevýhodou Xmoto bude vysoká cena. 
Zato ponúka kolesá z ľahkých zliatin, 
nízku hmotnosť a hneď po ostrej KTM 
690 SM aj navyšší výkon a krútiak. V 
tesnom závese sú však Aprilia Pegaso, 
XT a Husqvarna s oveľa priaznivejšou 
cenou. Pegaso nemá veľmi motardový 
charkter. XT je zas príkladom skvelej 
univerzálnosti, slušne pohodlná, ale 
ťažšia. Husqvarna zas ponúka hotové 
športové náradie bez kompromisov. Na 
chvoste cenou ale aj technikou je Hon-
da FMX.

// Záver

Nuž čo povedať. BMW sa pustilo do bo-
hato obsadeného segmentu, ktorý má 
byť dostupný aj širším masám. Postavili 
vydarený aj konkurencieschopný stroj, 
avšak budú sa musieť naučiť konkuro-
vať aj cenou. Oproti tým lacnejším si 

treba na BMW trošku došetriť. Oproti 
KTM je už BMW drahšie len o 14 000 
Sk, čo nie je až také hrozné, ale KTM 
ponúka špeciál s papierovo najnižšou 
hmotnosťou a najlepšími výkonmi. 
Každopádne komu sa Xmoto zapáčilo, 
jesenná akciová cena od 250 000 Sk 
môže zavážiť.

Text: Awia a Herghott
Foto: Awia, Herghott, Ferso
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== Aprilia ==
• Predam motocykel Aprilia Tuareg Wind 350. 
Rodinne dovody Cena: 29500 0907435357 (KE)
• r.v. 1990, vodnik(2chladice), vpredu kotuc, po 
vymene prevodoveho oleja(BEL RAY), nova 
sviecka NGK, GO spojky, nove tesnenie pod 
hlavou, nova nemrznuca zmes.Motorka je v 
dobrom stave vsetko je funkcne, v pripade zauj-
mu piste na mail, potom sa dohodneme.dovod 
predaja:idem kupovat novu moto Cena: 20000 
0904282181 (TN) Jxee@azet.sk
• predám apriliu tuareg wind 125, rok vyroby 
1994, 19 kw, bez TP, el starter, 2x kotuc, nove 
naplne, potah, lak, polepy, retazovy kit 80%, 
pneu 80%, vodnik, super stav, treba skusit, 
dohodneme sa Cena: 27000 0903610998 (TT) 
mato998@atlas.sk
• Predám Apriliu Pegaso 650 + zadný kufor, celá 
strieborná, ako nová Cena: 100 000+dohoda 
0918276532 (ZA) hakala@post.sk
• predam apriliu tuareg r.vyroby 1994.po go klu-
kovky, nova piestna sada znacky woesner.nove 
loziska na klukovke a v celom motore. novy olej 
v prevodovke a tlmicoch.velmi dobry stav trosku 
poskrabana inak zachovala. treba vymenit brz-
dove platnicky vpredu a v zadu.mozem vymenit 
alebo namiesto toho dam k moto.nahradny za-
dny a predny brzdovy strmen a karburator.(dam 
k tomu aj fakturu zo servisu o generalke a no-
vych veciach)dohoda.viac info a foto mailom 
alebo na tel. Cena: 27000 0908250443 (PO) 
felesiga@pobox.sk
• Predam apriliu rsv mille nehav. naj.13000km vo 
vybornom stave, serv.knizka dva kluce.kryt na 
sedadlo Cena: 135000sk dohoda 0918478142 
(BB)
• modra metaliza, v predu kotuc brembo 
100%stav, k motu mam spetne zrkadla na 
fotke niesu Cena: 10000 0915669660 (ZA) 
nemo152@azet.sk
• drapaky.rotax.+prilba a rukavice.velmi krasna, 
treba vidiet Cena: 26000 0915775620 (TT)
• Snežný skúter ArticCat 370 r.v.2003, naj.160 
km, el.štartér, hroty, vyhrievanie, zelený, ako 
nový Cena: dohodou 0908243889 (TN)
• Snežný skúter Polaris XCF440, červený, hroty, 
vyhrievanie, r.v.1999 naj 1500 km. Cena: doho-
dou 0908243889 (TN)
• Predam motcykel Aprilia ETX 350 v dobrom sta-
ve, novy rozvodovy remen, nove enduro pneu, 
mala spotreba 2.8l. Cena: 28000 0907111137 
(NR) misak2@centrum.sk
• rok vyroby 1998, talianske papiere, dve kotú-
čove brzdy, el. štarter, silný odpich, maximalka 
okolo 85km\h, mallossi výfuk, úprava od pollyny 
Cena: 22 000 0904 055 307 (TN) tomas28611@
azet.sk
• predam skuter sr50.rok vyroby 1993, dobry 
stav, nove gumy, vsetko v 100% stave, novy 
klinovy remen, cena je 13000Sk+dohoda Cena: 
13000+dohoda 0904939947 (BB) replay16@
azet.sk
• Aprilia APRILIA ETV 1000 CAPONORD 2007, 
ABS!!!, 05/2007, 13700KM, LEASING, úVER, 
NOVÉ PNEU METZELER, 219, 900, -+DPH-
261681, - Cena: 219, 900, -+DPH 0905642802 
(TN) aknela@stonline.sk
• pekna a malo jazdena v terane nova spojka 
predna pneu rocnik 1994 spolahlive vysoko otac-
kove enduro vhodne pre zaciatocnikov Cena: 
19000 00421918137912, 00353862136707 (PO) 
jan.humenansky@centrum.sk
• predam aprilia tuareg rally125, rok vyroby 
1994, dobry stav, nova retaz a rozeta, obuta 
na drapakoch, cena 25000sk Cena: 25000 
0918232982 (BB) shakke@azet.sk
• Predam skuter Aprilia SR 50 Ditech r.v.2000, je 
vo vybornom stave, max 85 km/h Cena: 24 000 
0902 494 539 (ZA)

== ATK ==
• Motocross 110, 4T, 2x kotuc, nova nejazde-

na !, viac farieb, (15990).KE. Cena: 15 990 
0911890535, 0908890535 (KE) jsproject@
azet.sk
• Stvorkolka ATV 150-USA-verzia, (39 990), ATV 
110, (16 990), Minicross 110(15 990), servis+ND, 
foto mailom, .KE. Cena: 39 990 0911890535 / 
0908890535 (KE) jsproject@azet.sk
• Predám štvorkolku, kúpená 07/2007. Málo jaz-
dená, automat, spiatočka, v záruke. Z rod. dô-
vodov. Pri rýchlom jednaní zľava. Cena: 39000 
0915789772 (TN) martin.pies@zoznam.sk
• Predám ATV pitbike 125 Racing, 4T, upside 
down vidla, Deltabox rám, výkon cca13ps, 
max 90km/h, ladený výfuk, . Cena: 18000 
0907443433 (TT)

== Benelli ==
• predam Cena: 
30000 0911234840 
(TT) kremz@rejk-
net.sk
• Bez tp+špz posled-
ná investícia cca.10 
000 Sk-UPRAVE-
NÁ-kit 70ccm MA-
LOSSI, klľukovka 
BGM PRO RACING, 
VARIÁTOR-valčeky, 
membránový rozvod 
sania POLINI, remeň, 
platničky, sviečka, 
pružiny.ladený výfuk 
ARROW, jazdí veľmi 
dobre cca 8PS.Koz-
metické vady. Cena: 18000 0905183565 (BB) 
z1000@post.sk

== Beta ==
• r.v.2007, nove plasty, retezovka, olej, orig.pribal 
731727849, okres zlin Cena: 155000 731727849 
(ČR) dornakmichal@seznam.cz

== BMW ==
• pekna, naj 23 000 km Cena: 199 000 0905 
756074 (BB)
• Predam motocykel BMW R 100 GS/PD r.v. 
1994, na vek vynikajuvi stav, doplnky:teplomer, 
tripmaster, medzikus+ladeny vyfuk IRON BULL. 
Cena: 135 000 0905352453 (TN) sisobmw@
centrum.sk
• info BMW F 650 CS Scarver 2002, nova STK, 
pravidelne servisovana v BMW, nove platnicky, 
olej, filtre, nova bateria, 
po prvom majitelovi, 
naj.26000km, ABS, vy-
hrievane rukovete, treba 
vidiet, velmi pekna, su 
knej vsetky doklady, ser.
knizka, manual Cena: 
165000 0907295498 
(NR) emzetak@azet.sk
• Ponúkam predaj mo-
toriek rôznych značiek 
z dovozu s COC, mierne 
poškodené inak plne 
funkčne + možnosť 
predaja havarovaných 
motocyklov vhodne na 
náhradne diely poprípa-
de náhradne diely Cena: 
dohodou 0907295498 
(NR) emzetak@azet.sk
• Predam BMW GS 650F, r.v. 2005, ABS, vyhr. 
rukovate, hl. stojan. Neburana super stav. 26 
000 k.m Cena: 199 000, - Sk 0907 154 537 (TT) 
misatkoh@azet.sk
• BMW K1200LT v dobrom vstave po servise, 
počet najazdených km je 45000.Výbava:ABS, 
vyhrievanie rukoväti, vyhrievanie sedadiel, 
intercom, príprava na navigáciu, CD menič, 
rádio(kazeta), tempomat, príprava na ipod, pred-
ný vysoký štít. Cena: 300000 0911199699 (BA) 
obchod@fmoto.sk
• kup. v SR, servisná knižka, kufor BMW, padáky, 
velmi pekná Cena: 162000 0915 888 898 (TN) 

mirmax@centrum.sk
• BMW K1200S 100% stave, počet najazdených 
km je 644 motocykel je ešte pred zábehom, je 
možnosť odpočtu DPH.Výbava:ESA, Palubný 
počítač, alarm, Dual ABS, dvojfarebné lakovanie 
(modro biele).Motocykel je ešte pred prvým ga-
rančným servisom. Cena: 490000 0911199699 
(BA) obchod@fmoto.sk

== Buell ==
• Buell X1 Lightning 2000, super stav, bez inves-
tícii Cena: 210000 0907487961 (NR) davidson@
post.sk
• Predam Buell XB 12X Ulysses, rv 2007, mierne 
poškodena, najazdene406km, je nova Cena: 

300000 0907295498 
(NR) emzetak@
aze.sk

== Cagiva ==
• Predam cagivu 
125 CROSS v super 
stave.ostra ide velmi 
dobre, nastriekana.!!! 
Cena: 23000 0910 
928 771 (PO) priho-
dap@gmail.com
• Pozri stránku mo-
totrojan.eu Cena: 
179225 0908276220 
(ZA) ptrojan@zo-
znam.sk
• Predám nízkoprofi-
lový choper, 4 rých-

losti, 4-takt, automatická prevodovka, max 90 
km/h Cena: 22 000 0903618370 (TN)
• Cagiva Raptor 650 2004 naj. 13000km, Cena: 
149 000 0903030016 (BA) srncova@post.sk
• Pekna malorazka nove pneu 2x, nova baterka. 
Cena: 45 000 0910 992 427 (BB) niznytomas@
azet.sk
• predam cagiva elephant r.v. 84 2T mensia vada 
motora-dusi ju - pojazdna, nova rozeta Cena: 11 
000 000 (NR) mimi.atlet@zoznam.sk
• r.v. 93.malo jazdená všetko pôvodne super 
stav bez papierov Cena: 25000 0907304635 
(ZA) dzoko17@azet.sk
• Cagiva Canyon Lucky Explorer; r.v.1998, 25kW, 
38000km, nové pneu Michelin Anakee(100% si-
lica), nová reťaz, el.štartér, veľmi pekná-spoľah-
livá, kufor, možná výmena za os. vozidlo; Cena: 
75000 0903 232 864 (NR) motorider@inmail.sk

• Motocykl je le-
hce poškozený, 
rozbité přední 
světlo.Kufr, laďá-
ky. více info po 
tel.nebo emailem. 
Sídlíme 10 km od 
hranic /Kúty-Břec-
lav/ Cena: 88000 
+420777067916 
(ČR) ales.imrich@
email.cz
• Predam Cagivu 
600 Dakota r.v.91 
s TP a SPZ dobry 
stav, EL.starter, 
STK, nutne vidiet 
a vyskusat Pre-
sov Cena: 50000 

0908890805 (PO) motolubo@centrum.sk
• Predam Cagiva mito rv92. Novy lak, 
baterka(gelova), pneu, vyv.kolecko. Spolahliva. 
Dobre jazdne vlastnosti. Bez spz!!! Max rychlost 
cca175km/h. Cena: 25000 +dohoda 0905541780 
(ZA) misoKX@azet.sk
• perdam cagivu 125 cestna 6 rychlosti, vodnik, 
vpredu dva kotuce vzadu jeden Cena: 18 000 
0902701487 (PO) mis10m@azet.sk

== CCM ==
• Predám 4kolka Yamasaki 150 4/T nova Cena: 
40000 0905326033 (TN) viliam@bisimoto.sk

== CPI ==
• v perfektnom stave Cena: 18 000 0905137727 
(KE) henobic@orangemail.sk
• nová, r.v. 2006, 0 km, radový dvojvalec, super 
zvuk, červená, na výber je aj farba modrá a 
čierna, 5-výchlostí + spiatočka Cena: 120 000 
0905 839 697 0908 732 898 (TT) info@auto-
mototrade.sk
• CPI oliver CITY 50, úplne nový záruka 2 roky, 
servis a ND zabezpečené, rozne farby Cena: 
36990 0907304567 (BB) jjmoto@jjmoto.sk

== CZ ==
• predam cz 125cross rv.88, nova vlozka v dob-
rom stave, chyby zlomena hriadelka nakopavac-
ky, mam novu len treba vymenit stala 3000sk 
Cena: 15000 0910284514 (ZA) lubiec@azet.sk
• veteran + nahradne diely a 1v pov.stave Cena: 
dohodou 0915509839 (PO) slipknot027@azet.
sk
• je to perfektná mašina ide ako hodinky bolo by 
treba novú baterku bez TP a ŠPZ surne Cena: 
“7000” 0908 823 721 (BB) virus0001@azet.sk
• predam cz v dobrom stave nove plasty, nova 
vlozka kluka bez starosti vozitko alebo vymenim 
za ford fiesta 1, 8 diesel bez spz v dobrom stave 
alebo benzin jedna sa mi o dobru kasnu Cena: 
15000 0910284514 (ZA) lubiec@azet.sk
• CZ 125/516 r.v. 1989. Je tam nový piest, ojnica 
s ložiskami, prevodový olej, zadná pneu, rozeta, 
vývodové kolečko, vzduchový filter, vata vo výfu-
ku. Motor je v ráme Suzuki s centrálnym tlmičom. 
Motorka je v dobrom stave až na jednu chybu má 
zlomený zadný tlmič. Foto dodám - volať najrad-
šej po 16 00 hod Cena: 15 000 Sk 0907 289 985 
(PO) yamaha125@orangemail.sk
• kúpim CZ 175typ 487 v pojazdnom stave ale 
aby mala platne TP a ŠPZ.na cene sas dohod-
neme Cena: “dohodou” 0918 486870 (KE) tono.
pionier@post.sk

== Derbi ==
• v 100% stave, ide to cez 100km/h, 6stupno-
va prevodovka, kotucove brzdy vpredu vzadu, 
el.starter, nova sviecka, brz.dosticky, Nove 
ziarovky v reflektore+reflektor, vsetky papiere 
vratane poistky, bezproblemova, staci nakopnut 
a ide, olej repsol 100% syntetika pri rychlom 
jednani zlava, urcite sa dohodneme :)) Nizka 
spotreba okolo 3l/100km. Ma to aj olejovy zmie-
savac cize netreba riedit benzin s olejom, riedi 
si to samo.moznost riadit od 15 rokov skupina 
AM!!! najsilnejsia 50tka na trhu :) Cena: dohoda 
0908279588 (PO) jarko90@centrum.sk
• Predám motard Derbi Senda SM racer black 
edition 50 r.v.:2006 ako nova malo jazdena 
alarm, nowe pneu, oplati sa vidiet. Cena: 50000 
0918664230 (KE) Khe_bike@azet.sk

== DINLI ==
• kupovana na sk, rocna, v zaruke, servisna 
knizka, ako nova, 1.500km, SPZ, pov.cena 159, 
000sk/-pozor NEMYLIT S CINSKYMI SMEJDA-
MI 4kolky Dinli su vysoko hodnotene v testoch 
vcelej europe a splnaju podmienky eu-homolo-
gizacie. Cena: 88000 0905100200 (TN) skrip@
centrum.sk

== Ducati ==
• predam ducati monster 1000, ako nova vel-
mi zachovala na dovoz z EU, v cene je aj coc 
doklad, najazdene 20000km Cena: 230000 
0907295498 (NR) emzetak@azet.sk
• nutne vidiet, a previezt sa. : ) Cena: 95000, - 
dohoda. 0907717787 (BA) silvo79@azet.sk
• Ducati 900 SS kupovaná v SR, rok výroby 
2001, najazdené 14205km, nepadnutá, uprave-
né zadné výfuky znacky VIPER, max. zachova-
la, treba vidieľ. Cena:188000Sk Cena: 188000 
0907878572 (ZA) motocykle@amplus.sk
• Ducati Multistrada 1000 DS 2004 4800KM !!! 
190, 000, -+dph, možný úver, leasing Cena: 
190, 000, -+dph 0905642802 (TN) aknela@
stonline.sk
• r.v. 1998, naj. len 7 500 km, čierna, super 

Nasledujúce inzeráty sú sťahované zo stránky motoride.sk, cez ktorú môžeš zadať aj svoj inzerát.
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0905326033 (TN) viliam@bisimoto.sk
• Gilera Dakota ES 350 1991, výmena náplní, 
nový rozvodový remeň, spoľahlivá, nebúraná v 
orig. stave, STK do 2009 alebo vymením za iné 
moto ponúknite. Cena: 45 000 0903586172 (NR) 
pepe72@post.sk

== Harley-Davidson ==
• Harley-Davidson ROAD KING CLASSIC 2002, 
6000 mil, ako nový. Cena: 480000 0903556287 
(BB) melichercik.m@stonline.sk
• Predám harley davidson fat boy, dovoz, neprih-
lásený, farba čierna, množstvo doplnkov-kolá 
výfuky, predstupačký a iné, cena bez DPH Cena: 
385 000 0905757050 (BA) DAIV@stonline.sk
• Harley-Davidson softail deuce 2003, výročný 
model - farba, plakety, ladené výfuky, sedlo, ru-
kovete stupačky, špičkový stav +orig. diely Cena: 
dohoda 0903641783 (NR) davidson@post.sk

• Harley-Davidson FLHTCUI Ultra Classic 
Electra Glide 2004, 25000mil, vela doplnkov, v 
perfektnom stave leasig, úver. JESENNÁ CENA 
!!!.377, 311, - +DPH.449, 000 Cena: 449, 000 
0905642802 (TN) aknela@stonline.sk

== Hercules ==
• Go Kart 260 nova cena 95000Sk Cena: 95000 
0905326033 (TN) viliam@bisimoto.sk

== Honda ==
• Predam Honfu crf 450, model 05, malo jaz-
denna a len hobby Cena: dohodou 0907073225 
(ZA)
• Predam Hondu CB 1300 2004 9000km Cena: 
205000+DOHODA 0905616074 (BB) leitnerd@
mail.t-com.sk
• Honda CBR 900 RR Fireblade 2000 zlto cierna 
naj:23800km karbonove doplnky cire smerovky 
lad.vyfuk arrow velmi pekna a zachovala treba 
vidiet dohoda surne Cena: 143000 0908439240 
(KE) piga1@post.sk
• 100%stav velmi pekná silná udržiavaná a spo-
lahlivá.Bez investícii. Cena: 80000 0905 860 674 
(ZA) skoma@inmail.sk
• PREDAM HONDA 500 VT C rv89. BEZ TP A 
SPZ NA SUCIASTKY POJAZDNE Cena: 16000 

SK 0904208715, 0918369465 (NR)
• Predam ostre enduro Honda XR600, 2xkotuc, 
vela novych veci, alebo vymenim za 2T, foto 
mailom, dohoda Cena: 55 000SK +dohoda 
0902092605 (NR) karacsonyi@zoznam.sk
• r.v.2006, kúpená v ČR, servisná knižka, uživa-
teľský manuál, v záruke do 04/2008, naj.12.700 
km, 66 koní, spoľahlivé turistické moto s karda-
nom, integrovanými bočnými kuframi, hlavným 
stojanom, nastaviteľným plexi, padákmi. Dopl-
nková výbava: 45 litr.originál Honda top-case s 
opierkou, alarm META, 12V zástrčka, vyhrieva-
né rukovate. K videniu u dealera Hondy-Racing 
team Řevnice (pri Prahe) www.honda-centrum.
cz Cena: 169000 CZK! 00420732379777, Praha 
(ČR) peter.vasak@azet.sk
• Predám Motorka je po úplnej GO -> nove 
pneumatiky Dunlop, vymenený olej, olejový 
filter, vzduchový filter, nemrznuca zmes, si-

lentbloky predneho 
tlmenia - novy fork-oil 
(tlmiaca kvapalina). 
Ako nova vzhladom 
podobna modelu 
Honda Hornet. Cena: 
80 000 0903660643 
(NR) rubink2003@
yahoo.com
• Predam CBR 
600F 96, pripravena 
na sezonu, novy 
kit, aku, sviecky, 
oil+filter. Cena: 69000 
0911638444 (NR) 
honda285@orange-
mail.sk
• Predam Hondu 
Dominator r.v.2000, 
kupena na slovensku, 
2.maj., 17 000km, + 
kufor, foto na www.
autovia.sk Cena: 126 
000, - 0905 321 565 
(PO) bjochmann@
pobox.sk
• predam hondu mtx-
125, 6 rychlostnu vo-
dou chladenu predny 
a zadny plast je novy 
vimenene su aj brz-
dove klatiky Cena: 

20000 0907589691 (PO) mato1266@azet.sk
• Predám CBF500 (2005) naj.20000 km, 
100%stav, nehavarovaná bez akýchkoľvek 
poškodení, pripravená na novú sezónu, plexi 
Givi A770, cestovné tašky Moto detail 1xvrch 
2xboky+konš., padací rám, servisný stojan Louis 
Cena: 139000 0949479134 (BA) peto1107@
azet.sk
• predam hondu cbr 600 rr, super stav.naj 
12500km Cena: 185000 0903210885 (NR) 
dodi7474@freemail.hu
• Úplne nové motocykle Hummer CRX-S model 
2008 priamo z výrobného závodu. Výkon 19 kw, 
26 PS, 4-takt, vzduchom-olejom chladený.Moto-
cykel má oproti modelu 2007 mnoho vylepšení. 
Má nové kolá vpredu 21” vzadu 18”, nové kotú-
čové brzdy vpredu vzadu, nové pneu terén/ces-
ta. Nový rám, novú prednú vidlicu typu Showa, 
novú zadnú vidlicu nastaviteľnú, nové sklápacie 
stupačky rozetu 15/48 zubov, nový el. okruh. 
Zväčšenú prednú i zadnú vidlicu. Záruka 2 roky.
Bloček, záručný list, servisná knižka.Výška se-
dadla 945 mm. Obsah válca bol zväčšený vŕta-
ním na 259 cm3. Váha suchá 105 kg. Objem ná-
drže 6 l. Veľmi živý!!!Max nosnosť 130 kg. Cena: 
48500 0915/670101 (ZA) farbak@atlas.sk
• Úplne nové štvorkolky 4x2, s dvojročnou záru-

kou, 250 cc, 14 kw, manuál- 4 rýchlosti + spia-
točka, reťaz, štartér, sedadlo 680 mm vysoko, 
kolá 18”/19”, dezén cross alebo half /half, max. 
rýchlosť 80-90 kmh podľa záťaže, nosnosť 140 
kg, Výkon 14 kw.Svetlo stret + diaľ. Predné ply-
nové tlmiče, zadný nastaviteľný, vpredu bubny, 
vzadu hydraulika.Nie je to mále, skôr pre dorast 
a dospelých. Stroj je kvalitný a spoľahlivý, skoro 
žiadne poruchy. Bloček, záručný list, servisná 
knižka, návod v slovenčine. Všetky máme len s 
CoC. Cena: 44990 0915/670101 (ZA) farbak@
atlas.sk
• Predám Honda Hornet 600F rok 07 naj. 
4000Km škrabnutá nádrž kompletná Cena: 
159000 0915873299 (BB) tomasdom@post.sk
• Predam Hondu VTR 1000 krasna udrziavana 
novy retazovi kit brdove platnicky servisovana 
ladene vyfuky viper brutalny zvuk. Dohoda moz-
na Cena: 135000 0903403981 (BA) tomkud@
post.sk
• Honda CB 1300 2005, cierna, stav:uplne ako 
nova, garazovana, nikdy nepadnuta, ide ako 
hodinky, velmi velmi malo jazdena-iba 1500 KM 
!!!!!!, treba vidiet, ani skriabanec, s TP a SPZ, 
kupovana v SR Cena: 230 000 0905112243 (BB) 
jgun@centrum.sk
• Predám Hondu CBR 125 R, rv. 2004, najazde-
ných 6000 km, výborný stav, možnosť jazdiť od 
16 rokov. Cena 78 000 sk+ dohoda Cena: 78000 
0911132424 (PO) tviper@azet.sk
• RV 2006, starter, svetla, ochr. ramy, nove, tre-
ba vidiet skusit, len vazny zaujem Cena: 20 000 
0908 432 823 (BA) marecek_1@post.sk
• HONDA CR125R 2003 motorka ma novy mo-
tor!!! piest, kluka-ojnica, valec, loziska, gufera, 
tesnenia, simeringy, olej v prevodovke, radiaca 
packa, voda-chladice, prepakovanie na zadnej 
vydlici. Motorku treba zabehnut.+zadna guma a 
nieake packy, tesnenia do motora, oleje k motor-
ke je vystroj- prilba OSBE, nohavice Alpinstare, 
a nieake dresi, cizmi Forma raptor. Na moto su 
bezhrazdove riadidla. +DOHODA oprava stala 
okolo 40 000, - Cena: 85 0000 0915 815 618 
(ZA) smile_boy01@azet.sk
• pekna, udrziavana Cena: 108 000 0905571799 
(PO) suky5@centrum.sk
• Predam Hondu XL 500R, funkcna, nova retaz, 
nova baterka. Cena: 20 000 09116384444 (NR) 
honda285@orangemail.sk
• motorka je v 100% stave ma alarm, tlmic riade-
nia, power comander.ladene vyfuky.najazdene 
10 500Km.treba vidiet, pocut a vyskusat. Cena: 
dohodou 0907 929 788 (KE)
• rok výroby 2003, predané v roku 2004.
naj.35000km, čierna metalíza, nikdy nepadnutá 
ako nová. Cena: 189000 0903108391 (NR) no-
rolukas@azet.sk
• HONDA VTR 1000 F r.v. 97 po úprave.Dbrý 
stav. Cena: 108000 0905485750 (KE) autoall@
netkosice.sk
• prerobená na slr do terénu Cena: 40 000 
0907702326 (TT) luboshaco@azet.sk
• Predám Varadero 125, naj.21000km, dovoz, 
škrabance na kapotáži.inak OK. Cena: 50000sk 
0905 505115 (TT)
• Predám VT 750 DC, naj.25000km, čierna mat-
ná, rolka, opierka.Dovoz, po servise v honde. 
Cena: 130 000sk 0905 505115 (TT)
• Predám 600 RR, kúpená 2006, naj. 9000km, 
ľahko padnutá, dovoz.výfuk Yoshimura Cena: 
150 000sk 0905 505115 (TT)
• ladeny vyfuk aj zvody, odlahceny naboj kolesa, 
upravene tlmice, novy piest, ventili Cena: 115000 
0905/991262 (NR) mato@macet.sk
• predam moto v dobrom stave s papiermi, stk do 
2009+kufor Cena: 30 000 0903 168 026 (BA)
• Predám Hondu CBR 900 RR Fireblade 1997 
v dobrom technickom stave, platné STK/EK do 

stav, ladene vyfuky, Cena: 110 000 dohoda 
0908/732898 (TT) info@auto-mototrade.sk
• Ducati Monster 600 r.v.2001, 26000km, servi-
sovana v b, stiavnici, ladene vyfuky, pancierove 
hadice, nove oblozenia, nova zadna guma a 
po vymene naplni surne rod. dovody, dohoda 
ista Cena: 140000 0905349301 (KE) erik666@
zoznam.sk
• Ducati 600 Monster 1999, najazdene 25 
000km, pancierove hadice, airbrush na nadrzi a 
rame, ladene vyfuky, novy retaz.kit, velmi pek-
na! Cena: 110 000 + dohoda 0903/960440 (PO) 
promoto@wmx.sk
• Predam Ducati 750 ss r.v. 1999. 20 000 Km. 
Top stav.Arrow vyfuky.Nove male zrkadla so 
smerovkami.Panc. hadice, brembo brzdy, pneu 
80% predu, vzadu, alarm. Poslem fotky. Spot-
reba od 5, 5l ( 30% sport, 50% norm. tempo, 
20% mesto) Fotky poslem mailom. Cena: 130 
000 + dohoda 0905 410 699 (KE) Bee41@
orangemail.sk
• r.v.2000, najazdene 49000 km, viac foto na 
www.tatramoto.sk v sekcii bazar Cena: 120000 
052/7757009 (PO) tatramoto@tatramoto.sk
• Ducati Monster S2R Dark, r.v. 2006, nehava-
rovaná, kupovaná v SR, prvý majiteľ, servisná 
knižka, záruka do 06/2008, homolog. výfuk Leo 
Vince, najazdené 13.500 km, po servisnej pre-
hliadke. Gumy 70%. Možné vidieť v Ducati BA. 
Cena: 250.000, - 0902980404 (BA) cygnusx@
zoznam.sk
• Ducati Monster 900 i.e., rok výroby 2003, 
17.000 km, nepadnutá, termignoni titánové, 
otvorený vzduchový filter Ducati Performance, 
otvorená spojka, nový reťazový kit plus originál 
diely. Servis + tunning D.moto Brno. Možná 
dohoda Cena: 200.000, - 0907 320 818 (TT) 
mikulik@dema.sk
• Predam Ducati 620i 05 najazdene 13300km 
mala kozmeticka vada na nadrzi treba vidiet su-
per pozitok z jazdy Cena: 155000 0904249065 
(TT) t.klein@zoznam.sk

== Factory Bike ==
• predam Pitbike E-WIND ADULT, motor 125cc 
4takt, el. starter, vela CNC a elox. ND, 0km, rv 
2007, viac info na www.xbike.sk, www.pitbike.
sk, cena 35000, tel. 0911250666 Cena: 35000 
0911250666 (NR) info@xbike.sk

== Garelli ==
• predám skúter 125 4t s prasnutými plastami v 
predu, Cena: 27000 0903267846 (BB) kmetova-
olga@zoznam.sk

== GAS GAS ==
• moto je v 100% stave, novy piest, pneu, pri-
pravena na sezonu Cena: 120000 0903551822 
(TN)
• moto je v 100% stave, novy piest, pneu, pripra-
vena na sezonu, kupena06/2006 Cena: 120000 
0903551822 (TN)

== Gilera ==
• predam gilera nordvest600, r.v.97, po vymene 
naplni, vymena brzdovych platniciek, cez leto 
bola striekana, spolahliva, rychla, treba vysku-
sat, bez tp a spz Cena: 45 000 0908667407 (KE) 
paaali@centrum.sk
• Predam Gilera 125 RC v dobrom stave, rv: 
1993, garážovaná, pojazdná, s ceskymi tp a špz, 
jazdená len cez sezónu.Má mierne znížený vý-
kon.Vadný krúžok.Chytá na 1 šup.Veľmi pekná. 
Cena: 20 000 dohoda možná. 0907 893 721 (TN) 
lbagin@stonline.sk
• Gilera Runner 180 2000 uprava Malossi Cena: 
50000 0905326033 (TN) viliam@bisimoto.sk
• Gilera RC 600 C 1994 Cena: 38000 

Suzuki V-Strom 650 2004, 9000km, nove gumy 
michelin anakee, 2x klúč, oba predne bočné plas-
ty lakovane (nezvarane neposkodene + original 
nalepky), novy olej + filter, zanovny vzduchovy 
filter k motorke gratis MOZNOST NAKUPU AJ NA 
SPLATKY, min. akontacia20%, doba splacania od 
6 do 72 mesiacov, cena 177 000. 0908/154884, 
raptor@centrum.sk, NR
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2009, super zvuk, nové plášte, cena 95.000, 
- SK Prípadne dohoda, alebo vymením za Su-
permotard KTM abo Husquarna volať na tel.č. 
0918 324 987 Cena: 95 000 0918 324 987 (NR) 
majkye@azet.sk
• kupena sr, nepadnuta, 1 majitel, 1250 km, 
nova, nevyuzita!!!! tel:0903503999 zilina Cena: 
259 000 0903503999 (ZA) designplus@ston-
line.sk
• Predam Hondu CBR 600 F, rv. 2002, 17000km, 
nepadnutá, pôvod SR, servisná knižka, nový olej, 
udržiavaný motocykel, treba vidiet. Pri rýchlom 
jednaní v cene aj držiak s kufrom vo farbe. Cena: 
165000 0905826947 (BB) peto.77@azet.sk
• predam Hondu CBR900RR r.v2001naj:18000km, 
trikolora v povodnom stave s TPaSPZ surne do-
hoda Cena: 138000 0908913663 (KE) piga1@
post.sk
• predám hondu dominátor Cena: 40000 
0903803399 (BB) perfekt-dom@stonline.sk
• Honda VT 600 C Shadow 2003, 24000km, 
servisna knizka, doplnky (padaky, stit, brasne, 
predstupacky, zadny nosic s opierkou, kozenna 
sedlanka na mieru) za viac ako 30 000, 2 majitel.
PK Cena: 180 000 + dohoda 0903 444 791 (BA) 
milan3232@seznam.cz
• Predám Hondu VFR 750 F. Rok výroby 1988. 
nový lak, super stav, bez Špz a TP cena 30 000 
sk + dohodA SÚRNE rodinne dôvody Cena: 30 
000sk + dohoda 0902427296 (TN) MatejKuku-
ca@zoznam.sk
• novy retazovy kit, novy lak, Cena: 119 000 Sk 
0905749737 (KE) carduelis1@gmail.com
• predám Hondu XL 600 R, rok výroby 1989, v 
dobrom stave Cena: 26 500 0905229567 (BB)
• Plna vybava:prevodovka automaticka+ 
sekvenčna+uzavierka diferncialu, ťažne za-
riadenie, navijak, sedak s kuframi, vyhrievane 
sedačky a rukoväte, navigacia Garmin eTrex 
legend+turisticka mapa SK Topo, uplne nove 
pneumatiky v hodnote 16000sk. 100% stav 
bez investicii Cena: 160000 0907550160 (KE) 
rado11@minet.sk
• Pozri stránku mototrojan.eu Cena: 174200 
0908276220 (ZA) ptrojan@zoznam.sk
• Pozri stránku mototrojan.eu Cena: 113900 
0908276220 (ZA) ptrojan@zoznam.sk
• Pozri stránku mototrojan.eu Cena: 98155 
0908276220 (ZA) ptrojan@zoznam.sk
• Pozri stránku mototrojan.eu Cena: 32830 
0908276220 (ZA) ptrojan@zoznam.sk
• Predám hondu cbr 600f, r.v. 2005.Málo Km, iba 
cca 6800km, všetko originál, veľmi pekná, kupo-
vaná na slovensku, prípadne výmena za iný ces-
ťák.viac foto mailom.cena 185 000. Cena: 185 
000 0907181366 (NR) horvyt10@wmx.sk
• Honda VFR 750, r.v.1987, 85tis.km, 100% stav, 
zimna cena Cena: 52000 0911386345 (BB)
• kompletná prestavba s pevným rámom, se-
dadlo pravá koža, lakovanie airbrush, zadné 
koleso 280/35/18, TP+ŠPZ Cena: DOHODOU 
0905263486 (BB) carmenka@rsnet.sk
• Super stav, original 85 mth, jazdena hobby, 
dohoda ista Cena: 139000 0915800707 (BB) 
HAYABUSA001@azet.sk
• Predám Honda Pan European Cena: Dohodou 
0905 547 542 (BB)
• ladeny vyfuk, novy olej, funkcna bez tp Cena: 
46000 0905229760 (NR) erik004@azet.sk
• rv 2000, novy retazovy kit, sviecky, olej, brzdo-
ve platnicky, bateria, lekarnicka(na vsetko mam 
doklady) nepadnuta, prvy majitel po dovoze z “D” 
48000km, velmi slusne pneu, rychla a spolahli-
va, potrebujem money na novu strechu doma 
Cena: 160000 0907335244 (ZA) speedfred@
pobox.sk
• predam cbr 900 rr r.v.99 po vymene vsetkych 
naplni najazdene 27000km servisovana dovoz 
tal.na sk znackach stk super stav zimna cena 
Cena: 115000 0907641920 (KE) rebel919@
azet.sk
• novy olej, filter, motor po GO (pist, valec, vac-
ka, vahadla, XR), pretesneny, novy ret.kit Cena: 
36 000 0903151285 (BA) rizi1@azet.sk
• predám hondu xr 600 r, r.v. 98, s TP a EČ, vý-
borný stav viac na 0905 915 708, foto zašlem 
Cena: 98.000 0905915708 (PO) dalo158@
gmail.com
• Predám Hondu CBR 600 F, r.v. 1992, málo 

jazdená, v dobrom technickom stave, Exkluzív-
ne zafarbenie, bordová metalíza, ladený výfuk. 
Superbike za prijateľnú cenu, spotreba 6 litrov, 
minimálne prevádzkové investície, perfektné 
jazdné vlastnosti. Zimná cena. Lokalita Seni-
ca. Cena: 73000 0905831158 (TT) milos333@
azet.sk
• Predám Hondu CBF 500 r.v. 2006 naj. 11000 
km, zadný kufor, plexi, 100% stav. Volať po 15:00 
hod. okres Myjava Cena: 125000 0904451642 
(TN) acerbis@azet.sk
• predam malo jazdenu hondu cfr 250 rv. 2007, 
kupovana v SR Cena: 149000 0905 257 331 
(BA) mxs@mail.t-com.sk
• Honda CRF 250 2006 dohoda ista Cena: 129 
000sk 0903 719 061 (BA) mxs@mail.t-com.sk
• Predam Honda VT600C r.v. 2002 cierna, ako 
nova. Tuto sezonu vobec nejazdena. Nikdy 
nepadnuta. +servisna knizka+manual.Naj.23tis 
km. PISTE NA MAIL LEBO SOM VYCESTOVA-
NY.DLHODOBO. LEN VAZNY ZAUJEM Cena: 
135000 00000 (BA) Karas.daniel@post.sk
• PREDAM HONDU CBR1100XX RV 97, MODRA 
FARBA, VSETKO ORIGINAL, LESTENE FALCE 
KOLIES, NAJAZDENE 42000, SUPER STAV, 
NOVA BATERKA YUASA, OLEJ, PNEU 80% 
Cena: 140000 0907229440 (ZA) petikh@azet.sk
• PREDAM HONDU CBR 600RR, RV 03, NA-
JAZDENE 15 000, 
NOVA BATERKA, 
SUPER STAV, PAN-
CIEROVE HADICE 
Cena: 185000, 
- 0907229440 (ZA) 
petikh@azet.sk
• Predám Hondu vtr 
1000f, r.v. 99, STK, 
super stav, super 
zvuk, výfuky v chro-
me, max.300km/h, 
najazd. 25 000 km, 
alarm na dialkove, 
žltočierna, veľmi 
pekná, rýchla a 
úsporná, cena 129 
000 Sk, pri rýchlom 
jednaní dohoda 
možná, prip.vymenim za stvor kolku, prip.teren.
auto t.č. 0908 306 260 Prešov Cena: 129000 
0908306260 (PO) dufo1@centrum.sk
• Predam scuter125, 4-takt.alarm, dialk start, 
kufor, r.v2004.licencia hondy.bezchybny stav, 
spolahlivy.23000sk 0908306260 presov Predam 
4-kolku 150, ako nova, 4-takt, spiatočka, silna a 
rychla, mala spotreba., terenne pneumatiky, nos-
nost 150kg, 35000sk 0908306260 presov Cena: 
23000 0908306260 (PO) dufo1@centrum.sk
• Pred.HONDU GOLDWING 1500 bordovej me-
talizy. El.ohrev sedadla, riaditiek, bixenony, dial-
kovy štart, tažné, centrál.zamykanie poplašné s 
dialkovým štartom a hlásením. Cena: 350 000SK 
0903426199 (ZA) fulda@zoznam.sk
• Predam HOnda CR125R, 2001, je tam par 
novych veci viac info cez tel. Cena: 73000+doh 
0915851719 (KE) petohonda@zoznam.sk
• Predam štvorkolku Wanderer Predam štvor-
kolku Wanderer Punchy 125H, 4T, motor s 
licenciou honda, spolahlivá, možnosť prihlá-
siť na ŠPZ+kufor Cena: 55000 0903786996, 
0905888185 (BA) tomasek@hello.sk
• Predám Hondu CRF 450 R. Nový piest, sada 
ložísk v prepákovaní. Motorka jazdená hobby 
jazdcom, rodinné dôvody. Cena: 100 000 - pevná 
0907872894 (ZA) obsivan.peter@post.sk
• predam hondu cbr 954 rr rok 2003 super stave 
nikdy neskrabnuta Cena: 199000sk 0908531348 
(BB) michal.furmanek@centrum.sk
• Predám Hondu CB 900 F Hornet, Lad.vif. Leo 
Vince, riaditka značky PAZZAZ. Cena 165 000, 
- Sk + dohoda Cena: 165 000, - Sk 0905628105 
(ZA) motocykle@amplus.sk
• Honda CRF 250 r.v.2005 jazdená hoby. 
cena 125.000, -Sk + dohoda Cena: 125.000.- 
0907878572 (ZA) motocykle@amplus.sk
• Honda VT 750 C Shadow 2003, najazdené 
17 000km, or. brašne honda, nove náplne, 
super stav. Cena 210 000, -Sk Cena: 210 000 
0907878572 (ZA) motocykle@amplus.sk
• velka sila a zvuk. motorka chyta bez problémov. 

výborný stav. súrne Cena: 45 000 - dohoda 0905 
738 710 (NR) martin.oblozinsky@pnet.sk
• predam Hondu 125 cbr.. najazdene 9000km..
rv je 2005, .Je ako uplne nova, neburana, nema 
ani skrabancek a je velmi spolahliva.. Nove na-
plne, spotreba 3l/100km. max, rychlost 125km/h, 
. V pripade rychleho jednania dam k motorke 
aj nove predne platnicky a natoh na zadne 
sedadlo!. K motorke dam aj COC, ..MOZNOST 
AJ WYMENY ZA INU MOTORKU ABO POPRI-
PADE AUTO.PONUKNITE. no mail, len sms abo 
spravu. Cena: 75000 0915353655 (BA) tony.
and@post.sk
• Predam Honda CBR 600F, r.v.98, Viper vyfuk, 
super stav, Cena: 120000 0908751918 (NR) joe.
vantara@post.sk
• Honda CBR 900 RR Fireblade 2000, xenony, 
nove brz. platničky, nove pneu, sviečky, olej, 
filtre Cena: 155000 0905324030 (TT) wrc1@
orangemail.sk
• predam Hondu CR 250R, nový valec, piest, 
atd, platnicky, radiaca packa, 3 filtre, vyfuk DEP, 
original k tomu, velmi dobrý stav Cena: 105000 
0903747765 (NR) ttein@azet.sk
• predam Hondu CBR1000rr vo vynikajucom 
stave 4000km.ani skrabanec.rodinne dovody 
Cena: 300 000 0907532887 (KE) 1000RRma-
to@azet.sk

• Original vyfuk, pa-
daky, STK do 6/2009, 
platne papiere, na-
jazdenych 28500 km, 
2x kluc Cena: 125 
000 0914 108 506 
(KE) erik.timko@cen-
trum.sk
• Predám HONDU NX 
650 DOMINÁTOR, 
r.v.1995, v originál-
nom stave s nemec-
kým T.P. Príp. vyme-
ním- ponúknite. Cena: 
35900 0905619025, 
0911619025 (BA) 
skutercentrum@mail.
t-com.sk
• Predam Hondu XL 

r.v. 1987 chyba semeringu na ventili + taku 
istu na nahradne diely. Cena za oboje 18 000. 
Cena: 18 000 0902 055 552 (PO) blade1111@
centrum.sk
• Predám Hondu CBR 1100 XX, čiernu, naj. 45 
000 km, GIVI kufor s držiakom, nahradný turis-
tický štít, , pripravená na sezónu, treba vidieť 
Cena: 140 000 0903 287 983 (BA) mave99@
gmail.com
• r.v. 2004 ako nova, neburana, nelakovana, 
23000km, servisna knižka, povodný stav bez 
akýchkolvek uprav, nutne vidiet Cena: “219 000” 
+421905751623 (BA) kajci3@gmail.com
• Honda cb 250 nighthawk v super stave vhodná 
pre začiatočníkov. Okr.Komárno Cena: 45000 
0910929566 (NR) moric14@azet.sk
• Predám HONDU Shadow 600 v dobrom stave, 
s doplnkami. Treba vidieť, dohodneme sa ! 0908 
125 396 Cena: 125 000 0908 125 396 (BA) sil-
vo333@mail.t-com.sk
• Predam motocykel Honda VF 750 C Magna, r 
1995, v dobrom stave. Cena: 145 000 SK 0903 
687 238 (BA) uzul1@azet.sk
• super stav STK maj 2009 Cena: 138000+doho-
da 0907741679 (TN) M.pufko@azet.sk
• street, bez TP, klepe ojnicne lozisko Cena: 
20000dohoda 0915338875 (PO) kallimero@
zoznam.sk
• Predám Hondu CBF 250, 6/2007, najazdených 
2000km. Farba čierna. Doplnok - držiak horného 
kufra a kufor Givi-Point 33 litr. Cena: 110.OOO 
0907 537444 (PO) qwasar@post.sk
• predam padnutu cbr xx, treba nalakovat kapo-
ty, a predne svetlo chyba, ostatne OK:30000km 
165PS plne pojazdna.surne Cena: 115 
000sk+dododa 0918415961 (BB) peterstevko@
azet.sk
• komplet uprava. 3skac599@azet.sk Cena: 
cena dohodou 0903015977 (TN) rodinka79@
azet.sk
• moto je po generalke novy piest nikasil gufera 
tesnenia atd.treba vyskust Cena: 60000+doho-

dou 0904836298 (TN) bedo1110@azet.sk
• dovoz na prihlasenie z Francuzska, Abs, 
10 000km, poškriabany vyfuk Cena: 190 000 
0903942938 (ZA)
• Honda CBR 954 RR 2002, červeno-čierna, 
výborny stav Cena: 170000 0907778437 (ZA) 
labak.j@zoznam.sk
• Skuter 600 r.v.02, strieborny, dovoz, nepoško-
deny Cena: 120 000 0903942938 (ZA)
• CBR 125 r.v.05 vyborny stav 10 000 km, čierna, 
dovoz, nepoškodena Cena: 65 000 0903942938 
(ZA)
• Honda VT 1100 C3 Shadow 2000, airbrash, 
pripadna výmena možna Cena: 210000 
0903942938 (ZA) vasil1@centrum.sk
• Honda CBR 1000 F dual1993, havarova-
ny, pojazdny, vhodny na stret Cena: 39000 
0903942938 (ZA)
• Honda CBR 600 F Sport 2002, kupena v SR 
nikdy nepadnuta, nove naplne+filtre, po 28tis.
servise, servisna knizka, vyfuk Viper super 
stav, treba vyskusat.velmi surne Cena: 150000, 
- 0903821619 (BA) c721@azet.sk
• Honda Honda CBR600RR7 PC40 Modell 2007, 
OKM NA OBJEDNÁVKU.LEASING, ÚVER, 268, 
067, -+DPH Cena: 319, 000, - +421905642802 
(TN) aknela@stonline.sk
• Honda CBR 1000 RR 2007, 0km, na objed-
návku, 302, 521, -+DPH, úver, leasing, Cena: 
360000, - 0905642802 (TN) aknela@stonline.sk
• predám úplne nové moto, nejazdená, SPZ+TP, 
172 hP Cena: dohodou 0905/228 300 (NR) har-
sani@stonline.sk
• Honda SLR 650 1998, dovoz 2007, super stav, 
s TP + SPZ.Moznost predaja na splatky. Cena: 
79000 0918683855 (KE) akvmoto@akvmoto.sk
• HM CRE 50 RV 2001, dovoz Svajciarsko, za-
chovala. Cena: 39.000 0918683855 (KE) akvmo-
to@akvmoto.sk
• Predam Hondu Hornet 2003vo vybornom stave. 
Pripadne vymenim za Yamaha FZ 6 Fazer.Mozny 
odpocet DPH! Po vymene oleja, brzd., chlad.kva-
paliny.Nova gel.bateria(este nenamont.)Zadna 
pneu Dunlop 90% predna 30% +nova D207.
Najazdenych 32tis. turistickych-hl.do práce.
Kufor GIVI E42, 2krat kluc HISS, imobilizer.
Nova retazova sada.Novy vzduch.filter, plexi 
Puig, rukovete +tankpad Harris, padacie stople.
Nove smerovky.Polepy kolies.Dvojcestny alarm.
V maji kontrola ventilov, synchronizacia karbura-
torov v serv.Honda. Cena: 150 000 0911321247 
0907321247 (PO) sonymobile@post.sk
• predam scuter honda lead100 este v zaruke, 
plus kufor Cena: 45000 0905431610 (BA) kuc-
ko33@centrum.sk
• Honda CB 900 F Hornet 2002, nova retaz, olej, 
plexi Cena: 140000 0907072247 (BB) kubo77@
zoznam.sk
• Predám Honda VTR 1000 SP2 2005, stav ta-
chometra 10 000 km, rok výroby 2005. Cena: 
200 000 0908606001 (PO) lukas@motorspeed.
sk
• Predám Honda XL 600 RM 1989, el.starter, 
dovoz. Cena: 35000 0908815868 (NR) dede@
independentmoto.sk
• vo velmi dobrom stave, novy piest, ojnica, 
brzd. dosky, retazova sada, naplne, nahradne 
plasty Cena: 68000 0905674284 (KE) SPIGI3@
azet.sk
• predam hondu cbr 900rr rv 96 uprava street 
novy lak novy retazovy kit, nova predna pneu, 
nove naplne viper vyfuk pripravena na se-
zonu cena 72000sk dohoda Cena: 72000sk 
0918622894 (NR) Racing1@atlas.sk
• Predam honda hornet 600, r.v.10 2004, ladeny 
vyfuk BOS, stit, miniblinkre, nehaverovana, ku-
pena v sr, prvy majitel. 21.tis.km Cena: 120000 
0905953963 (TN) mirodurovec@seznam.cz
• PREDAM TP A SPZ, STITOK, CBR 900 RR, 
rv95 Cena: DOHODA 0908669508 (KE)
• Moto je dovezene zo CH. Kontaktovat len te-
lefonicky nie mailom Cena: 23000 0904470657 
(NR) palo.toth@zoznam.sk
• Honda CR 125 R, RV 99, vsetko OK. Cena: 
65000 + dohoda 0918683855 (KE) akvmoto@
akvmoto.sk
• Predám Hondu XR600R, r.v.89, TOP STAV. 
Cena: 5OOOO 0915760877 (NR) martin.morav-
cik46@centrum.sk
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• Predam hondu CR 250 r.v. 2000.Po celkovej 
čerstvej GO motora-novy nikasil robeny v Bel-
gicku, novy piest Wertex, ojnica Hot-rod, nove 
vsetky gufera a tesnenia v motore, nove loziska 
v motore-japonske, nove naplne, nove loziska 
v kolesach, novy zadny drapak, nove zadne 
brzdove oblozenie, nove pruziny na spojke ori-
ginal Honda, +vela novych veci, ladeny vyfuk 
FMF-koleno aj koncovka, pekna silna a spolah-
liva Cena: 90 000 0915303825 (ZA) matrunn@
orangemail.sk
• Predám, Hondu CB 600F Hornet, rok výroby 
10.2006- 1.majiteľ, kúpená na Slovensku, ešte 
v záruke, samozrejme Servisná knižka+záručný 
list, dva originál klúče+ kódový štítok. Najazde-
ných 10500Km, jazdená čisto turisticky –bez je-
diného škrabanca, farba čierna. Doplnky: Predný 
štít MRA, Rámové padáky GIVI, Nosič zadného 
kufra Shad, Kufor GIVI 52L, Zadný karbónový 
blatník, ALARM Sentinental s pagerom. Obutá 
na Michelin Pilot Road 2, stav pneu 90%.(je to 
model s prednou vydlicou upside-down, znacky 
Showa) Cena: 195 000.- Z toho hodnota do-
plnkov je v cene:35tis Telefón, prípadne ďalšie 
foto poskytnem e-mailom na bohous@centrum.
sk alebo na motoride.sk cez SP Cena: vid.text 
------ (TT) bohous@centrum.sk
• Predam hondu CBF1000 r.v.2006, oranzova 
metaliza, bez urazu, 9000km, turisticky plexi stit, 
hlavny stojan, nosic kufrov zadny GIVI, kufor 
GIVI Maxia 52l, padacie ramy, som 1.majitel, 
mozny odpocet DPH, servisna knizka, original 
kluce, kupovana na slovensku. Cena 220000, - v 
cene je aj prilba SHARK RSF-2 RACE. Dohoda 
mozna. Cena: 220000+dohoda 0910695250 
(KE) bizub@ta.sk
• Predam Horneta r.v.2002 v perfektnom stave, 
vyfuk Arow + original, padaky, filter KN, Iridiove 
sviecky, merany na brzde, nove brzdove platne, 
stit, spodny spojler, mini smerovky a zrkadla, 
nova predna pneu.novy retazovy kit, Cena: 
125000 0910929419 (BA) hubek@mcsyncro.sk
• Predam Hondu CBR 900RR, vo vybornom 
stave, uprava street, nove kvapaliny, priprave-
na na sezonu, vyfuk VIPER, super zvuk, novy 
rezaovy kit, nove semeringy, pekny vzhlad vid 
foto, s TP+SPZ, + MOTOR na nahradne diely.
cena 120 000sk tel.c. 0915217458 Cena: 120 
000 0915217458 (NR)
• r.v. 89, 100%stav, spoľahlivá, super vozenie, 
červeno-čierna, vpredu kotúč Cena: 40000+do-
hoda 0907836146 (BB) strbamartin@zoznam.sk
• honda cr 250 r.v.2004 super stav, pripravena 
na sezonu, uplne bez investicii, veľmi pekná, 
plasty, polepy ako nove, motor podvozok tiež. la-
dena Cena: “99000” 0908243300 (TN) evo99@
azet.sk
• Predam nepojazdnu VFR 750 r.v. 94 na nahrad-
ne diely. Platne TP a SPZ. Vyfuk Remus karbon 
neposkodeny. Predam len v celku. Viac foto po-
slem mailom. Cena: 35 000 + dohoda 0903 215 
338 (BA) zefatib2@yahoo.com
• Predam moto v dobrom stave, pripravený ne-
použ. valec robený v ČR, piest. sada Viseco a 
mnoho náhr. diel. a doplnkov.Cena dohodou, aj 

jednotlivo. U p o z o r ň u j e m na zavádzajúce 
údaje správcu stránky v údajoch o moto: -ilustr. 
foto, rozvod, výkon, rýchlosť. Správne udaje: viď 
moje foto, rozvod RFVC, výkon 33 Kw, t.j. 45 
HP resp. 55 HP na športovom, t, j, crossovom 
kite, rýchlosť okolo 16O km/hod. Cena: dohodou 
0908691495 (KE) golf6@post.sk
• Honda SHADOW2003, 600 VT, čierna perlet, 
predstupačky, brašne, opierka, plexi štít. Super 
stav, 20.000 km.Cena 190, 000 alebo výmena 
za ine moto s doplatkom. Cena: 190.000 SK 
0903378245 (TT) dodott@centrum.sk
• Predam ostre enduro Honda XR600R. Gumy 
95%. Ladeny vyfuk Arrow. Original polepy Hon-
da. Potah sedadla FMF. Brzdy 2 x kotuc. Novy 
retazovy kit, piest, kruzky, rozvodova retaz, 
dosticky. Preukaz sportoveho motocykla. Cena: 
59000 0908989649 (KE) ma1245@post.sk
• Predam Honda Transalp okr. Revuca + kufor 
dohoda Cena: 76 000 0911136142 (BB) pajtas.
jozef@stonline.sk
• PREDAM HONDA 
VTX 1800 C R.V.2002 
NAJ.6000KM MALO 
JAZDENA PER-
FEKNOM STAVE 
BEZ SKRABANCA 
P R E P A K O V A N A , 
SILNY ZVUK, NIKDY 
NEBURANA, PRIPRA-
VENA NA SEZONU 
CENA:320 000 +DO-
HODA Cena: 320000 
0910980358 (TT) 
ZOLKO@INMAIL.SK
• nova, nestartova-
na Cena: 163 000 
0904456217 (BB) 
badu29@post.sk
• Nova, zabalena. Cena: 190 000 0904456217 
(BB) badu29@post.sk
• Nova, zabalena Cena: 194 000 0904456217 
(BB) badu29@post.sk
• 150 ccm, 4takt, 5 kvalt, nova. Cena: 22 000 Sk 
0904456217 (BB) badu29@post.sk
• predam Honda VTX1800USA, najazdene 
20000km, velmi dobry stav, plne funkčna, v 
cene je aj dovoz+COC doklad Cena: 250000 
0907295498 (NR) emzetak@azet.sk
• predam Honda CBR1000RR, mierne poško-
dena, inak plne funkčna, najazdene, 18131km, 
v cene je dovoz aj COCdoklad Cena: 230000 
0907295498 (NR) emzetak@azet.sk
• HONDA CM 185, chopper, nová baterka, 
pneumatiky, sviečky, 4 rýchlostný, 4 takt, dosť 
živý, zachovalý, čerstvý dovoz D, Nemecký 
TP, zimná cena!! Cena: 17.000 pevná cena 
0918140390 (NR) zakxbr@zoznam.sk
• Predám Hondu VTR 1000 SP1.Zvody+ výfuky 
akrapovič, dyno jet, tlmič riadenia. Cena: 220 
000 0905493650 (TN) norik41@azet.sk
• predam honda cbr 600 f rok 89 za 30000 sk 
plus dohoda vyborni stav Cena: 30 000 a dohoda 
0907521309 (ZA) majofido@zoznam.sk
• Predam Honda XL600, r.v89 nakop., starter, 

povodna farba, nove sedadlo, vymeneni olej, 
nova sviecka, dobry stav Cena: 38000dohoda 
0915865434 (KE) t.o.m.i.k20@azet.sk
• Predam Hondu XL 600R r.v. 1991. motorka je 
v super stave, el.starter, motor ide super velmi 
silna startuje na prvu.Nova bateria vymeneny 
olej a filter, novebrzdove dosky na prednej 
brzde. Predne tlmice UP-SIDE DOWN. Ladeny 
výfuk Arow. Dôvod predaja kupa novej moto. 
Cena pevná !!! Cena: 45 000 0908255713 (KE) 
Styro21@azet.sk
• Honda MTX 125 v nepojazdnom stave chyba 
centralnej jednotky ale inač motor po GO na 
drapákoch jeden krát kotúč, vodník.tel. 0907 884 
873 Cena: 12 000 +dohoda 0907884 873 (BB)
• honda varadero super stav, vyfuky skorpion, 
kufor, padacie ramy, drziaky kufrou, sportove tl-
miče.dohoda ista motorke nič nieje, rodine dovo-
dy Cena: 160 000 0905954893 (NR) zakovic3@
orangemail.sk

• Novy piestny kyt, 
nova ojnica, nove 
ventyli.Pripravena 
na sezonu. Cena: 
118000 0905880080 
(KE) Petto29@
post.sk
• Predam CISTO 
NOVU CRF-ku 450 
R model 2007 dovoz 
USA Cena: 197000 
0908945598 (ZA) 
n a h r a d n e d i e l y @
yahoo.com
• Predam Honda 
CR 250 1998 po 
vymene piesta, 
ojnice, lozisk v za-
dnom prepakovani, 

semeringov v zadnom tlmici+semeringov v pred-
nych tlmicoch Cena: 68 000 0907431772 (ZA) 
majo29483@post.sk
• Honda C3 Black Widow 2003, prihl. 2003, naj. 
18 tis. km, brašne Hepco Becker, ladené výfuky 
Silver Tail, padací rám, alarm, opierka, plexi, 
príd. svetlá. Veľmi pekná, super stav, dobré 
vidieť a ešte lepšie počuť. Cena: 230.000, - 
0902910490; 0911977943 (PO) drimar@azet.sk

== Italjet ==
• predam skuter italjet jupiter 250, rv 2001, 
podvozok a motor yamaha majesty, italjet len 
plasty, 16000km, kufor na 2 prilby, bez investicii, 
velmi pekny.RK Cena: 58 000 0907375313 (ZA) 
dyxo@centrum.sk

== Jawa ==
• Predám Jawu 350 r.v.91, zadný kufor, nové 
smerovky, brzdové svetlo na helmu + nádrž z 
250 panel. Cena: 18000, - 0948 815 033 (NR) 
zolodragun@seznam.cz
• predám eôzne ND na jawu 350/638 niektoré 
mám aj 2 krát, mám skoro všetko ceny sú doho-
dou aj na dobierku Cena: dohodou 0911282176 
(BB) 23jawa50@azet.sk

• Jawa 350 typ 639, r.v.: 1991, 22000 km, stk 
do 2008, nova retazova sada, kompletna 
GO motora(okrem vymeny stredoveho lozis-
ka klukovky), podsvietenie zadneho kolesa. 
0902421377 Cena: 18000 (ZA) cappo@cen-
trum.sk
• Babeta je v 100%stave ma novu spojku nove 
zapalovanie, novy piest aj valec.nove pneuma-
tiky. Cena: 4500+dohoda 0915479204 (ZA) 
zdeno175@azet.sk
• Vyborny vzhľad, Platne E.Č., nepojazdna - ne-
dokoncene opravy´(elektrika) Komarno Cena: 
15000 0905243556 (NR) sdemko@seznam.cz
• Predam Jawu 350 typ 640, r.v. 1993 v dobrom 
stave. Krasny lak, elektronicke zapalovanie, 
nove zrkadla, nove duse, nova bateria, sviecky, 
fajky, meneny olej. Spolahliva, velmi pekna.
Mozna dohoda. Cena: 25000 0918971678 (NR) 
liner@azet.sk
• V peknom stave s EC a STK do maja 2008. 
Likalita / Sturovo Cena: 5 000 0905285427 (NR)
• Predam.JAWA 350/632.V dobrom stave, nove 
pneu, spojka, špz, stk, plne funkcna, spoľahlivá, 
bez investicii, 10 rokov nejazdená. Cena: 18 000 
sk. 0903803385 (KE) rado.kremes@gmail.com
• Predam Jawa 350, r.v. ‘95, nepadnuta, nova 
zadna pneu, spolahliva. Cena: 21 000 0905 750 
430 (KE) wiliamv@szm.sk
• predam jawa 350 prerobena na638 poskode-
ne je ze nedobija aide iba jedna rychlost Cena: 
2500 0908378249 (PO)
• Predám Betka 50Q 4-takt mala spotreba, s TP 
a ŠPZ.Je ako nová ma len 6 mesiacov, málo 
jazdená, v dobrom stave pravidelne servisova-
ná, elektrický štartér, dobre vladze aj s dvomi, 
a ide aj 80. Cena: 25000 dohoda 0911606474 
(BB) arco4@azet.sk
• vybrus motora nove lameli nova spojka Cena: 
3000 0905896221 (TT)
• predam 1 rýchlostnú babetu po go. Cena: 4000 
sk 0908346389 (BB) killer35@azet.sk

== Kawasaki ==
• predam kawasaki ZX 9R Ninja r.v. 2000 super 
stav, modra metaliza Cena: 15 000 SK + dohoda 
0918 644 779 (NR)
• kawasaki KLX 300 4T enduro r.2000 v racing 
uprave hlinikova nadrz wp podvozok a mnoho 
ineho, lahka, ostra v dobrom stave.K TOMU 
+ORIGINAL NADRZ A PLASTY Cena: 78000 
DOHODA 0905794785 (NR) AASDFG@CEN-
TRUM.SK
• Predam moto Kawasaki ZR-7 r.v. 2003 najaz-
dene 30000km pneu menené v sept.07, nový 
olej STK5/08 v dobrom stave + tankvak a prilba 
cena 101000 Sk dôvod predaja odchod do zahr. 
3/08 Cena: 101000 0908963700 (BB) undaniel@
seznam.cz
• 21060km, dobry stav, Cena: 155000, 00 
0903119693 (TT)
• Predam moto Kawasaki Z750, rok vyroby 2006, 
najazdene 16000km, 110ps, immobilizer, rychla 
a spolahliva, prosim piste email som v zahranici. 
Cena: 190000+dohoda +447783396669 (NR) 
PitoZ750@azet.sk
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• kupim predny blatnik na ninja 600.rok 05. Cena: 
dohoda 0904278002 (BB) milan.moto@azet.sk
• Kawasaki ZX-6R 636 Ninja r.v.2002 najazde-
nych 28 000km pneu michellin 90% nove dostic-
ky, naplne(dokladujem), sportovy vyfuk+original, 
funkcia vystraznych svetiel, spolahliva, stk do 
2009 pri vaznom zaujme dohoda. Cena: 145 000 
0902235910 (PO) iwas@azet.sk
• Predám Kawasaki KX 250 r.v.:1997, nové ria-
didla, brzdove dosky predne + zadne, ložiska 
gufera v oboch kolesach, predny kotuč, vyme-
nene gufera a olej v USD tlmičoch, vzduchovy 
filter, vata vo vyfuku, repas zadnej kyvnej vidlice 
a prepákovania, predna pneu. (vymene ND dolo-
žim) Cena: 62 000 0905 663369 (KE) patresxx@
azet.sk
• predam kawasakiZr7, modra metaliza, ladeny 
vyfuk, pancierove hadicky, velmi pekna, zanovne 
pneu, r.v, 99 Cena: 85000+dohoda 0918538748 
(TN) dusan220@post.sk
• Predám Kawasaki KX 125, ostrý cross (32kW), 
r.v.94, po celkovej go motora a tlmičov, najaz-
dených necelé 2 motohodiny, veľa nových vecí, 
nová reťazová sada a i. cena 35 000 + dohoda. 
okres Prievidza Cena: 3 000 + dohoda 0907 235 
402 (TN) dominik911@azet.sk
• Nove gumi, polepy, platnicky, komplet ladeny 
vyfuk doma racing-jazdeny 2mth +2 orginal 
vyfuky, asw pačky, pridam novi potah sedla, 
vyladene tlmiče, nahradne plasty, vymeneny 
olej a filter, nerač motohodin. Jazdena hoby 
manejazdene do 40mth. Nevyuzita- dovod pre-
daja nedostatok financii Za priplatok predam k 
nej aj vystroj!!! PRAVIDELNE SERVISOVANA. 
Cena: 159 000 dohoda 0918 578 330 (ZA) smi-
le_boy01@azet.sk
• Predam kawasaki klr 650 el.štarter, kotuč.
brzdy Cena: 25 000 0905140438 (KE) molnar.
m@netkosice.sk
• Predám Kawasaki EN 500, r.v. 1996, v 100% 
stav, STK 2009/6, veľa doplnkov Cena: 110 000 
Sk 0918573302 (TN) ogorek@post.sk

• Rozpredam Kawasaki ZXR 750 r. v.95. Cena: 
“dohodou” 0908961482 (BB)
• Predam kawasaki ZX-9R r.v.99, vo velmi dob-
rom stave, platne TP a SPZ.Vyfuk Viper, tlmic 
riadenia, pexi MRA.Foto je ilustracne, ale farba 
sedi.Dovod predaja-kupa novsej moto Cena: do-
hodou 0949321905 (KE) ovi066@azet.sk
• Pozri stránku mototrojan.eu Cena: 291450 
0908276220 (ZA) ptrojan@zoznam.sk
• Predam Kawasaki Ninja ZX-10 R 2006, najaz-
denych 10 000 km, doplnky v hodnote cca. 90 
000 Sk, bez dalsich investicii, top stav Cena: 330 
000 0908380075, 0908421410 (NR) fellnerova.
andrea@azet.sk
• Predam motocykel kawasaki zephyr 750D - 
nadherna klasika vo vybornom stave, s pravidel-
nym servisom.Rocnik 1997, najazdenych 63000 
km.Len pre vaznych zaujemcov. Cena: 117 000 
SK 0905631525 (TN) palo@centrum.cz
• Predam Kawasaki Drifter, rok 1999, naj. 23600 
km, cervena farba, povodny stav, zachovala, 
doplnky-pridavne svetla a plexy stit, nove pneu.
a naplne. Cena: 159 000 SK dohoda mozna 
0908759383 (NR) majo@independentmoto.sk
• Predam Kawasaki Z 750, rok 2007, naj. 1460 
km, cierna farba, v perfektnom stave Cena: 
209000 sk dohoda mozna 0908759383 (NR) 
majo@independentmoto.sk
• Predám KAWASAKI ZR 7S, r.v. 2002, naj. 
11500 km, modrá metalíza, super stav. Cena: 
105 000 0905/161396 (NR) bonica@post.sk
• Kawasaki ZX-6R Ninja 1999.Po lahkom pade, 
opravená.Foto mailom.Cena pevná. Cena: 85 
000 sk 0905476137 (TN) mulina.r@zoznam.sk
• Kawasaki ZX-9 R Ninja 1994 v super stave 
nová spojka+kit DID+olej, filter+stk+tp+špz pri 
rýchlom jednaní alarm. Práve nastavené karbu-
rátori a nové sviečky Cena: 95000 0907509623 
(BA) boro82@centrum.sk
• Predám Kawasaki Z 1000, kúpená 4 mesiac 
2004, najazdené 26700km, koncovky Viper, šport.
štít, páčky karbon+orig., Tlmič Riadenia, KN filter 

nový, baterka zo zárukou, menený olej, sviečky, 
šport držiak ŠPZ, kryt zadnej sedačky+org., re-
isove stupačky, tuning spet.zrkadlá, ukazovateľ 
rýchlosti. Cena.220 000+DOHODA (Viac foto 
e-mailom) Cena: 220000, - 0905343468 (ZA) 
motocykle@amplus.sk
• Kawasaki Z 1000 2005.naj.8000km, nová 
zadná pneu.contisportatack.nový olej a filtre, 
miniblinkre, dva kľúče.čiernej farby.rýchle jed-
nanie zľava Cena: 185000 sk 0907/779023 (BA) 
laco14@azet.sk
• predám kawasaki ZX6R, r.v1999 v dobrom sta-
ve, zelená, treba vidiet Cena: 90000 0903804018 
(TN) vanek001@azet.sk
• najazdených 13 000km po servise nové pneu, 
doplnky, bezchybná alebo vymením za choper 
nad 1800 +môj doplatok. Zimná cena Cena: 
190 000, - 0905 312 344 (NR) motorhouse@
motorhouse.sk
• r.v.:2004, len hobby jazdená, komplet uprava 
na enduro: 18” zadne koleso, enduro zapalova-
nie, lampa + display, enduro výfuk, tech preukaz, 
možnosť prihlásiť Cena: 138000 0918953032 
(ZA) enduro651@post.sk
• 100%stav 99rok dohoda Cena: “59000” 
0908884989 (TN) julomaf99@azet.sk
• Predám kawasaki klr 600. dovezené z tal.10/07 
moto v 100% stave. nové cross a enduro pneu, 
kufor+tal. TP! Cena: 35000 0915868856 (KE) 
sly_vfts@freemail.hu
• Kawasaki ZX 1400 A7F, 2007, 0KM, NA OB-
JEDNÁVKU, LEASING, ÚVER, 357, 143, -+DPH 
Cena: 425, 000, - +421905642802 (TN) aknela@
stonline.sk
• Predam Kawasaki KX 125 r.v.1999 motor po 
generalke nove ložiska kružok cely spojkovy 
system prevodove koliečka rozeta vyvodove 
koliečko sada tesneni novy nikasil zadna guma 
kostra po repase vymenene a doplnene tekute 
prvky nachystana na dalšiu sezonu ako nova 
cena 65000sk pevna Cena: 65 000sk 0902 631 
380 (ZA)

• Predám Kawasaki Z 1000 2003, stav tacho-
metra 20 000, rok výroby 2003, super stav ako 
nová velmi zachovalá, pneu 70%, nová stk.nová 
batéria Cena: 139 000 0908606001 (PO) lukas@
motorspeed.sk
• Predám Kawasaki Ninja ZX-6 R 2006, stav ta-
chometra 6000km, rok výroby 2006. Cena: 199 
000 0908606001 (PO) lukas@motorspeed.sk
• Predám Kawasaki Nija ZX-10R 2006, stav 
tachometra 10 000km, rok výroby 2006, nové 
pneu, batéria, oleje.super stav, + povodné vý-
fuky pod sedačkou Cena: 250 000 0908606001 
(PO) lukas@motorspeed.sk
• Predam Kawasaki ZX9R r.v.5/99 moto je v 100% 
stave.Má ladený výfuk(super zvuk)športový filter 
KN po výmene náplní pripravená na sezonu.K 
motorke dávam sériový výfuk+sadu pneumatík!!! 
Cena: 135000 0911223204 (NR)
• Kawasaki ZRX 1200 2001, naj:15000km, nové 
pneu, reťaz, 120ps, super stav! Cena: 135000sk 
0905 736910 (NR) norbert.juhasz@inmail.sk
• moto v perfektnom stave, po uprave Styx, na-
jazdenych 24 000 km, cierna, bombasticky zvuk 
tel: 0915 865 043 Cena: 190 000 0915 865 043 
(BB) Superbugel@gmail.com
• Predám Kawasaki Vulkan vn 800 r.v95 najaz-
dené 30700Km Vynikajúci zvuk Treba vidieť a 
vyskúšať Zimná cena Cena: 119000 sk 0908 
155125 (TT) mazsarattila@zoznam.sk
• Nutná výmena prednej kapotáže so svetlami, 
prístrojovky, oprava rámu, predného kolesa a 
blatníka, zadného spoilera. Cena: 99 000, doho-
dou 917 952 233 (KE) atima@chello.sk
• Predam kawasaki kx 80 r.v1998.Novy piest 
WISECO, nova spojka. cena dohodou. Cena: 
dohodou 0902428869 (PO) i.sabo@inmail.sk
• predam kawasaki zrx 1100 v slusnom stave 
r.v 2000 cena 99000 +dohoda Cena: 99000 
0904278002 (BB) segec@arconet.sk
• predam kawasaki z750 havarovana pojazdna 
r.v 2005 Cena: 122000 0904278002 (BB) seg-
ec@arconet.sk
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• Nova, zabalena. Cena: 176 000 0904456217 
(BB) badu29@post.sk
• Nova, zabalena. Cena: 198 000 0904456217 
(BB) badu29@post.sk
• Predám Kawasaki ZX-9R Ninja r.v. 2000 vo vý-
bornom stave, gumy 90%, Dovoz - na prihláse-
nie, náklady na prihlásenie cca 11 000, - Cena: 
119 000, - 0905 614 563 (PO) xxxxx@xxxxx.sk
• Predám Kawasaki GPZ 5005, vo velmi dobrom 
stave, bez tp a spž, velmi malo jazdená, 26000 
km, nove pneu, naplne, super stav, treba vydiet.
Alebo pripadne vymena za cros 4takt+moj do-
platok Cena: 40 000 0902 684 113 (KE) erik.
gold@azet.sk
• Kawasaki ZX-9R Ninja 2002, posledny model, 
pancierove hadice, race stit vo farbe, carbonovy 
vyfuk viper + original seriovy, ukazovatel zarade-
nej rychlosti, padaky, carb. smerovky, pred cca. 
1000km som menil brzdy, olej a gumy viac foto: 
http://kawasaki-zx-9r-ninja.autobazar.eu/card.
php?id=286056 Cena: 160.000, - 0904128321 
(BA) dusnhc@gmail.com
• r.v. 2007, 2800 km, čiernej farby, doplnky-ple-
xisklo, opierka, držiaky na brašne Cena: doho-
dou 0905488482 (NR) SDemko@seznam.cz
• bez TP a SPZ sprostretkovanie Cena: 450000 
0949587848 (BB) info@sisamoto.sk
• sTP a SPZ možnosť na splátky Cena: 90000 
0949587848 (BB) info@sisamoto.sk
• sTP a SPZ možnosť na splátky Cena: 149000 
0949587848 (BB) info@sisamoto.sk
• Dovezene Cena: 33000 0908815868 (NR) 
dede@independentmoto.sk
• Dovoz.el starter Cena: 34000 0908815868 
(NR) dede@independentmoto.sk
• Dovoz, el starter Cena: 36000 0908815868 
(NR) dede@independentmoto.sk
• Predám Kawasaki KLR 650, r.v.2004, 
naj.23000km, servisná knižka, el.štartér pô-
vodný stav a farby s TP a ŠPZ. Cena: 110000 
0905406062 (TN) steve73@post.sk
• r.v. 2006, naj. 7500 km, cierna farba, este rok 
zaruka, ako nova Cena: 200 000 0907835004 
(BB) p.uhlar@gmx.net
• Kawasaki Ninja ZX-12 R r.v.2000.38000 km, 
viper, pancierove hadice.dohoda mozna. Cena: 
180000 0907709491 (BA) patrikl@chello.sk
• Predam Kavasaki KLR 600 enduro bez TP. 
dobry stav el.starter, r.v.91-92, vibava kufor Pre-
sov Cena: 35000 0908890805 (PO) motolubo@
centrum.sk
• modrá, super stav, Cena: 105 000 0905 839 
697 (TT) info@auto-mototrade.sk
• zelena, ladeny vyfuk, a zvody, super stav 
Cena: 120000 0905 839 697 (TT) info@auto-
mototrade.sk
• 14000km super stav, doplnky, brutal zvuk. 
Cena: 260 000, dohoda 0902042333 (BA) info@
badbrothers.sk
• Predam kawasaki kx 85. Vela nahradnych die-
lov. filtre, pneu, plasty, oblozenia, spojkovy kos, 
packy. Cena: 35000 +dohoda 0905541780 (ZA) 
misoKX@azet.sk
• po oprave kľukovky a prevodovka. Pôvodný 
piest a nikasil Cena: najvyššej ponuke 0905 
518769 (BB) motoservispetra@zoznam.sk
• Kawasaki ZR-7 v bezchybnom stave, nový 
olej, padacie rámy, predné plexi, nosič na kufor. 
Veľmi pekná, ako nová. Treba vidieť. Cena: 110 
000, - 0907 720 580 (BA) vdolny@fedex.sk
• moto je bez kapotáže super ide bez dohody 
Cena: 70000 0918065837 (TN) cuka@nextra.sk
• Predám Kawasaki Prairie KVF 400 4x4. Rok 
výroby 2002. Nove gumy ITP Mud Lite v hod-
note 16 000 SK. Veľmi zachovalá!!! Udržiavaná! 
Cena: 130 000 SK 0905507135 (PO) carfit@
stonline.sk
• Kawasaki Ninja ZX-10 R 2007, ladeny Shark. 

Cena: dohoda 0904964359 (BA) FAKYN-
KO.46@POST.SK
• Kawasaki ZX-9R Ninja, rok vyroby 1999, najaz-
denych cca 23.000km, prvy majitel, velmi malo 
jazdena, velmi zachovala, 100% TS, velmi pek-
na, komplet priparavena na sezonu, novy olej + 
filter, nova beteria, nova zadana pneu, zanovny 
retazovy kit + oblozenia, karbonove doplnky. Ab-
solutne bez investicii. Viac foto zaslem mailom. 
KONCIM !!!! Cena: 138.000, - Sk 0908 172 369 
(TT) ludo.u2@post.sk
• Predám Kawasaki ZX-6 R r.v. 2006 najazde-
ných 12 000 km 1 majiteľ dobrý stav výkon 636 
ccm Cena: 210 000 0902 919 884 (NR) honda@
tga.sk
• Kawasaki KX 250, r.v. 2002, nový piest, ojnica, 
nicasil, poťah a polepy N-STYLE, riadidlá TAG, 
obloženie LUCAS, pneu PIRELLI SCORPION, 
nová vata, klbové páčky, 100 % stav Cena: 78 
000 0915832278 (ZA) kopacek@orangemail.sk
• predam super sport kawasaki zxr 400 r.v.94, 
48kw po vymene naplny ladeny vyfuk v super 
stave treba vydiet a pocut cena je 75 000sk pri 
rychlom jednany vyrazna zlava Cena: 75 000 
0908 148 013 (PO) mmmiroo@centrum.sk

== Laverda ==
• červená, super stav, dvojvalec radový, r.v. 
1998, naj. 25000km Cena: 110000 0905 839 697 
(TT) info@auto-mototrade.sk

== Malaguti ==
• predam malaguti phantom f12 LC rok v.97 
najazdene cca 14000km vodou chladeny max 
rychlost 80km nove oblozenia novy sitic dobry 
stav dovoz taliansko 0902216618 Pezinok Cena: 
17000 0902216618 (BA)
• Predám skúter Malaguti.Je v Super stave, r.v 
1999, naj.12500 km, dovoz Nemecko, s Tp bez 
Špz(nepotrebuje), cena 15000+dohoda Cena: 
15000 0903296907 (KE) janusxx@azet.sk
• Predám Malaguti Madison K 400 r.v.2002-
03 naj. 29000 km 100% stav Cena: 120000 
0905156589 (NR) nagyova.z@kredit.sk
• 100% scooter, orginál stave, možny leasing 
bez havarijnej poistky Cena: 80000 0905192733 
(TT) duefratelli@azet.sk

== Minibike ==
• Predám Minibike 49 2T r.v. 2006. Má špor-
tové pneu, šport. vzduch. filter, pozinkovaný 
rám a nastriekaný na čierno. Sú v ňom nové 
ložiská v riadení a kolesách, nerezové hriade-
le v kolesách, hliníkový držiak vzduch. filtra, 
nerezový výfuk s tlmiacou vatou (oveľa lepší 
zvuk a vzhľad), spojka (750 Sk), reťaz (800 Sk) 
+ náhradná, stupačky (takmer necítiť vibrácie), 
manuál, nádoba na miešanie benzínu + ďalšie 
drobnosti. Je tam nekompletná zadná brzda ale 
predná je upravená a minibike sa pekne zdvíha 
na predné koleso pri prudkom brzdení. Najazde-
né cca 10 motohod. na oleji Shell Adv. Ultra 2T. + 
prilba zadarmo Foto dodám Cena: 5500 Sk 0907 
289 985 (PO) yamaha125@orangemail.sk
• Predam novy Minibike Cross 49cm3 Velmi 
pekny čierny Cena dohodou Rychle jednanie 
5500 SK Cena: 6000 0903887776 NR (NR) an-
drej25@centrum.sk
• Minibike 125 2006 perfektni stav ako nova 
el.starter zachovala Cena: 16000 0915867790 
(TN) 161palino@azet.sk

== Moto Morini ==
• Predam enduro Moto Morini 350Kanguro, dob-
ry stav, vynikajuci motor, 1xkotuc, 6kvalt 2valec.
vyborny do hory a pod.Orig.stav.surne Cena: 
15000 0907512725 (NR) kuso@zoznam.sk

== MZ ==
• Predam MZ 251 ETZ r.v. 1990 s TP a SPZ, 
velmi pekna zachovala, komplet GO prevodovky.
K tomu kopu nahradnych dielov, hlava, valec, 
rotor stator alternatora a vela inych novych aj 
pouzitych nahradnych dielov. Len spolu. Zaujem 
mailom.Lc Cena: 30000, -+dohoda 0905102343 
(BB) chumo@centrum.sk

== Peugeot ==
• Peugeot 206, 1, 1 benzín, výkon 44 kW, strie-
borná metalíza, 5-dverový, r. v. 2004, 40000 km, 
pravidelný servis, garážovaný, servo, základná 
výbava, + sada zimných pneumatík, veľmi za-
chovalý stav – ako nový, cena dohodou Cena: 
dohodou 0902344451 (BB)
• Peugeot XPS sm 50, r.v. 2004, el. štartér, 2x 
kľúč, najazdených 3900km, leštené koleno, 
laď. koncovka, super stav, krásny supermotard, 
(malá raketa!!) Talianske TP, stroboskop, +pri-
dám nové sekundárne kolečko (12z).možnosť 
prihlásenia na značky Cena: 37 000 0908444187 
(KE) redaj@netkosice.sk
• Predám skúter Peugeot Speedfight 1, r.v. 2001, 
bez ŠPZ.obsah má 100 ccm, ale talianske pa-
piere na 50 ccm. pekný rýchly. (vzduch) cena: 
26.000 dohoda Cena: 26.000 0905 221 367 (BB) 
sgolian@zoznam.sk
• Predam skuter znackyPEUGEOT 100 ccm 
rv.2007 v 100% stave new stal 81 900sk naj 
300km Cena: 75 000” dohoda 0905669888 (TN) 
drahosmarkech@zoznam.sk

== Piaggio ==
• r.v. 2004, super stav, 55 000, -- Cena: 55 000 
0905 839 697 (TT) info@auto-mototrade.sk
• Popis: 2T, strasne vykonny ma 15kw(20PS)maly, 
obratny, v dobrom tech.stave, s TP a SPZ platna 
STK. el.starter aj kick, max.rychlost 120km/hod. 
Spotreba asi 4l/100km..okres.MT Ma pozvarane 
plasty, rocna baterka a zadna guma.35 tis +Do-
hoda ista Cena: do 35 000 0908 863 928 (ZA) 
skorkat@centrum.sk

== PITBIKE ==
• predam Pitbike E-WIND ADULT, motor 125cc 
4takt, el. starter, vela CNC a elox. ND, 0km, rv 
2007, viac info na www.xbike.sk, www.pitbike.
sk, cena 35000Sk, 0911250666 Cena: 35000 
0911250666 (NR) info@xbike.sk

== Polaris ==
• predam v dobrom stave vymena oleja. zimna 
cena 100000sk viac infi pitajte na brtsatan@
orangemail.sk Cena: 100000 0907335034 (NR) 
brtsatan@orangemail.sk

== Puch ==
• Predám Puch Maxi S po kompletnej GO. S 
tomu veľké množstvo náhradných dielov. Ob-
rázky a bližšie foto na http://moji.motorkari.
cz/?36803 Súrne. Cena: dohodou 0902 226 189 
(TT) mps@post.sk

== Siamoto ==
• Predám Siamoto SX 1, enduro 125 ccm, 
r.v.2006. Cena: dohodou 0911 260 758 (NR)

== Simson ==
• Predám Simson bez TP a ŠPZ, nové zapalova-
nie, baterka, začatá GO, momentálne rozobratý.
Aj vymením alebo kúpim papiere. Cena: doho-
dou 0908 507 058 (BB) addko@pobox.sk
• predam simson, s tp, špz, rok vyroby 1983, 
+2prilby, dobrý stav cena dohodou Cena: 9000 
0908476848 (NR) mockert@pobox.sk
• Výbava: štandard + bočný stojan, kufor, di-
gitálny tachometer, STK do 12.6.2009 Popis: 

Motorka po GO v roku 2007 /nové zapalovanie, 
spínacia skrinka, cievka zapalovania, brzdové 
obloženia, bovdeny, reťaz, rozeta, pastorok, 
spätné zrkadlo, gumy na stupačkách, radiacej 
páke, nové brzdové páčky/, garážovaná Motorka 
spoľahlivo štartuje, rýchlosť okolo 70km/hod, 
pekný vzhľad. Ideálna pre začínajúceho motor-
kára Cena: 15 000 + dohoda 0911880089 (NR) 
peter.blaskovic@hrastnik.sk

== Suzuki ==
• Predám Suzuki VX800, je to prestavba na 
chopper, motor ako VS800 ale s vacsim vyko-
nom, krasny zvuk aj vzhlad, treba vidiet a vysku-
sat, TP+ŠPZ+STK, alebo vymenim za enduro, 
supermoto s TP a SPZ, dohoda ista Cena: 85 
000SK +dohoda ista 0903410915 (NR) karacso-
nyi@zoznam.sk
• Predám Suzuki gsx 1400 v super stave.Platné 
stk, nosič na 3 kufre aj z kuframi Kappa.Super 
stav.Len spolu. Cena: 225000 0917656455 (KE) 
krisak@extel.sk
• Predám Suzuki DR600 Djebel, jazdená víken-
dovo, zachovalý stav, na drapákoch, ladený vý-
fuk Marving. Cena: 30000 + dohoda 0908247084 
(TN)
• predam suzuki vl 1500 intruder. 1998, 32000km, 
nove pneu, baterka, naplne.airbrush, stit, bras-
ne, padaky, audio. Cena: 260000 0905726150 
(TT) lordek@orangemail.sk
• Suzuki Rmz 450 2006, super stav jazdene len 
ako hobby, foto poslem Cena: 125000 123 (NR) 
mxg.michal@gmx.com
• Al kryt motora, chranice rucok, 12V zastrcka, 
padacie ramy, deflektor, hl. stojan, Givi topcase 
52l, mazac retaze Scottoiler, ultraseal, serv. 
knizka, nahr. kluce s kodom. Povodny, 100% 
stav, záruka do 07/2009, pneu 90%. 6700km. 
Mozna vymena za SUV. Cena: 229 000 + doho-
da 0908/583936 (BA) vbogdalik@airwave.sk
• predam SUZUKI RMZ 450 r.2006 jazdena 
hobby Cena: 125000 0905317450 (BA) tomas.
muro@centrum.sk
• predam suzuki gsx-r r.v1990, motor 02, v za-
chovalom stave, povodny lak, novy olej, filter, 
retazova sada, sviecky, spojkove lamely, ma 
pancierove hadice, ladeny vyfuk, brutalny zvuk, 
treba vidiet a vyskusat a pocut. Cena: 59000 do-
hoda 0904 232 774 (ZA) tantito@azet.sk
• velmi pekna bez skrabanca, servisna knizka, 
2kluce, alarm, karbon.smerovky, gumy metzeler 
racetek k2, 32tis.km podstivych foto meilom+ 
moznost aj komplet oblecenia Cena: 150 000 
dohoda 0918488091 (TT) rado.konecny@
wircom.sk
• 100% stav 8000km len rekreacne jazdena 
neposkodena Cena: “230 000” dohoda ista 0908 
789 287 (TT) micko27@azet.sk
• Suzuki Cena: 110000 0910461639 (BA) martin.
feitl@post.sk
• Original stav, naj. 33000km, komplet remus, 
nova bateria, nove predne pneu, STK do 2009 
Cena: 115000 + dohoda 0911209557 (TN)
• Predam motocykel Suzuki GSX-R 750 1985. 
Moznost vymeny za silnejsiu plus doplatim. Iba 
supersport. Cena: 50 000 0908035662 (PO) 
petrabuchlakova@centrum.sk
• je modro cierna.nove tlmice novy filter vzducho-
vy platnicky brzdove aj oblozenie nove ladeny 
vifuk marving.plno drobnych uprav.je v 100per-
centnom vstave! Cena: 30000sk 0910328555 
(BB) 88ondrejko88@azet.sk
• Predám skúter Suzuki Epicuro 150, 4T, r.v.1999, 
11750 km, SPZ+TP strieborna metalíza, nové 
pneu., 100 % stav Cena: 50 000 + dohoda 0914 
150966 (NR) discus35@azet.sk
• Suzuki Savage 650 LS, 1988, Treba urobit 
novu elektriku komplet + brzdy. Nemam cas. 
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Nový lak, matná cierna, novy olej, sviecka filter, 
baterka, airbrush, predstupacky, dlhe vidly, kož. 
doplnky. Dohoda istá, s TP a SPZ, BA 0907 729 
720 Cena: 35 000 0907 729 720 (BA) basskil-
ler@pobox.sk
• predam suzuki gsxr 600, naj 9480km.sup.
stav, lim. seria, Cena: 192000 0903210885 (NR) 
dodi7474@freemail.hu
• predam suzuki gsxr 600, nehv, 2 kluce, lim.
seria, vsetko org, novy olej+filtar, naj 9480 
km, lim.seria. Cena: 192000 0903210885 (NR) 
dodi7474@freemail.hu
• Suzuki GSX-R 600 2004 model 03 najazde-
ných 10 000km nikdy nebúraná s TP+SPZ Cena: 
139000 0915873299 (BB) tomasdom@post.sk
• Predám enduro v dobrom stave, nový olej, 
sviečky, filtre, reťazova sada + nový zadný 
drapák.Možna výmena za skúter s ŠPZ. Cena: 
38000+dododa 0910999915 (PO) r.vavrek@
orangemail.sk
• rok výroby 2002, 24.000km, kúpené v SR, 
2.majiteľ, padacie ramyGIVI, 3xkufor GIVI, 
Xena, korytnačka UFO, .pneumatiky Continen-
tal cca.1.500km, nutne vymaniť reťazový kit, 
bez kufrov cena -13.000Sk Cena: 189.OOO Sk 
0918390328 (KE) dl650@azet.sk
• Predam mierne poškodenu Suzuki SV 650 
najazdene len 601km, je nova až na par drob-
nosti, v cene je aj COC doklad Cena: 140000 
0907295498 (NR) emzetak@azet.sk
• Predam suzuki vx800 rv.91, zachovala v po-
vodnom stave, kufor, stit.Kontakt-0904595592-
mato(SA) Cena: 80 000 0904595592 (NR) 
lelovice@wmx.sk
• Predám čiernu Suzuki Bandit 400, roč. 94, la-
dený výfuk, spolahlivá, max. rýchlosť 200km/h, 
motorka je bez papierov. Zimná cena: 30 000+ 
vieme sa ešte dohodnúť. LV+okolie prípadne 
Nitriansky kraj Tel: 0907 571 140 Cena: 30000 
0907571140 (NR) tess2@centrum.sk
• Predám SUZUKI GSX-R 1000 r.v.2004, 
23000km, nový reť.kit, pancierové hadice, DNA 
vzduch.filter, radialna brzd.pumpa, ladený vý-
fuk, +orig.kapoty.TP, EČ, STK Cena: 190000 
0949135203 (NR) francesko_fe@hotmail.com
• predam suzuki gsxr 600 uprava street su-
per stav Cena: 82000+doh 0911850905 (NR) 
glenn@centrum.sk
• Predám suzuki GSF 600 bandit r.v. 2002.Lade-
ný výfuk, nová street maska, dobrý stav. Cena: 
105 000 0907 144 338 (TT) gsx32@azet.sk
• Predam Suzuki naj. 16000km, modra, ironbul 
koncovka, znizena-pre babu, v 100% stave. 
Cena: 135000 0903248541 (BB) batopal@
muratck.sk
• Predám Suzuki GSX 1300 R Hayabusa 2000, 
čiernošedá metalíza, 30 000 km, okrem škraban-
ca na výfuku 100% stav, nové pneu, reťazový kit, 
zimná cena. Cena: 190 000 Janiga (BA) Eduard.
Janiga@chello.sk
• predám suzuki marauder 1600 r.2005 naj 
8500 km farba oranžová, 100% stav, predstu-
pačky, lad.výfuky a iné Cena: 267 000 dohoda 
0905757050 (BA) DAIV@stonline.sk
• Pozri stránku mototrojan.eu Cena: 261300 
0908276220 (ZA) ptrojan@zoznam.sk
• Pozri stránku mototrojan.eu Cena: 65325 
0908276220 (ZA) ptrojan@zoznam.sk
• Pozri stránku mototrojan.eu Cena: 56950 
0908276220 (ZA) ptrojan@zoznam.sk
• ladeny vyfuk Micron, KN fiter, racing stit, po 
vymene oleja, pripravena na sezonu, 7500 km, 
2 kluce, antihoppingova spojka, zadna sedacka 
a stupacky Cena: dohoda 0907967023 (BB) HA-
YABUSA001@azet.sk
• Predám SUZUKI RM 125 r.v.96 po GO 
motora(prívera, valec, piest, ojnica, guferá) re-
pas.pr.tlmičov, nové.pneu Cena: 50 000 0904 
901251 (BB) foxracing@zoznam.sk
• surne s TPaSPZ, stk do 2008, cierna meta-
liza Cena: 45000 0905885762 (PO) libero@
centrum.sk
• Suzuki TL 1000 S 1997, naj.48000 km, nova 
stk, ladene vyfuky aj original, cervena farba, 
tlmic riadenia, nutne vidiet dohoda, Cena: 
120000 sk 0905559311 (BA) patrik.santoris@
skyeurope.com
• Predam Suzuki TL 1000S, r.v.2000, 40000km, 
nova zadna pneu, komplet retaz.kit, olej filter, 

pripravena na sezonu, povodny lak, ladene tl-
mice, tlmic riadenia. Cena: 145000 0905819120 
(KE) ts2345@orangemail.sk
== TM racing ==
• motor po komplet GO, nove platnicky a ret. 
kit, hydr. spojka Cena: 35 000 0908041576-
0915142639 (TN)
• TM 125 mx, jazdena hobby Cena: 48000 
0903256568 (BB) siki@procomp.sk
• Predám TM racing TM racing 80 1993, motoc-
ross, 6 rychlostí, vodnik, 2x kotuc, zach. stav, 
dovoz Cena: 24.000 0910641701 (BB)

== Triumph ==
• predam Triumph Sprint r.v. 2001. 96PS 92Nm. 
45000Km. Cena: 120000 SK 0910924333 (BA) 
jimi@post.sk
• Predám, pre vyznávačov štýlu Cafe Racer, 
kultový motocykel Triumph Thruxton 900. Tzv. 
“Dvojité espresso s 865ccm motorom “ (reklamný 
slogan značky Triumph), 51kW, 205kg, 185km/h. 
Nový !!! 0 km. Záruka, CoC k ruke. Možný od-
počet DPH ! Prevoz v rámci SR zabezpečený. 
Prosím, len telefonicky. Cena: 284 999, - s DPH 
0905/802905 (BB) brazel@post.sk
• Predám Triumph Speed Triple r.v. 2001 Cena: 
165 000 dohoda 0908701973 (TN) kocur.ma-
rek@post.sk
• Predám SUPER BIKE -Triumph Daytona 600 
2004 8400km V 100%novy retazovy kit DID 
racing vyfuk vsetky naplne vymenene pneu pi-

reli SUPER CORSA DRAGON servisna knizka 
2 kluce nehavarovana nepadnuta nesuchnuta 
povodny lak z vyroby VAHA 164KG 125KONI 
MAXIMALKA 260 Cena: 140000 0903111066 
(NR) Magnat1@azet.sk

== Ural ==
• Predam navigaciu TomTom RIDER, parkrat po-
uzitu, este rok zaruka, v 100% stave. Kompletna 
sada v originalnej krabici - nepouzity variabilny 
drziak na motorku (skuter), nabijacka s adap-
termi na rozne zasuvky, nepouzita bluetooth 
nahlavna sada do prilby, software na CD, ID 
karta, dokumentacia. K tomu hodnotne mapy na 
SD kartach - najnovsia SK-CZ-PL-HU, najnovsia 
DE-AT-CH, najnovsia Western a Eastern Europe 
(alebo Central and Western Europe - podla do-
hody, jednu si chcem nechat). Cena je uvedena 
VRATANE odpruzeneho DRZIAKA Touratech, 
ten je mozny aj samostatne za 2.000, -Sk. 
Cena: 13.900, -Sk 0903755950 (BA) kwasak@
motocykel.sk

== VOR ==
• s TP, ŠPZ, dobrý stav, nová predná pneu, 
Cena: 75000 0905 518769, 0911 518769 (BB) 
karol920@azet.sk

== Yamaha ==
• Predám Yamaha R1, 2000, modrá, nikdy ne-
padnutá, 100 % stav, Cena: 165000 0903 284 

204 (BA) tomas@darex.sk
• Predam Yamaha YZF-R6 2004, original stav, 
nehavarovana, naj. 6300km, Racingove do-
plnky, kotuce, uzaver nadrze Cena: 159.000 
0905219124 (BB)
• Yamaha FZR 1000 EXUP, r.v. 90, naj. 63 
000km, TP+ŠPZ, STK do 2009, 143k, zachovalý 
stav, jazdená prevažne turisticky, pancierové ha-
dice, nový reťazový kit DID, nová rozvod.reťaz 
DID, výfuk VIPER. + Nosič a PVC brašne Cena: 
60 000 + DOHODA 0904447536 (TN) yamaha-
exup@azet.sk
• Predám Yamahu 426 YZF, nové rozvody, nové 
ventile, piest, náplne Cena: 90 000, -SK 0915 
869 215 (ZA)
• VSETKY V BEZCHYBNOM STAVE NAJ. CCA 
13TIS KM Cena: OD 27000 DO 33000 DOHODA 
0905794785 (NR) AASDFG@CENTRUM.SK
• PO REPASII MOTORA V HODNOTE 30000 
SK -ZDOKLADUJEM BEZCHYBNY STAV Cena: 
78000 DOHODA 0905794785 (NR) AASDFG@
CENTRUM.SK
• predam yamahu yz450f 2005 v super stave jaz-
dena hoby cena 130 000 rychle jednanie dohoda 
tel 0911497561 Cena: 130 000 0911497561 
(ZA)
• Yamaha FZR 1000 exup ma TP aj SPZ.exup 
ma kapoty z R1 predok aj blatnik a zadok RR 
2005 (kokpit je vystuzeny a spraveny pod nim 
ram aby unesol aj spolujazdca) diodove svetlo 
v zadu v predu malicke bodove svetlo zo street 

masky novi lak bomba 
zvuk image novej 
masiny. nova spojka 
a olej a filter uz na-
chistana na dalsu se-
zonu motorka Cena: 
68 000 +dohoda ista 
0915116637 (TT) pe-
pan@trnavanet.sk
• Yamaha YZF 600 
R Thundercat, r.v. 
1998, veľmi pekná, 
kolesá vo farbe, výfuk 
IRONBULL - super 
zvuk, 100% stav, nové 
gumy, bez investícií, 
treba vidieť a počuť. 
Cena: 100 000, - Sk - 
zimná cena 0907 053 
762, 0911 011 080 
(BB) marek.viczen@
zoznam.sk
• Čierne ráfy, nové 
polepy, pravidelný 
servis, dobrý stav, 
jazdená hobby. Tel.
č.0907 687 045 Cena: 

130 000 0907687045 (BB) vrbjarova.slavka@
inmail.sk
• Predám Yamaha XT 600 motor je po G.O. nova 
piestna sada, vybrus, loziska, generalkovana 
klukovka, este v zabehu, je na drapakoch, bez 
TP a SPZ, spolahliivá, výkoná 0908418827 sr-
n4ek@orangemail.sk Zimna cena: 30 000 Cena: 
30000 0908418827 (BB) srn4ek@orangemail.sk
• predam yamaha royal star Cena: 249000 
0908978482 (KE) royalstar@centrum.sk
• Predam stvorkollku Yamaha Raptor 350RW 
so slovenskym technickym preukazom, original 
COC od Yamahy, kupena 9/2006, prvy majitel, 
ma najazdenych 2500 km, je na znackach a ma 
original Yamaha : predny ochranny ram, kryty 
prednych ramien, kryt pod motor, a zadny chra-
nic pod retaz a kotuc, na cena sa dohodneme, 
fotky zaslem v pripade zaujmu Cena: dohodou 
0915 100 609 (TN) cult1k@azet.sk
• Yamaha TT 600 S v dobrom technickom stave. 
Dôvod predaja: nevyužitá Cena: 52 000 + doho-
da 0907230526 (PO)
• Predám Yamaha Thundreace 1997, 32000km, 
zachovalý stav, pretryskovaná na 158k, nadsta-
vené podtlaky, nové ložiská v kolesách, olej vo 
vidle, pancierove hadice, ladák Viper, filter KN, 
velmi zachovalá, treba vidiet a vyskušať. Cena: 
110000 0903040388 (ZA) renac152@gmail.com
• predam Yamaha DT 175 MX enduro po vybruse 
nove brzdy a zadna pneu, zapalovanie babeta, 
viac v sms Cena: 15000 0915406584 (PO) 

seky350@azet.sk
• Predam Yamaha XT 600 1993 v dobrom sta-
ve, 95% jazdena po ceste, zachovala!!! Cena: 
43 000 SK 0902 361 520 (BB) ramones222@
azet.sk
• PREDAM MOTOCYKEL YAMAHA XT 600 VO 
VELMI DOBROM TECHNICKOM STAVE PLNE 
FUNKCNA NA DRAPAKOCH VELMI PEKNA 
TREBA VIDIET A POCUT Cena: 35000+dohoda 
0907 76 13 86 (PO) barty555@orangemail.sk
• Predám Yamaha YZ 125, rv.1992 má noví 
nikasil a piest, ložiská v motori, go zadnej vidli-
ložiská, čapi, guferá, športové riadidlá, športoví 
otvorený výfuk s novou výplnou, kovoví rýchlo-
pal, pneumatiky 90%, všetky opravi viem doká-
zat, predaj z rodinných dôvodou Cena: 37000 
0904363893 (TT)
• Predam scooter Yamaha Neos 50, r.v. 1998, 
naj. 13000 km, s TP, bez SPZ (prihlaseny ako 
babeta a pod.) Cena: 25000 dohoda 0949408895 
(BA) richto@zoznam.sk
• titanovy remus, novy retazovy kit, v perfektnom 
stave, riaditka renthal, . Cena: 82000 ‘’dohoda’’ 
0915353037 (ZA) elite5@azet.sk
• Velmi zachovaný stav. Cena: 45000 
0905283734 (TN)
• Motorka je v 100% stave rodine dovody. Cena: 
90000 0907257443 (BB)
• Predam Yamahu TT 600 r.v.1989.Komplet po 
GO v roku 2006. Spolahliva, Dobry stav. Cena: 
45 000 0905 622 379 (KE) pvpress@pvpress.sk
• RV 1987, cross, nove drapaky, dobry stav, 
treba vidiet skusit, len vazny zaujem.pevna cena 
Cena: 18 000 0908 432 823 (BA) marecek_1@
post.sk
• predam yamahu SZR 660 rv 1997 nepadnutu 
peknu, s SPZ a STK, stav tachometra 35000km 
Motorka nie je pojazdna pravdepodobne chyba v 
elektrine. cena 60 000 som z BA Cena: 60 000 
0903969115 (BA) igorkovac2@azet.sk
• po go pekna, spolahliva Cena: 79 0905 737 056 
(ZA) smile_boy01@azet.sk
• +TP, SPZ, kúp.6/2006 v SR, 100%stav, 
5.000km, dopl.za 40.000sk, výfuk LASER, záru-
ka.NZ, NR. Cena: 180000 0905435187 (NR)
• Yamaha XT 600 1987, v 100%-nom stave ako 
nová, neklepe, nedymí, el. štartér, po výmene 
oleja a filtra, nové pneu. Pripravená na sezónu, 
iba jazdiť.Bez ďalších investícií. Treba vidieť a 
previezť sa. Cena: 39 000 0907036719 (NR) 
Bengal88@azet.sk
• Moto je havarovaná, nepojazdná iba na 
ND. Bez motora. Výfuk Arrow Cena: 5000 
0907036719 (NR) Bengal88@azet.sk
• Predam Yamaha YZ 250 cross, vodník, kotuče, 
r.v. 1993, po go motora, da sa vyskušať. Cena: 
26000 0905 121912 (PO) mrip@post.sk
• predam yamahu xtz 660 rv 1996 3x givi kufor, 
padaci ram pridavne svetla h3. viper vifuk bru-
tal zvuk! alebo vymenim za yamaha tdm 850 
Cena: 99 tis +dohoda 0907729187 (NR) glenn@
centrum.sk
• Predam yamaha xt 600, rv 89.po go, ladeny 
vyfuk, bez dalsich investici.super stav.viac foto 
mms. NA MAILY NEODPOVEDAM!!!! Cena: 
32000+dohoda 0910416585 (TN) michalzem-
ko@zoznam.sk
• predam xj bez TP a SPZ buranu, motor, zadna 
cast brzdy s kolesom a retaz kitom pouzitelne. 
kontak mailom Cena: 7 000 0907300845 (BB) 
toady@pobox.sk
• Predam Fazer FZ6 2005. 1 majitel, kupovana v 
SR, 5000 km. Minimalne jazdena - rodinne dovo-
dy. Ako nova, neskrabnuta, nepadnuta 100 perc. 
stav, doplnky, 3 original yamaha kluce, dokumen-
tacia je ako nova. 0905 848 821 Cena: 172000 
0905848821 (BA) borovsky@strategie.sk
• Naj.30 000km, super stav. Cena: 149 000 
0903248541 (BB) batopal@muratck.sk
• 100% stav motora, pôvodný lak, nepadnutá, 
max 260km/h, treba vidieť a vyskúšať. Cena: 
38000 +dohoda 0908489012 (KE) smrcko@
azet.sk
• Predám Yamaha XV 535 DX Virago. Rocník 
2000. Najazdených max 15 000 km. Mnou zakú-
pená v roku 2005 pri 6 000 km. STK do jun.08. V 
prípade zaujmu kontakt cez e-mail a preposlem 
dalsie fotky. Cena: 135 000 0905555056 (TT) 
pekovic@hewal.de

Suzuki V-Strom 650, v papieroch 25KW r.v.2007 
najazdene 2650 km, nepadnuty, neskrabnuty, + 
dva kluce, vyhrievane ruk., spodny kryt motora, 
padaky. Cena: 254 000 + dohoda. 0905110417, 
moje.kacatko@gmail.com, PO
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• YAMAHA bear tracker, fungel nova vypredaj 
skladu, cena povodna 152000sk Cena: 115000 
0905885762 (PO) libero@centrum.sk
• Predam Yamaha Wild Star, r.v. 99, povodny 
stav, malo jazdena, nove pneu, nova baterka 
Cena: 255 000, - 00447738472434 (KE) tomas.
edut@post.sk
• Predam yamahu xt 600, rv 90, v dobrom tech. 
stave, malo jazdena, nove naplne.kick start, 
zachovala Cena: 25 000 0911058424 (BB) ar-
gento22@azet.sk
• po uprave Cena: 145000 0905747479 (BB)
• Predam Yamahu R6, replika Rossi46, r.v.2005, 
kupena 2006, 6000km, uplne nove pneu, tlmic 
riadenia, ladeny vyfuk, povodny lak, na okruhu 
nikdy nejazdena, kupena v SR, servisna kniha. 
Cena: 199000 0905819120 (KE) ts2345@oran-
gemail.sk
• Motorka je bez investicii!!Nove platničky, nove 
naplne, nová rozvodova retaz a spojka.Go pred-
nych tlmičov a zadnej vydle, novy filter a voda.
Ocelova rozeta.Volat po 15:00.jazdenna hobby! 
Cena: 82000 0907063808 (TT) mato7533@
azet.sk
• Yamaha XJR 1300 rv. 2000, perfektny stav, 
vela doplnkov, Cena: 169 000. sk 0903 719 061 
(BA) mxs@mail.t-com.sk
• Predam Yamahu FZ6Fazer, ABS, rok 2006, 
naj. 356 km, farba-grafitova perlet, 100% stav, 
ako nova. Cena: 186000 sk dohoda mozna 
0908759383 (NR) majo@independentmoto.sk
• Predam Yamahu XJ 600 N v dobrom technic-
kom stave a menšímy optickímy chybami. Okolo 
30 000 Km. Pretesnená predná vidla, nové 
predné platničky. Foto pošlem mailom. Cena: 
60 000 0903 281 990 (BA) ivan.pichelhuber@
lagermax.sk
• Predam Yamahu FZ6 Fazer, 38000km, super 
stav, servisovana, alarm, imobilizer, padaky, 
vyhr.rukovate, . dohoda mozna Cena: 141000 
0903280323 (TN) kevinof@seznam.cz
• Predam 4-kolku 150, ako nova, 4-takt, 
spiatočka, silna a rychla, mala spotreba., te-
renne pneumatiky, nosnost 150kg, 35000sk 
0908306260 presov Predám 2-kolesový a 4-
kolesovy malotraktor, 120cm, hydraulika, uzav-
ierka, diesel, benzin, šípaky, pluh na oranie, 4 
rýchlosti, chladenie ventilátorom, štartér, dobrý 
stav, možnosť dorobenia vlečky. Cena15000sk 
0908306260  Po Cena: 35000 0908306260 (PO) 
dufo1@centrum.sk
• Predam Yamaha Drag Star 650 Classic, r.v. 
1999, dovoz z US, na znackach, brasne, plexi 
Cena: 150 000 0908941408 (ZA)
• Predám Yamahu YZF400 rv 2000 nové kotúče 
a obloženie. Cena: 65000 0903392909 (NR) Ko-
jak2@gmail.com
• Yamaha FZS 600 Fazer 07/2002 kúpený 
v SR, nepadnutý, najazdených 12677km 
Cena:149000Sk Cena: 149 000 0907878572, 
(ZA) motocykle@amplus.sk
• Predám Yamahu 600 Thundercat 97, nová gé-
lová baterka, sviečky, brzdové platničky, predná 
guma (zadná OK), nastavené podtlaky karb., 
výfuk Sebring, stroboskop na prednom svetle, 
nová STK. Výborny stav - jazdená hobby, zim-
ná cena. Bez investícií Cena: 85 000 + dohoda 
0907438491 (TN) paavo@azet.sk
• najazdene 39 000km, nová zadn. pneu, nový 
akumulátor. bezchybný stav. Súrne Cena: 
145000, dohoda 0905 738 710 (NR) martin.ob-
lozinsky@pnet.sk
• Predám yamahu xt 600 v dobrom stave, nová 
baterka iba treba zatesniť stredný kárter.Silná a 
spoľahlivá. Cena: 30000, -pevná 0908149678 
(TN)
• PREDAM Yamaha XT 600 rv. 1992 naj.45000 
km Super stav po vymene oleja + Terenne gumy 
39000sk dohoda tel.0903160599 Cena: 39000 
0903160599 (BA) jugi81@zoznam.sk
• Yamaha FZS 600 kupena na slovensku v 
r.2001 doklad, naj.12800km-orig, servisna kniha 
dva kluce, nepadnuta, nove pneu michelin pilot, 
padaky, super stav, bez investicii, len jazdit, a 
hlavne velmi dobra spotreba. Cena: 115000 
0902119335 (TT) ares31@azet.sk
• dobrý stav, dovoz nemecko, len hobby jazdená, 
foto zašlem Cena: 78000 0918953032 (ZA) en-
duro651@post.sk

• super stav, ladený výfuk: leo vinče X3, len 
hobby jazdená, bez investície, dovoz nemecko, 
foto zašlem Cena: 81000 0918953032 (ZA) en-
duro651@post.sk
• super stav, len hobby jazdená, bez investície, 
dovoz nemecko, riaditka REIKON, ladený výfuk, 
racingove kolesá, zimná cena Cena: 95000 
0918953032 (ZA) enduro651@post.sk
• Yamaha YZ 450 F 2004 Zavodne nejazdená, 
v 100% technickom stave.ZDRAVOTNE PROB-
LEMY-SURNE-DOHODA ISTA! ! ! Cena: 95 000 
0915221600 (PO) kaaaataaaa@orangemail.sk
• +TP, SPZ, kúp.6/2006 vSR, 100%stav, 
5.000km, dopl. za 40tis.sk, ešte v záruke. Cena: 
180000 0905435187 (NR)
• slusny stav.nova cierna perlet.vymenene 
komplet naplne vratane tlmicov, nove oblo-
zenia, sviecky atď. Cena 105 tis.DOHODA.
seriozny zaujem vyrazna zlava.Tel:0948070474, 
0918562646 FOTO E-MAILOM Cena: 105000 
0948070474 (KE) li.ja.@orangemail.sk
• prestavba v r. 06 guma zapísaná v TP Cena: 
444 000 0905252483 (TN) otto66@azet.sk
• Predám skuter Yamaha MAaesty 250, r.v.2000, 
23000 km, dobrý TS, nové pneu a batéria, čier-
ny Cena: 70000 0915496321 (NR) norbixxx@
atlas.sk

• predam motocykel yamaha yz250f v 100% sta-
ve.moto je po GO vela novych veci.r.v.2005 lade-
ny vyfuk DEP pipes Cena: 140000 0904836298 
(TN) bedo1110@azet.sk
• predám yamaha xt 600 r.v.97 vo výbornom 
stave pripravenú na sezónu. pneu cestné i dra-
páky. Cena: 69000 0905501131 (BB) pajkojajo@
pobox.sk
• Yamaha XT 600 K 1994, pekná, priprava na 
štarter Cena: 48000 0903942938 (ZA)
• Yamaha XV 1100 Virago 1995, airbras na 
nadrzi, pripraveny na sezonu Cena: 165 000 
0903942938 (ZA)
• PREDAM enduro 125 r.v 94 bez papierov je po 
kompletnej go motora -piest, vybrus, vložka.atd. 
100% stav chyta na prve kopnutie, na drapakoch 
jemne upravena- bez tachometra a otackomera 
CHYBA V ELEKTRIKE- NEDAVA ISKRU Cena: 
20 000-pevna 0905390280 (BB) zelos@azet.sk
• Yamaha XVS 1100 Drag Star 1999 Cena: doho-
dou 0907742731 (NR) davidson@post.sk
• Yamaha Yamaha XV 1900 Midnight Star, 2007, 
0km, na objednávku, úver, leasing, 340, 336, 
-+DPH Cena: 405, 000, - 0905642802 (TN) ak-
nela@stonline.sk
• Yamaha Yamaha XVS1300A 2007, 0km, na 

objednávku, úver, leasing, 264, 705, -+DPH 
Cena: 315, 000, - 0905642802 (TN) aknela@
stonline.sk
• Yamaha YFM 700 FI Grizzly 2008, na objednáv-
ku, úver, leasing, 239, 496, -+DPH Cena: 285, 
000, - 0905642802 (TN) aknela@stonline.sk
• Yamaha YZF-R1 2007, 0KM, NA OBJEDNÁV-
KU, úver, leasing, 324, 370, -+DPH Cena: 386, 
000, - 0905642802 (TN) aknela@stonline.sk
• Yamaha Yamaha FJR 1300 ABS 2007, 0KM, 
NA OBJEDNÁVKU, LEASING, ÚVER, 365.546, 
-+DPH Cena: 435, 000, - 0905642802 (TN) ak-
nela@stonline.sk
• 18000km, slovensky TP SPZ, stk do aug.09, 
nove pneu-1000km, Cena: 160000, -dohoda 
0905178827 (BB) fermoto@pobox.sk
• predam yamaha xt 600 e, r.v1994, na drapa-
koch Cena: 50000 0911283155 (KE) Martina.
Uhrinova963@gmail.com
• Yamaha WR 450 F 2TRAC 2004. Cena: 
179.000 sk.dohoda. 0915931805 (KE) 
niki2004@zoznam.sk
• Yamaha DT 125 Tenere v dobrom stave, lade-
ny vyfuk, otvorena, enduracke gumy 80% bez 
TP.Dovod predaja mam 18 a chcem si urobit vodi-
cak na auto a nemam dost financii.Cena 19000sk 
a da sa este nieco dohodnut.surne Cena: 19000 

0918653028 (NR) 
mato5211@azet.sk
• predam xv 535 
r v.1993 .na jazdene 
km 43000, vela extra 
napr. kozene brasne, 
jedinecne stupacky, 
zrkadla a predna 
lampa Highway Hawk, 
opierka, zadne pneu 
nove, super zvuk.
fotky poslem mailom.
dohoda mozna.okres 
Kn. Cena: 105 000sk 
0907341182 (NR) 
bg@ado.sk
• Yamaha XT 600, RV 
98, dovoz 05 2007, 
TP+SPZ, vyfuk Arrow, 
27.000 km, pekny 
stav, predaj aj na 
splatky. Cena: 85000 
0918683855 (KE) akv-
moto@akvmoto.sk
• Yamaha YZ 250 F 
2003, super stav, vy-
fuk Akrapovic, nove 
naplne, nove plasty, 
merac motohodin, 
predaj aj na splatky 
cez Quatro alebo Ce-
telem. Cena: 105000 
0918683855 (KE) 
akvmoto@akvmoto.sk
• Predam Yamahu 
Tzr 125 rv 1992.124 

ccm.2T.nova racing piestna sada wiseco.este 
v zabehu.kompletne platne papiere.Roznava 
0918403302 Cena: 45000 0918403302 (KE) 
LukyS51@azet.sk
• Na predaj Yamaha DT 125, dovoz, velmi zacho-
valy stav, mozny predaj na splatky cez Quatro 
alebo Cetelem. Cena: dohodou 0918683855 
(KE) akvmoto@akvmoto.sk
• Yamaha TDM 850 1996, dovoz, cena s TP + 
SPZ, predaj aj na splatky. Ostatne motocykle na 
nasej stranke. Cena: 89000 0918683855 (KE) 
akvmoto@akvmoto.sk
• Yamaha TDM 850 1997, vyfuky Lazer, kufor, 
TOP stav!!!!!!. Mozny predaj na splatky. Cena: 
130000 0918683855 (KE) akvmoto@akvmoto.
sk
• Yamaha WR 400 F rocnik 1998, ladak DEPP, 
riditka renthal FAT BAR, novy olej a filtre (olej. a 
vzduch.), drapaky, rozvodova retaz, rozeta, gri-
py, chranice pacok, anglicke TP a STK do 06/08. 
Cena: 85000 0907497783 (TN) duskochupko@
hotmail.com
• Predam xvs650 clasic 2001 opierka/brasne/
plexi/+ orig vifuky novy olej a spojka 30 000km 
servisna kniha Cena: 160 000, - 0908 430 913 
(BA) osmi@zoznam.sk

• Yamaha Fazer 1000 rok 2004, maximalne 
udrziavany, naj 15600 km, jazdeny vikendovo. 
Motocykel ma kufor Givi, bocne kapsy-nove, tu-
risticke plexi+original, padaky, novy akumulator. 
Je to bezchybny a spolahlivy motocykel, spotre-
ba 5l pri jazde v tandeme. Strieborno-seda farba, 
cierny motor. Cena 249 000 + dohoda 0907 411 
631 Cena: 249 000 0907411631 (ZA)
• Yamaha YZ 250 94, enduro, moznost zapojit 
svetlo vzadu 18rafik, po komplet go, motor aj 
podvozok, vsetko dolozim, dobry stav, malo jaz-
dena.blizsie info tel, alebo mail Cena: 48+doho-
da ista 0918646421 (TN) marco021@azet.sk
• Zachovaly stav.Dovoz zo CH.Kontaktovat te-
lefonicky nie mailom Cena: 20000 0904470657 
(NR) palo.toth@zoznam.sk
• Yamaha AEROX RV 2006, dovoz Svajciarsko, 
najazdene 1450 km, pekny stav. Cena: 39000 
0918683855 (KE) akvmoto@akvmoto.sk
• Yamaha TDR 125 1998, dovoz Svajciarsko, s 
SPZ. Cena: 58000 0918683855 (KE) akvmoto@
akvmoto.sk
• Yamaha DT 125 R, RV 2001, najazdene 
10.000 km, stav novej motorky, dovoz Svajciar-
sko, mozny predaj aj na splatky. Cena: 55000 
0918683855 (KE) akvmoto@akvmoto.sk
• Predám Yamahu TDM, r.v. 98, 45000 km, novy 
olej + ostatne náplne, nové obe pneu, turistic-
ké plexi GIVI, kufor GIVI, vyhrievané rukoväte, 
leštené ráfky, miniblinkre, ladené výfuky Gianelli, 
12V zásuvka - pripravená na novú sezónu 2008, 
Liptovský Mikuláš Cena: 120 000 0903532694 
(ZA) lubor.repas@bongrain.sk
• Predám Yamahu Fazer r.v.2003, vo veľmi dob-
rom stave.Úprava street, nové brzdové doštičky, 
nový ladený vyfuk ARROW.Alebo vymenim za 
KTM DUKE bez TP+váš doplatok. Cena: 115 
000+dohoda 0907 321 771 (KE) mimo25@
centrum.sk
• nebúraná, modrá metalíza, komplet servis, 
všetko originál, SPZ, STK, najazdené 24500km, 
dá sa aj dohodnúť na cene. Cena: 165 000 
0904652565 (ZA)
• predam stvorkolku v top stave najazdene 20 
motohodin rok.v 2006august YFZ 450 MODRA 
Cena: 192 000 0905810277 (BB) koruna2@
stonline.sk
• Rozpredam Yamahu XT 600 r.v.88, v super 
stave, nepojazdna, chyba v zapalovani, treba 
previnut cievku.inak vsetko ok !! Len v celku 
Cena: 25 000 + dohoda 0915856814 (BB) jan-
dako@zoznam.sk
• Predám Yamaha 50 NEOS r.v.1999, s TP, 
super stav a vzhľad. Nové náplne, bzdové plat-
ničky. Cena: dohodou 0904186555 (NR) tihi@
nextra.sk
• predam yamahu yz 250 f rok 2002 100% stav 
druhy maijtel nove naplne novy retazovy kit tlmi-
ce po go pribal splahliva jazdena hoby Cena: 80 
000 0904 655 533 (KE) mirig@azet.sk
• Vo vybornom tech. stave. Doplnky: 3*textilné 
kufre, podsvietená modrými neonmi, STK 2009 
Cena: 90 000 0905955313 (NR) erikson_77@
azet.sk
• Naj. 58.000 km, boli menené ložiská v motore 
(ojničné a preventívne aj klukové), nastavené 
ventily, nový olej v motore, novy olej v tlmičoch, 
bude treba vymeniť zadný brzdový kotúč aj oblo-
ženie.Cena s kufrom a popripade dvomi zamka-
mi.SPZ, TK 2009, Dohoda možná Cena: 70 000 
0908170348 (TN) martinkrajicek@gmail.com
• Yamaha YZF-R6 2004, vynikajúci stav, málo 
jazdená, 12 000km, Treba vidieť. KE. Foto za-
šlem mailom Cena: 195 000 Sk 0908795760 
(KE) miroslav.mihalko@centrum.sk
• Jazdena hobby-vikendovo, novy volant, retaz.
kit, nahradne plasty, 100%tech.stav, pravidel-
na udrzba. Cena: 105 000 0910913414 (BB) 
badu29@post.sk
• 2003, novy volant, ret.kit, 100% stav, hobby 
jazdena. Cena: 103 000 Sk 0904456217 (BB) 
badu29@post.sk
• Nova, zabalena. Cena: 182 000 0904456217 
(BB) badu29@post.sk
• jazdena hobby, vyfuk PRO CIRCUIT, tlmi-
ce TOLKSDORF, packy ASV. Cena: 145 000 
0904456217 (BB) badu29@post.sk
• Nova, zabalena. Cena: 204 000 0904456217 
(BB) badu29@post.sk

BMW R 1150 GS 2001, 40tkm, KN filter, nový olej 
+ filter (20km) nova zadná metzelera tourance + 
ultraseal (len v zadnej gume) ABS, zvýšené što-
ky + nóbl rajdy, 4x klúč, 2x original bočný kufer 
BMW touring, hlinikove hmadlo pre spolujazdca, 
padaky SW-motech /nie su na fotke/ nastavene 
podtlaky, krasna modrobiela /vyrocne farby/ bez 
jedineho škrabanca, cena zodpoveda stavu, doho-
da mozna, MOZNOST NAKUPU AJ NA SPLATKY, 
min. akontacia20%, doba splacania od 6 do 72 
mesiacov. Cena: 265 000. 0908/154884, raptor@
centrum.sk, NR
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• Nova, zabalena. Cena: 213 000 0904456217 (BB) badu29@
post.sk
• YAMAHA XS 400, r.v. 1988, nové pneu, baterka, sviečky, jaz-
dená ženou, čerstvý dovoz D, Nemecký TP, zimná cena!! Cena: 
24.000 pevná cena 0918140390 (NR) zakxbr@zoznam.sk
• Yamaha YZ 450 F 2004, moto je nevyužité, túto sezónu nabe-
haných cca. 25 mth. Pred 40 mth. komplet GO motora, žiadna 
havária. Doložím aj menené diely. 100% stav. Zimná cena: 102.
tis+doh.!!! Cena: 102000 0915236826 (ZA) sslany@atlas.sk
• Predám Yamaha YZ450F r.v.2005 veľmi dobrý stav hydraulicka 
spojka Magura ladený výfuk Leo Vinc nova kľuka nový nicasil + 
kružky nová spojka nová rozvodova reťaz nová reťazova sada 
nové pneumatiky cena 125000, -Sk tel. 0905990733 Cena: 
125000 0905990733 (KE) mikbra@centrum.sk
• Predám YAMAHA YZ 450F 2004.Moto je vo výbornom stave 
čerstvo po repasi predných tlmičov, nové ložiská.nepotrebuje 
žiadnu investíciu.K motocyklu je aj originál manuál.Cena je už 
pevná. Cena: 98000sk 0908921723 (ZA) slany@banicne.sk
• predam v.max 98 upravy obrazok poslem Cena: dohodou 
0903901051 (PO) zodiak2@atlas.sk
• v dobrom stave, el. štarter, Cena: do 35 000, možná dohoda 
0918836282 (PO) balazj@minv.sk
• motocikel je vo vybornom stave nove pneu+naplne, novy reta-
zovy kit Cena: 135000 0915484305 (PO) okna.zaluzie.podrac-
ky@mail.t-com.sk
• Predám YAMAHA TT 600 S 1994, kotúčové brzdy, nakopavač-
ka, bezchybný stav. Cena: 59000 0905863049 (ZA) pegasbike@
post.sk
• 22 000 km, čierna, Vyborny stav, doplnky - predstupačky, pa-
dací rám, prídavný panel kontroliek Cena: dohodou 0905488482 
(NR) SDemko@seznam.cz
• je vo velmi dobrom stave, nepadnutá nehavarovaná pripravená 
na sezónu Cena: 120 000 0918863467 (NR) Jarika69@post.sk
• najazdenych 4500 km, 1majitel, nepadnuta ako nova, mozny 
odpocet DPH Cena: 280 tisic s DPH 0903711972 (TT) agsze-
rova@stonline.sk
• Predam Yamahu Virago po vymene olejov, pneu 90%, vyba-
va: ram, brasne, opierka spolujazdca z nosicom, ladeny vyfuk, 
predstupacky.Mensie kozmeticke vady, po motorickej stranke 
spolahliva a usporna motorecka. Idealna pre zacinajuceho 
motorkara. Dohoda mozna!! Cena: 70 000sk 0915923355 alebo 
0915651912 (PO) omega7sk@pobox.sk
• predam yamaha xtz 600 tenere.bez špz.slušni povodni stav. 
Cena: 23.000+dohoda 0907351306 (KE) atila.l@azet.sk
• Yamaha XTZ 660 Ténéré 1995.bez spz.100%povodni stav ma-
ximalne zachovala.bez dalšich investicii Cena: 46.000+dohoda 
0907351306 (KE) atila.l@azet.sk
• Dovezene, drapaky Cena: 30000 0908815868 (NR) dede@
independentmoto.sk
• Dovoz Cena: 37000 0908815868 (NR) dede@independentmo-
to.sk
• Supermotard aj enduracke kolesach Cena: 39000 0908815868 
(NR) dede@independentmoto.sk
• Dovoz Cena: 38000 0908815868 (NR) dede@independentmo-
to.sk
• Yamaha YZF-R6 2003, limitovana edicia vyrobenych 2000ks, 
naj. 6000km, foto mailom Cena: 175000 0918660856 (BB)
• Dovoz Cena: 38000 0908815868 (NR) dede@independentmo-
to.sk
• Dovoz, el starter Cena: 44000 0908815868 (NR) dede@inde-
pendentmoto.sk
• Dovoz Cena: 38000 0908815868 (NR) dede@independentmo-
to.sk
• Dovoz, el starter Cena: 50000 0908815868 (NR) dede@inde-
pendentmoto.sk
• Dovoz Cena: 38000 0908815868 (NR) dede@independentmo-
to.sk
• Dovoz Cena: 25000 0908815868 (NR) dede@independentmo-
to.sk
• Dovoz Cena: 38000 0908815868 (NR) dede@independentmo-
to.sk
• Dovoz, el starter Cena: 43000 0908815868 (NR) dede@inde-
pendentmoto.sk
• predám virago 535, 92 americka verzia, pôvodny lak, 38000km 
novy olej, akumulator, predna guma, zadna 80% nastavene ven-
tily a karburatory, bez dalšich investicii Súrne! Cena: 95000+do-
hoda, súrne 0904546720 (NR) jencoigi@inmail.sk
• Dovoz, el starter Cena: 42000 0908815868 (NR) dede@inde-
pendentmoto.sk
• Dovoz Cena: 27000 0908815868 (NR) dede@independentmo-
to.sk
• Dovoz Cena: 38000 0908815868 (NR) dede@independentmo-
to.sk
• Yamaha FZ 6 S Fazer 2006, 72 KW-98 PS, kúp. koncom júla 
2006 v SR, nehavarovaná, ako nová, v záruke+garančná karta, 
tesne po 1 ročnej prehliadke v autorizovanom servize Yamaha, 
naj. 11.000km, presne ako na fotke, dohoda, tel. 0904/877-050, 
DS Cena: 179000 0904877050 (TT) produkcio@zoznam.sk
• Yamaha TDM 850 rv.95 naj.21500km vo výbornom stave 

ako nový nový olej, sviečky, nový športový výfuk bez TP, SPZ 
dovoz prípadne vymením za superšport bez TP Cena: 48000 
0908174341 (KE) djmucha@pobox.sk
• Predam tentoo bajk, v super stave, prestupujem na inu masi-
nu, ma najazdene 7250 km, bez jedinej vady a stale slpae jak 
nova, dost som ju setril-ziadne tocenia/sak uvidite ak./max. 110 
km/h, je to 5 kvalt, vzdusnik, spotreba max. 3, 3 l na 100 km, rok 
vyroby 2006, v prevadzke od septembra 2006. volat po 15.00 
hodine, okr.Pezinok Cena: 80000 0915 272 647 (BA) michio.
simson@zoznam.sk
• PREDAM YAMAHA R1, r.v.2000, TROCHU SUCHNUTA 
NA PRAVU STRANU, PLNE POJAZDNA S SPZ, TP. ZIMNA 
CENA 100tis. sk. PRI VAZNOM ZAUJME MOZNA ZLAVA. 
T.C.0905318671 Cena: 100 000SK 0905318671 (TT) lubos.
kadlecik@post.sk
• Yamaha FZ 6 Fazer 2006.Kupena na slovensku, prvy majitel.
prihlasena 06/06. Nadrz na lavej strane je suchnuta.dohoda 
mozna.8000km Cena: 160000 0905691178 (BA) patrikl@chello.
sk
• predám Yamahu Fzr 600 v dobrom stave s dokladmi. Cena: 
52000 0905498794 (NR) berobi@pobox.sk
• Predam Yamahu XT 500 v dobrom stave r.v.90 nutne vidiet 
a vyskusat Presov Cena: 30000 0908890805 (PO) motolubo@
centrum.sk
• Predam Yamahu XT600 dobry stav motor trosku pocut ale ide 
normalne aj chyta bezproblemu, pekny vzhlad r.V.91 Presov 
Cena: 30000 0908890805 (PO) motolubo@centrum.sk
• Najazdene 40 hod.+ pribal.Bližšie info na Tel.:0904461317. 
Cena: 125 000, - 0904461317 (TN)
• biela Cena: 35 000 0905 839 697 (TT) info@auto-mototrade.
sk

• r.v. 2006, naj. 12 800 km, Cena: 350 000 dohoda 0905 839 697 
0908 732 898 (TT) info@auto-mototrade.sk
• čierna, super stav, super cena dohodou Cena: 135 000 0905 
839 697 0908 732 898 (TT) info@auto-mototrade.sk
• Predam Yamahu XT 600.Rok vyroby 1990.Meneny olej a ole-
jovy filter.Nove zadne brzdove doštičky.100%stav. Cena: 38 000 
0904814800 (PO) mustang1204@azet.sk
• Predam Yamahu YZ 250 F, peknu, spolahlivu.Dohoda. Cena: 
160000 sk 0905836778 (TT)
• Yamaha FZ1-S Fazer 2006, červený, kupovaný v SR, serv kniž-
ka, ako nový, alarm, nosič na zadný kufor a bočné tašky aj s kuf-
rom a taškami. 13000km super stav. Cena: 278000 0905805871 
(BA) cucer@azet.sk
• Yamaha TDM 850 1998, modrá, alarm, držiak na kufre, zadný 
kufor, padacie rámy, nové pneu, nový reťaz.kit, turist. plexi. 28 
000km. Cena: 125 000 0905 857143 (BA)
• Yamaha YZ 250 2005 model 06 - hliníkový rám nové guferá 
na kľuke, nový piest Wiseco. Cena: 100000 0911 518769 (BB) 
motoservispetra@zoznam.sk
• Predám skúter YAMAHA Majesty 125, r.v. 2000, čierna metalí-
za, 4-takt vodou chladený, s TP a SPZ, veľmi dobrý tech. stav. 
príjemné jazdenie. Cena: 45000, - + dohoda 0903 733 488 (BB) 
greeny.juraj@gmail.com
• Yamaha BT 1100 Bulldog 2002, oranžovo-strieborná, 14200km, 
padáky, nosič, dobrý stav. Cena: 160000 0903173026 (KE) har-
ly@motoride.sk
• predám xt s štarteroim pekne funguje spolahlivá moto Cena: 
25000 0908065837 (NR) cuka@nextra.sk
• Predam motorku yamahu R1.2002.naj.km.15400 Cena: 160000 
0918 661 537 (ZA)
• Predám Yzf 450, komplet príbal, manuál, merač motohodín, 
nikdy nejazdená závodne, 100% pôvodný stav. Cena: 120000 
0905892308 (TN) joshin@centrum.sk
• 100% stav, kúpená 05/2007 na Slovensku 1x servisná prehliad-

ka výmena oleja, najazdené 1500km, max rýchlosť 100km/h, 
spotreba 2, 5l, 5 rýchlostí, možnosť pre jazdcov od 16 rokov, 
v záruke.Dôvod: chcem kúpiť niečo silnejšie. Cena: 64000 0908 
339 054 (TN) ivanblazek@atlas.sk
• Predam motocykel Yamaha YZF R1 r.v.2000.ako nova s spz 
a tp.viac info telefonicky alebo mailom Cena: 145000sk-mozna 
dohoda 0908340708 (PO) dirtdevil@centrum.sk
• vela doplnkov, plexy stit, padaky yamaha, kufor, na sk nejazde-
na, ako nova, 15000km Cena: 179000 0905100200 (TN) skrip@
centrum.sk
• dovoz taliansko, na sk nejazdena, orig.tp k tomu, prievidza 
Cena: 59 900 0905100200 (TN) skrip@centrum.sk
• Yamaha XVS 1100 DRAG STAR CLASIC r.v.2005, 42000 km, 
nove naplne, sviecky, filtre, po nastaveni karburatorov a ventilov, 
doplnky+originaly. Cena: 250000 0905658855 (BB) m.miso@
zoznam.sk
• Yamaha FZX 750 r.v.87 pojazdna v 100% stave, tp+spz+stk, 
nova predna pneu, mam knej aj nahradny motor kompletny ro-
zobraty.cena motorky aj s nahradnim motorom je 90000, - Cena: 
80000 0905658855 (BB) m.miso@zoznam.sk
• Yamaha XT 600 1993, nakopávačka, pneu 80%, retazová sada 
cca 3000km, stk 6/08. SUPER STAV! Z rod.dovodov. Cena: 60 
000.- 0915 755 054 šani (NR) rolli@centrum.sk
• Predám FZ1 Fazer ABS 06/2007. Nevyužitá. (1500km). Nová, 
prvý majiteľ, po výmene oleja, ukončený zábeh. ABS, kufor, uhlí-
kový výfuk, Engear, alarm Scorpio. Odpočet DPH. Bezchybná. 
Viac foto e-mailom. Nákupná cena 411.000, - Teraz : Cena: 
357000 0905711299 (TN) bikesecurity@bikesecurity.net
• Predám YAMAHA YZF-R6S 2006, uvedená do prevádzky 
09/2006, 4051km, prvý majiteľ, tri kľúče, riadne prihlásená. 
Prípadná dohoda pri obhliadke. Môžem zabezpečiť aj odvoz do-

dávkou. V prípade záujmu aj nejaké doplnky. Tá kráska 
na fotke to je ona. Nemusíte sa báť zastaralosti motorky, 
YAMAHA ich stále vyrába ako R6S aj v roku 2008 bude 
stále v predaji. V prípade potreby a dohody aj faktúra do 
účtovníctva. Cena: 238000 0905 711299 (TN) bikesecu-
rity@bikesecurity.net
• kup. SR, bezchybný tech.aj optický stav, nepadnutá, 
chrániče rúk, kryt motora, dig.otáčkomer, + turist. vý-
bava orig.YAMAHA v hod.35000, za dodrú cenu. Cena: 
185000 0907 426 085 (NR) koza_70@hotmail.com
• Yamaha YAMAHA XTZ 750 rv.95 Cena: 80000sk 
0905326033 (TN) viliam@bisimoto.sk
• Yamaha YAMAHA XTZ 660 rv.93 Cena: 45000 
0905326033 (TN) viliam@bisimoto.sk
• rv 2006, 11tis km, ako nova, kupena v SR, motocykel je 
vystaveny v Styx Vrable Cena: 86000 0918170959 (NR) 
bikerboy007@azet.sk
• Yamaha XT 660R 2006 Cena: 150000 0905326033 
(TN) viliam@bisimoto.sk
• Yamaha YAMAHA XTZ 660 rv.93 Cena: 45000 
0905326033 (TN) viliam@bisimoto.sk
• Yamaha FZ6 2005, dovoz, modra farba, 16900km, 
dobry technicky stav, motocykel je vystaveny v Styx 
Vrable Cena: 154000 0915895855 (NR) bikerboy007@

azet.sk
• Yamaha XV 125 Virago 1999 Cena: 55000 0905326033 (TN) 
viliam@bisimoto.sk
• Yamaha YZ 250 F 2004 Cena: 115000 0905326033 (TN) vi-
liam@bisimoto.sk
• Yamaha Vmax 1200 2000 Cena: 155000 0905326033 (TN) 
viliam@bisimoto.sk
• Yamaha DT 125, pekny stav, dovoz Svajciarsko, predaj aj na 
splatky. Cena: 26000 0918683855 (KE) akvmoto@akvmoto.sk
• Momentálne po výmene pneu/DUNLOP/ predná + zadná, nový 
kompletný reťazový kit/DID/, nový olej, filtre, zvýšený turistický 
štít, kufor Givi, 3ks originál kľúče, servisovaná, momentálne 
po servisnej prehliadke. R.v. 2004, má najazdené 14000km, 
perfektne pripravená suprová mašinka, no potrebujem penia-
ze na iné účely.! Cena: 175000 0911866311 (BB) miro59zv@
zoznam.sk
• Yamaha FZ 6 2004, 9000km, plus duralove padaky k tomu, 
zdvihak zadneho kolesa, stk do 2009, dalsie foto mailom, 100% 
stav.dohoda. Cena: 150 000 0905314197 (BA) gero9@azet.sk
• Yamaha FJ 1200 1992, SPZ, 3x KUFOR, NOVE PNEU, 
NOVA RETAZ, NOVE NAPLNE, NOVE SVIECKY, PANCIERO-
VE HADICKY, SUPER STAV MOZNA VYMENA Cena: 120000 
0905310299 (KE) gabi.illes@pobox.sk
• Yamaha F6-N Fazer r.v.5/2006, 12 540km, výborný tech.stav, 
pneu.80%, rýchle jednanie=zľava Cena: 160000 0905317987 
(BB) kelo@szm.sk
• Yamaha roadstar 1700 /DRACULA/r.v. 2005 komplet stavba 
od Midnight Custom Cycles v r.2007 zadna pneu.extra 360mm.
Viac na http://motoride.sk/?ID=1647 Cena: 800 000 0905 487 
663 (BB) kelo@szm.sk
• predám skúter Yamaha slider 50, r.v. 2001, super stav, dovoz 
švajčiarsko, nožnosť aj na EČ Cena: 25 000 0903 586172 (NR) 
pepe72@post.sk
• Suzuki LTZ 400, Honda EX 400, Kawa VFX 700. King Quad 

Yamaha BT 1100 Bulldog 2002, oranžovo-strie-
borná, 13700km, padáky, nosič, dobrý stav. Cena: 
170 000. 0903173026, harly@motoride.sk, KE



Prvé osobné stretnutie s touto út-
lou Taliankou som si odbyl v Milá-
ne 2005, keď to bol len prototyp. 
Potom provokovala na výstave v 
Bratislave, ušla pred nami na Pa-
nonii, aby sme ju mohli vyskúšať 
koncom sezóny na našich ces-
tách.

// Zoznámenie

Supermoto nie je kategória, v ktorej by 
sa značka Ducati v minulosti prezen-
tovala, a tak boli očakávania naozaj 

veľké. Veď medzi cesťákmi im to ide, 
o tom niet pochýb. Vzrastajúca popu-
larita veľkých supermotardov prinútila 
aj Talianov namiešať nejaký ten koktail. 
Výsledok máme pred sebou v akej inej 
ako Ducati červenej farbe.

Mám pocit, že dizajn netreba nejako 
extra popisovať. Taliani to proste ve-
dia. Čisté jasné línie, neokukané tvary, 
k tomu známy rúrkový rám, karbónové 
dielce a mnoho oku lahodiacich detai-
lov. Hypoš jednoducho vyzerá dobre. 
Dovolím si povedať, že z trojky KTM, 
BMW a Ducati najlepšie.

Nám sa do rúk na krátke otestovanie 
dostala dokonca eSková verzia. Roz-
diely sú hlavne v použitých komponen-
toch pruženia, bŕzd a kolies. Predná 
obrátená vidla Marzocchi s priemerom 
klzákov 50 mm je plne nastaviteľná v 
oboch verziách no eSko má povrch 
klzákov s úpravou DLC (diamond-like 
carbon). Ten má byť trvanlivý a hlavne 
znižovať trenie. Zadná jednoramenná 
kyvka je pre zmenu odpružená jednot-
kou od Öhlinsu (v klasickej verzii túto 
robotu vykonáva tlmič od Sachsu). Ďal-
šími zmenami sú monoblokové predné 
brzdy Brembo prebrané zo superbiku 
1098 a odľahčené kolesá Marchesini, 
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dlhšie a tiahlejšie zákruty. Hypoš ide 
ako po koľajnici a spolieham sa aj na 
gumy Pirelli Diablo Corsa III. Tempo sa 
zrýchľuje a ja sledujem len cestu. Otáč-
komer je zbytočnosť, na preradenie ma 
upozorní predné koleso pomaly sa od-
lepujúce od asfaltu. Naozaj, ak na vý-
jazde zo zákruty poriadne potiahneš za 
plyn a podržíš to tam, predok ide hore 
aj bez väčšej snahy jazdca.

Rozbehnuté kobylky treba pred zákru-
tou ale aj skrotiť. Pri stláčaní prednej 
brzdy mi začína dochádzať, čo mi Herg-
hott rozprával o tých brzdách na 1098. 
Štvorpiestikové strmene kúšu nebez-
pečne a predná vidla ide dole. Na brzdy 
sa naozaj nie je možné sťažovať, skôr 
sú zbytočne predimenzované.

Z dlhých tiahlych, kde som Hypoša 
žmýkal koľko som vládal, som sa pre-
sunul na úzke, ostré zákrutky v okolí 
Banskej Štiavnice. Tu príde vhod krú-
tiak motora a mám pocit že Hypoš to 
vytiahne so zákruty efektne na každom 
prevodovom stupni. Takáto charakteris-
tika motora sa mi veru páči, to naozaj 
môžem. Jazda ako na horskej dráhe, 
ľavá strieda pravú, ostrá rýchlejšiu, 
brzda, podradiť a plný kotol. Čas však 
plynie a aj moja jazda na tejto horskej 
dráhe sa končí, čas uplynul...

// Turistika

Túto kapitolku využijem len naozaj 
stručne a to na vloženie fotky z tohto-
ročnej výstavy v Paríži, kde priamo v 

starajúce sa o zníženie neodpruženej 
hmotnosti. Celkový dojem dopĺňajú už 
len doplnky z karbónu. Esko je tak cel-
kovo o 2 kg ľahšie.

// Jazda v meste

Po nasadnutí na Hypoša ma prekva-
pujú kompaktné rozmery. Človek by 
ani nepovedal, že sedí na litri, ale na 
bežnom jednovalcovom motarde okolo 
600 ccm. Otáčam kľúčik (zabudovaný 
imobilizér) a prístrojovka sa prebúdza 
k životu. Napriek tomu, že nie je veľká, 
poskytuje mnoho informácii ako otáč-
komer, rýchlomer, hodiny, ukazovateľ 
servisných prehliadok, teplotu oleja, 
stav batérie, počítadlo kilometrov na re-
zervu, pamäť na kolo a kontrolky tlaku 
oleja, rezervy, diagnostiky, smeroviek, 
diaľkového svetla a neutrálu. Všetky 
funkcie sa pohodlne ovládajú pomocou 
tlačidla na ľavej rukoväti.

Krátke ťuknutie do štartéra a dvojvalec 
už pradie svoju desmo pieseň, smeru-
jem do mestskej premávky. Asi nikoho 
neprekvapí, že sa Hypoš ovláda ľahuč-
ko. Motor je naladený na dobrý spodok, 
a tak reaguje na pridanie plynu naozaj 
agilne. Stačí ho chvíľu dlhšie potiahnuť 
a predné koleso sa už odlepuje od as-
faltu, a to sme sa ešte spolu ani poriad-
ne nezoznámili. Preklápanie do ostrých 
zákrutiek mu ide a malý kruháč mám 
chuť dať si hneď dvakrát. V meste je to 
tak neskutočná zábava, s bojovo nala-
deným motorom a skvelým podvozkom 
ťa len tak hocičo nezaškočí.

Až na spätné zrkadlá. Tam, kde by si ich 
čakal, zíva prázdnota, zrak treba sklopiť 
oveľa nižšie. Taliani tentoraz vydumali 
dizjnérsky kúsok. Späťáky trčia z boku 
rukovätí a dajú sa dokonca sklopiť tak, 
že esteticky skvele splynú s plastovými 
chráničmi rúk. Tie naviac obsahujú aj 
integrované predné smerovky z LED 
diód. Vyzerá to síce skvele, ale praktic-
ké to veľmi nie je. Na umiestnenie zrka-
diel si treba chvíľu zvykať. Okrem toho 
rozširujú stroj a pri parkovaní v garáži 
alebo niekde v meste ich budeš musieť 
pravdepodobne sklopiť. Samozrejme 
pred ďalšou jazdou ich budeš musieť 
nanovo nastaviť. Nakoniec nechcem 
ani pomyslieť ako sú zraniteľné aj pri 
tom najmenšom páde.

// Šport

Už z fotiek je každému jasné, že tu pôj-
de o šport čisto asfaltový. Kým motardy 
iných značiek sú odvodené zväčša od 
endúr, v Ducati nebolo od koho dediť, 
a tak ide o úplný cesťák. Napriek tomu 
poteší aspoň použitie zubatých stupa-
čiek pre jazdca. Posed je vzpriamený 
a pohodlný, riadidlá široké, sú blízko a 
dobre padnú do ruky. Chce to ale zvyk, 
keďže som na ňu presadol priamo z 
VTR-ky.

Púšťam sa teda za mesto a hľadám 
prvé zákrutové úseky. Najprv pomalšie 
a skúšam náklony. Motardovým štýlom 
mi to akosi nesedí, a tak začínam vy-
sadať. A to je ten správny recept na tie 
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stánku Ducati stál Hypoš vybavený na 
turistiku. Komplet obalený v koži s ob-
rovským tankvakom. Ako vidno, nič nie 
je nemožné.

Hypoša sme mali naozaj iba na krátko, 
takže nemožno hodnotiť ani pohodlie 
na dlhšie trasy, ba nemohli sme ani len 
zmerať spotrebu. Každopádne na “pre-
let” Slovenskom by mohol byť pohodl-
nejší ako väčšina superšportov.
Konkurencia

Konkurencia útlej Talianky pochádza 
z Nemecka (BMW HP2 Megamoto) a 
Rakúska (KTM 950 Supermoto). Práve 
Megamoto je papierovo najvýkonnejšie 

a najľahšie (rozdiel 1 kg oproti Hypošo-
vi) ale jeho nevýhodou bude určite vy-
soká cena. KTM dokonca cenou mierne 
podlieza základnú verziu Hypermotar-
da, má väčší výkon, ale aj hmotnosť. 
Hypoš má však max. krútiak dostupný 
jednoznačne v najnižších otáčkach. 
Keďže sme KTM ani BMW nemali zatiaľ 
možnosť vyskúšať, bude musieť toto 
porovnanie zostať v teoretickej rovine.

// Záver

Hypoš je veľmi špeciálna motorka. Mal 
by do nej ísť človek, ktorý vie čo chce. 
Ak už si vyskúšal rôzne superšporty, 
naháče ťa nudia a jednovalcové motar-

dy sa ti zdajú slabé, tak práve pre teba 
vzniká kategória veľkých motardov. 
Hypoš v základnej verzii ani nie je tak 
drahý (oproti konkurencii) a určite stojí 
za zváženie.

Text: Awia
Foto: Cacao

dizajn, motor, podvozok, 
brzdy, fun faktor, pohodlie

zraniteľné spätné zrkadlá, 
smerovky
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motor: štvortaktný, vidlicový  
dvojvalec

obsah: 1078 ccm

rozvod: DOHC

kompresný pomer: 10.5:1

výkon: 88 k (66 kW) / 7750 ot.

krútiaci moment: 105 Nm / 4750 
ot.

plnenie: vstrekovanie

prevodovka: manuálna 5-stupňová

predná/zadná pneu: 120/70-ZR17, 
180/55-ZR17

palivová nádrž: 25 l

pohotovostná hmotnosť: 179  kg

Rázvor: 1455 mm

Výška sedla: 845 mm

Technické údaje

Motocykel na test poskytla 
spoločnosť Ducati Slovakia.

Názor druhého redaktora (Herghott):
Ducati nás nechala slintať nad prototypom 
už od roku 2005, kedy sa ukázali nejaké 
špekulatívne fotky. V novembri vyrukovali s 
prototypom na milánskej výstave. O rok ne-
skôr už bolo jasné, že Hypermotard sa bude 
vyrábať a začiatkom leta tohto roku bol aj na 
Slovensku.
A teraz, v závere sezóny, sa k nemu konečne 
dostávame naostro (dokonca v lepšej esko-
vej verzii). Teda už sme sa videli na Panno-
nii, ale akosi nám ho niekto výfúkol na našu 
jazdu (čaute chalani!). Teraz naňho máme 
aspoň viac času, aj keď je oveľa chladnejšie. 
Dostávame dobrý tip na chrumkavé zákruty 
a o pár minút sa z neho všetci škeríme. Ale 
pozor, Hypermotard z teba nespraví majstra 
sveta len tak zadarmo! Je to tvrdý stroj s veľ-
mi svojským posedom, ktorý ťažko k niečo-
mu prirovnať. Všetko okolo teba je malé ako 
na pollitri a litrový motor, ktorý už vyžaduje 
nejaké jazdecké schopnosti, to všetko ženie 
besne dopredu. A k tomu tá neobyčajná zvu-
ková kulisa...
Hydraulická spojka zaberá na poslednom 
milimetri, čo ma privádzalo do úplného šia-
lenstva. Aj tie špeciálne späťáky sú tam aku-
rát tak na p(CENZÚRA) m(CENZÚRA). Ale 
riadidlá sú optimálne široké, úplne stvorené 
na dobré ovládanie motorky pri šantení. 

Rukoväte majú vďaka dobrému materiálu a 
vzorku perfektný grip.
Dať Hypoša na zadné je otázkou dobrého 
pootočenia plynom. Veď motor má okolo 
seba minimum hmoty, takže predok letí 
hore ako divý. A zadok vďaka veľmi dobrým 
brzdám vyletí tiež bez problémov. Predné 
obrátené Marzocchi sme z časových dôvo-
dov nenastavovali, ale vraj boli v pôvodnom 
fabrickom nastavení - a chytali sme na nich 
dorazy! Patrilo by sa venovať trochu času 
dobrému nastaveniu.
Záver
Uff, tak toto je trochu iná strojovňa. Neviem, 
k čomu ju prirovnať. Hypermotard je vyslo-
vený športovec, ktorý sa bude pri obyčajnej 
jazde na zmrzlinu jednoducho nudiť. On 
chce teplé gumy, drifty a poriadne otáčky. A 
to mu dokáže dať len skúsený jazdec, nie 
hociktorý jogurťák z Hornej Dolnej. A tomu 
je prispôsobená aj cena - 395 litrov za holú 
verziu a 445 za eskovú - to je vzhľadom na 
úzke využitie tohto stroja dosť dosť dosť 
veľa. Ale pozor, tu nejde o tuctový materiál, 
Hypermotard je imidžová exkluzivitka!
Plusy a mínusy
+ vzhľad, imidž, motor, športová jazda  
- cena
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Keď sme sa v zime dostali k fotkám z 
Albánska, hneď sme vedeli, že to je 
niečo pre nás. Nádherná príroda, hory, 
more, cesty väčšinou šotolinové. Braňo 
to asi spomenul aj doma, a tak dostal 
na Vianoce turistického sprievodcu Al-
bánskom a bolo rozhodnuté.

Termín sme dohodli na začiatok júna, 
aby neboli veľké horúčavy, ktoré boli 
aj tak. Po ceste chceme vidieť Mostar, 
kúsok Bosny a Čiernu horu, hlavne jej 
národný park Durmitor. Motorky chystá-
me čo najviac naľahko – tankvak, zadný 
kufor a rolka vzadu. Vyrážame traja:

- Francúz, BMW R 1200GS (MCE Ka-
roo 2)

- Braňo, Honda Transalp (Mitas E 09)

- Rasťo - rmacko, Aprilia Caponord Ral-
ly Raid (Conti TKC 80)

// 1. deň, sobota 2. 6. 2007, TT – Med-
veďov – Gyor – Balatonfured: 194 km

Ráno sme sa mali s Braňom stretnúť o 
7.00 na benzínke v TT a s Rasťom o 
8.00 v Medveďove. Fajčím si pri natan-
kovanej motorke, je 7.10, blíži sa Trans-

alp, ale už podľa zvuku viem, že máme 
problém. Motorka vynecháva a nejde 
do otáčok. Prvé vyberáme sviečky, ale 
v tom to nie je. Ideme do Hondy v TT, 
volám mechanikovi aby prišil skôr. Moto 
je rozobraná, po kontrole ventilov, prvá 
diagnóza znie zle nastavený ventil na 
prednom valci, čo sa mi moc nezdá, ale 
som rád, že moto bude ok. Skúšobná 
jazda, motorka ide super, tak nabalíme 
veci späť a po 100 metroch od servi-
su je chyba opäť tu. Vynechávanie a 
nechce ťahať. Takže všetko odznova. 
Vybaliť motorku, skontrolovať čo sa dá, 
skúšobná jazda, všetko je v najväčšom 
poriadku, nabaliť motorku, vyrážame - 
moto znovu nejde.

Medzitým prišiel z Medveďova aj Ras-
ťo, ktorému sa tam nechcelo čakať. 
Nakoniec sme na to prišli. Keď Braňo 
vždy nakladal veci na moto, popruh z 
tankvaku prestrčil popod nádrž a priškr-
til tam benzínovú hadičku.

Je 15.45 a vyrážame z TT. Na dneš-
ný plán, prísť čo najbližšie k Mostaru, 
môžeme zabudnúť, tak dávame nový 
cieľ, Balatón. Okolo siedmej parkujeme 
v kempe, dávame večeru v reštaurácii, 

sprchu a spokojní sedíme na terase 
pred bungalovom a sŕkame fernet. Pri 
popíjaní sme si všimli, že keď Braňo 
prejde popri svojom Transalpe s tankva-
kom, motorka sa až trasie od strachu.

// 2. deň, nedeľa 3. 6. 2007, Balaton-
fured – Barcs – Daruvar (HR) - Banja 
Luka (BH) – Jajce – Jablanica: 547 km

Ráno si dávame ešte na terase kávu 
a o siedmej už sedíme na motorkách. 
Prvých 70 km okolo Balatónu bola ka-
tastrofa, samá dedina. Okolo desiatej 
vchádzame do Chorvátska, ktorým len 
prefrčíme. Po vjazde do Bosny meníme 
peniaze na bosnianske marky a hneď v 
prvej reštaurácii si dávame obed - plnú 
misu pečenej prasačiny a jahňaciny, čo 
sme ani nevedeli dojesť. V Bosne, ok-
rem prvých 20 km, čo bola samá dedi-
na, je cesta neskutočne krásna, hlavne 
kaňon rieky Vrbas. Okolo 18-tej začína 
pršať, tak ostávame v mestečku Jabla-
nica, v hoteli Camel za 10 eur/os. Sme 
37 km od Mostaru.

// 3. deň, pondelok 4. 6. 2007, Jablani-
ca – Mostar – Gacko – Brod - Sčepan 
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Polje (ČH) – Trsa - Žabljak: 307 km

Vyrážame o 7.30. Po 500 m Braňo 
zisťuje, že má prázdnu prednú gumu. 
Tak ju len dofúkame a pokračujeme k 
najbližšiemu vulkanizérovi. Niečo po 
deviatej už fotíme v Mostare starý most 
A bez zdržovania pokračujeme nádher-
nou cestou na Gacko. Dávame nesko-
ré raňajky - omeletu z domácich vajec. 
Cesta až po hranice s Čiernou horou je 
nádherná. V duty free shope ešte ku-
pujeme Marlborky po 35 Sk. Na hrani-
ciach začína pršať. Pokračujeme okolo 
Pivského jazera, teda skôr priehrady a 
sme uchvátení. Pri Plužine odbáčame 
do hôr, smer Trsa a Žabljak. Stúpame 
po prudkých cestách, cez mnoho tu-
nelov, ale výhľady sú úžasné. A Trse, v 
bufete si dávame kávu a čaj, ale obloha 
je úplne čierna, tak radšej pokračujeme.
na Žabljak, čo je ešte cca 40 km, z toho 
20 šotolina. Prechádzame krásnymi 
šotolinovými cestami, sedlo vo výške 
1908 m, za neustále silného dažďa 
(kvôli tomuto úseku som sem išiel ešte 
v septembri 2007, ale táto vysokohor-
ská cesta cez nár. park Durmitor už 
bola vyasfaltovaná).Ochladilo sa na 7 
stupňov a k dažďu sa pridali aj krúpy, 
miestami je cesta od nich úplne biela. 
O 17-tej sme v Žabljaku a v berieme 
apartmán (10 eur/os). Reštaurácia je 
asi 2 km ďaleko, tak varíme z vlastných 
zásob a veci sušíme v el. trúbe.

// 4. deň, utorok 5. 6. 2007, Žabljak 
– Mojkovac – Kolašin – Andrijevica 
– Gusinje – Vermoshi (ALB) – Koplik: 
278 km

Ráno vstávame už okolo šiestej, ale 
prší a je hmla. Čakáme asi do ôsmej, 
či sa to zlepší, ale nakoniec vyrážame 
v daždi. Prechádzame kaňonom rieky 
Tara, moc pekné, ale stále prší, tak ani 
nemáme chuť fotiť. Kaňon je tak úzky a 
vysoký, že GPS neustále stráca signál.

V Mojkovaci dávame raňajky a do-
pĺňame proviant. Ďalej pokračujeme 
za neustáleho dažďa úzkymi lesnými 
asfaltkami až na albánske hranice. Hra-
nica nám trvala cca 20 min., len stále 
skúmali, či Slovenská republika je Slo-
vensko alebo Slovinsko. Slovinci totiž 
platia pri vstupe do Albánska nejaký 
poplatok. Hneď za hranicou končí as-
faltka a začína šotolina, hlina, blato (pri 
daždi). Ideme takto 70 km,ale tú nádhe-
ru (aj napriek dažďu) ťažko opísať, to 
si človek musí prejsť. Po príchode na 
hlavnú cestu nás čaká ešte 15 km do 
mestečka Koplik a tu Rasťo na mokrej 
ceste v zákrute pokladá motorku, ktorá 
skončila mimo cesty a zastavil ju až plot 
s nejakých príšerne pichľavých kríkov. 
Bol problém ju odtiaľ dostať von. Škody 

okrem oškretého padáku žiadne. Uby-
tovali sme sa na úplnom konci mesteč-
ka v penzióne Misardy.

// 5. deň, streda 6. 6. 2007, Koplik – De-
dai – theti – Kiri – Škodar – Koplik: 170 
km

Ráno vyrážame na tento okruh okolo 
ôsmej. Prvých 19,5 km je asfalt, potom 
už len šotolina, skaly, veľké kamene, 
malé kamene, stúpania, klesania, bro-
dy, blato, slnko, dážď. Koplik má nad-
morskú výšku 50 m a v priebehu dňa 
sa niekoľkokrát dostávame do 1700 m. 
Jesť tu nie je veľmi kde, a tak na obed 
opekáme pri rieke slaninu a klobásy.

O 16.30 počujem vo vysielačke: „Cha-
lani vráťte sa, mám problém“(Rasťo).
Vraciame sa asi 2 km. Moto odstavená 
na kraji a na motor tečie spod nádrže 
benzín. Pod nádržou sa utrhla rých-
lospojka benzínovej hadice. Vlastne 
ona už odtrhnutá bola a nejaký chytrák 
to vyriešil tak, že to zatlapkal nejakou 
umelou hmotou. Rasťo nešťastný, 
najbližšie obydlia nejakých 50 km. Po-
mohla hrubostenná sťahovacia bužírka 
s lepidlom vnútri. Oprava nám trvala 
slabú hodinku. Späť do Kopliku sme 
prišli už po tme o 21.00 totálne unave-
ní. Zo 170 dnešných km bolo asi 140 v 
stupačkách.

// 6.deň, štvrtok 7. 6. 2007, Koplik 
– Škodar – Komani – Fierza – Lejthiza 
– Kukeš: 227 km

Ráno vyrážame už o siedmej, aby sme 
stihli trajekt. Prejazd cez Škodar je až 
na počudovanie dobrý a do Komani 
prichádzame o deviatej, stíhame ešte 
kávu a ideme sa naloďovať. Trajekt 
štartuje o 10.00, na sekundu presne. 
Plavba je nádherná a trvá 2 h 10 min.

Z Fierze stúpame do hôr, okolo elek-

trárne po ceste s rozbitým povrchom. 
Ale to trvá len cca 20 km a zvyšok cesty 
je nádherný a užívame si to až do Ku-
keš. Ubytovávame sa v hoteli Amerika, 
vyzerá moc dobre, až by som povedal 
honosne a interiér nám vyráža dych. V 
dobrom. Platíme 40 eur pre troch aj s 
raňajkami.

// 7. deň, piatok 8. 6. 2007, Kukeš 
– Peshkopia – Librazhdi: 188 km

Ráno v Kukeši ešte tankujeme a Rasťo 
sa od nás odpája, pokračuje cez Koso-
vo na Slovensko (prac. Povinnosti). S 
Braňom pokračujeme na juh. Po asi 10 
km ako vchádzame do hôr, začína šo-
tolina a pretože opäť popŕcha, aj blato. 
Prestávky robíme každých 30 km, ide-
me stále v stupačkách. V jednej bohom 
zabudnutej dedinke po ceste dávame v 
krčme kávu a o chvíľu je okolo moto-
riek asi 50 detí, ani nevieme kde sa tam 
všetky vzali.

V meste Peshkopia kupujeme proviant 
a v bistre si dávame na obed Burek. 
Za mestom sa ešte asi 15 km tešíme z 
asfaltu, ale keď za dedinkou Shupenza 
odbačame z hlavnej, čaká nás 75 km 
šotoliny, kameňov a blata. Stúpame 
do výšky 1600 m, teplota je 12 stup-
ňov. Nakoľko sme úplne pri hranici s 
Macedónskom, v pase nás kontroluje 
hraničná polícia a nejde im do hlavy,čo 
tam robíme. O 19-tej sme už v hoteli na 
námestí v mestečku Librazhdi, za 8 eur/
os. Večer sme dostali od Rasťa SMS, 
že je kúsok od Belehradu. Z Kosova do 
Srbska ho srbskí colníci omietli vpustiť, 
tak musel ísť do Macedónska a až od-
tiaľ do Srbska.

Večer sedíme na terase na kávičke a 
padla dohoda, že horám dáme na chvíľ-
ku pokoj a ideme k moru.

// 8. deň, sobota 9. 6. 2007, Librazhdi 
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– Elbasani – Rogozhina – Fier – Vlora 
– Himara: 225 km

Vyrážame niečo po siedmej, za Elba-
sani dávame raňajky. Dnes to bude len 
odpočinkový presun k moru po asfalte.

V prímorskom meste Vlore začínaju 
krásne pláže, palmy, hotely a teplo. V 
Himare sme o 13-tej, obedujeme na 
námestíčku pri mori kebab. Pripadám si 
tu ako v Grécku. Grécke jedlá, grécke 
bary, grécky sa tu rozpráva. Žijú tu sko-
ro samí etnickí Gréci.

V zálive sme objavili pekný hotel, tak sa 
ubytovávame za 10 eur/os a o 14.30 už 
ležíme na krásnej,veľkej a úplne prázd-
nej pláži.

// 9. deň, nedeľa 10. 6. 2007, Himara – 
Saranda – Gjirokastra – Keleyra – Fras-
heri – Ogreni – Permeti: 227 km

Ráno sa nám ani nechce vstávať, ako 
keby sme tušili, čo nás čaká. Vyrážame 
až niečo pred deviatou, po kľukatých 
pobrežných cestách. Fotíme z útesu 
bývalú sovietsku ponorkovú základňu v 
Palermskom zálive.

Dnes je v pláne menšia enduro vložka 
v pohorí Dangelia, cestou k sírnemu 
prameňu pri rímskom moste. Prvých 
30 km luxusná šotolinka, neskôr hlina 

a íl. Potiaľto bolo všetko ok, až kým 
nezačalo pršať a cesta je samé klzké 
blato. Mám pocit, že som na lade. Dážď 
je tak silný, že musíme vytiahnuť zakrý-
vaciu plachtu a čakáme, kým ustane. 
Spravíme hádam len 2 km, sme celí od 
blata o opäť husto prší. Znovu plachta 
a čakáme. Je nám jasné, že ďalej to 
už nebude žiadna sranda. Motorky sú 
každú chvíľu zapadnuté v hustom blate 
alebo vo výmoloch plných ílových na-
plavenín. Na ceste sú ešte aj zosunuté 
svahy, takže superčerstvá mäkučká hli-
na. Sme na konci so silami, oddychu-
jeme každých pár metrov, lebo ruky už 
nevládzu točiť s volantom. Dvakrát sa 
mi stalo, že motorku opieram do svahu 
pri ceste, radšej ako do 50-metrovej 
rokliny pod nami. Konečne začíname 
prudko klesať. Na ceste sú veľké ska-
ly, kamene, ale už vidíme rímsky most. 
Naša radosť je ale predčasná. Na 
konci svahu vyjdeme z lesa a priamo 
pred nami rieka, asi 5 m široká, to je 
ešte fajn, za ňou 200 m široký ostrov a 
ďalšia rieka, asi 10-metrová. Rieky sú 
po daždi dosť hlboké, voda niečo vyše 
kolien a plná veľkých kameňov. Asi pol 
hodinu chodíme a hľadáme kade a ako 
to prejsť. Rozmýšľame, že prejdeme 
len tú malú a na ostrove počkáme do 
rána, kým voda opadne. Nakoniec prvú 
prechádzame, pred druhou motorky od-

strojujeme a veci prenášame cez vodu 
na druhú stranu rieky. Čo som na sebe 
nemal mokré doteraz, to už mokré je. 
Ešte upravujeme asi 70 cm vysoké 
brehy rieky, aby sa do nej dalo vojsť 
a na druhej strane vyliezť. Idem prvý, 
Braňo ma istí, ak by ma zvalil prúd. 
Prešiel som to peši asi 5-krát, tak sa 
teraz orientujem podľa vyčnievajúcich 
kameňov. Prvá polovica je dosť zlá, je 
tu silný prúd, potom už len otočiť moto 
po prúde a prudký výjazd. Odstavujem 
šťastný motorku na lúke a ďakujem si, 
že mám na motorke vyvedené sanie až 
pred predné svetlo. Originál ma GS sa-
nie asi 5 cm nad valcom.

Už sa stmieva, ale kúpeľ v teplom sír-
nom prameni si predsa nemôžeme ne-
chať ujsť. V teplučkej vode cigaretka, 
pivečko, pohodka. V čižmách môžeme 
chovať ryby. Po 10 km prichádzame do 
penziónu, na začiatku mesta Permeti. 
Unavení, špinaví, ale spokojní.

// 10. deň, pondelok 11. 6. 2007, Per-
meti – Skopje (Mac) – Samoljica (SRB): 
450 km

Ráno ideme s motorkami na vapku, aby 
sa dalo rozoznať, ktorá je ktorá. Vyráža-
me až okolo 11-tej. Dnes opúšťame Al-
bánsko a presúvame sa pomaly domov. 
V Pogradci, na brehu Ohrinskeho jaze-
ra, stojíme v jednej z mnohých reštau-
rácií. Za obeť nám tu padli dva červené 
pstruhy – Korany, ktoré sú zapísané v 
červenej knihe ohrozených živočíšnych 
druhov, ale tu v Albánsku sa veselo 
konzumujú.

Pri Gostvači (Mac) začína diaľnica a 
platí sa zhruba každých 20 km, 1eur za 
2 moto. Hranice do Srbska prekračuje-
me za tmy a spíme v prvom moteli pri 
ceste.

// 11.deň, utorok 12. 6. 2007, Samoljica 
– Belehrad – Budapešť – TT: 928 km

Pôvodný plán bol ísť domov cez Ru-
munsko a prejsť a prejsť cestu 67c cez 
transylvánske Alpy (ich severnú časť 
sme prešli v roku 2005) a navštíviť 
slovenské dedinky východne od mesta 
Oradea. Ale na jednej polke výpravy za-
pracoval návratový syndróm a tak sme 
prášili rovno domov.

Do Albánska sa chcem určite ešte vrá-
tiť. Je tu nádherná krajina a fantastickí 
ľudia. Ak sem chcete ísť, určite nedajte 
na predsudky, ktoré u nás voči tejto kra-
jine panujú.

/  cestopis

Text a foto: Francúz
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Traja jazdci, tri motocykle, v sprievode 
najťažšej súťaže na svete, 30 dní, dob-
rodružstvo na vlastnú päsť...
To, že sa pomaly ale isto blíži ďalší ročník dakarskej 
rally, ťa asi neprekvapí. Možno vieš aj to, že to bude 
už jubilejný tridsiaty ročník. Tajomstvom nie je ani to, 
že tam budú štartovať naši jazdci Jaro Katriňák a Ivan 
Jakeš. A aj preto tam nebudeme chýbať ani my.

Ako to celé vzniklo?

Nápad vyraziť v januári do Maroka a vidieť na vlastné 
oči dakarskú rally mi behal po mysli už pár rokov. Keď 
sme plánovali výpravu do Egypta pred rokom, veľmi ma 
potešila informácia, že Jaro Katriňák bude štartovať 
na rally faraónov v Egypte. Vtedy sme posunuli termín 
našej výpravy tak, aby sme boli v Káhire v čase štartu 
rally. Veci sa nakoniec vyvinuli tak, že Jaro v Egypte 
neštartoval a nám tak šanca vidieť túto rally so sloven-
skou účasťou unikla.

Ďalším impulzom pre mňa bol aj fakt, že účasť Slová-
kov v tejto náročnej súťaži je akosi na okraji záujmu. 
Ako fanúšik tejto rally a hlavne našich jazdcov, som do-
slova nariekal nad nedostatkom informácií, ale hlavne 
fotografií v našich médiách. Fakt je ten, že posledných 
dvoch ročníkov Dakaru, kde štartovali naši jazdci, sa 
nezúčastnil žiadny slovenský novinár.

Posledným impulzom, ktorý ma dosť naštartoval, bol 
výrok nemenovaného motorkára, ktorý sa dostal do 
mojich uší: “To sa mu jazdí, keby mne dali motorku za 
jeden a pol milióna a tie prachy, tiež by som sa šiel po-
voziť do púšte...” To môže asi povedať len človek, ktorý 
netuší o čom táto súťaž je.

Všetky tieto okolnosti mi rezonovali v hlave a v čase, 
keď Jaro Katriňák na výstave Motocykel 2007 krstil 
našu egyptskú knihu pieskom, ja som už plánoval ako 
sa Dakaru 2008 zúčastniť. Začalo to ťažko, zisťovanie 
formalít ako víza, návšteva oddelenia cudzokrajných 
chorôb kvôli nutným očkovaniam, kalkulácie nákladov, 
prvé rozhovory so sponzormi... Prvé nádeje, optimistic-
ké správy a potom sklamania. Najprv sme mali vyra-
ziť dvaja, potom som snoval plány na sólovú akciu a 
následne to padlo. Náklady boli vysoké a základným 
problémom bol transport motorky do Portugalska. Keď 
už som všetko vzdal, prišli s optimistickým plánom An-
dre a africanPo. Idú do toho so mnou, dodávku zože-
nieme. Náklady rozdelíme na troch a spoločne sa do 
toho pustíme. Namiesto pôvodne plánovanej celej trasy 
Dakaru sa sústredíme iba na Maroko. A tak sme sa do 
tohto sústa zahryzli naplno. To všetko sa udialo asi pred 
mesiacom.

Firma Continetal bola jedna z prvých, ktorá nás podpo-
rila dodaním pneu TKC 80. Oleje a mazivá pre zmenu 
venuje Repsol. Najdôležitejší bod - transport - sa však 
vyriešil len nedávno po rokovaní s Environ Servis tí-
mom, čiže tímom, ktorý organizuje slovenskú výpravu 
na Dakar. Tím nám zapožičia dodávku, aby sme vedeli 
dopraviť seba aj motorky do Portugalska. Je rozhodnu-
té, ideme do toho.

Kto sme:

Tomáš Hajduch - šéfredaktor internetového motocyklo-
vého magazínu motoride.sk, vášnivý motorkár a ces-
tovateľ. S motocyklami začal v roku 2000, absolvoval 
viacero ciest po západnej a východnej Európe (Alpy, 
Balkán, Rumunsko, Ukrajina) a v roku 2006 dobrodruž-
nú výpravu na motorke zo Slovenska do Egypta – Moto-
ride Expedition Egypt 2006 (Turecko, Sýria, Jordánsko, 
Egypt). Z tejto cesty spracoval DVD a spolu s Petrom 

Fischerom vydal cestopisnú knihu.

Ondrej Janiga - pracuje v strojárskom priemysle. S mo-
torkami začal v roku 1994 a inklinoval k strojom typu 
enduro. Už niekoľko rokov absolvuje hlavne dobrodruž-
né enduro výpravy po Európe (Ukrajina, Rumunsko, 
Poľsko, Česko a pod.)

František Lorinc - pracuje v obchodnej sfére. S motor-
kami začal ako 15-ročný. Absolvoval viacero ciest po 
Európe (Ukrajina, Chorvátsko, Česko, Poľsko). Venuje 
sa už niekoľko rokov hlavne jazde v teréne.

Ciele výpravy:

    * absolvovať marockú časť 30. ročníka rally Lisabon 
– Dakar 2008 v sprievode

    * podporiť a zdokumentovať účinkovanie našich jazd-
cov Jara Katriňáka a Ivana Jakeša – úzka spolupráca s 
Environ Servis tímom.

    * pravidelné spravodajstvo (foto, telefonické vstupy, 
podľa tech. možností) na dennej báze, po skončení sú-
ťaže absolvovať adventure cestu cez Maroko

    * Navštíviť zaujímavé miesta Maroka 
počas návratu z rally

    * Online sledovanie výpravy na moto-
ride.sk (podľa tech. možností)

    * Po výprave spracovať DVD, prípad-
ne knihu - Zo zákulisia Dakaru + adven-
ture turistika Maroko

Časový harmonogram:

- Júl - november 2007 – rozhovory so 
sponzormi, prvé očkovania

- December 2007 – technická príprava 
motocyklov + príslušenstvo

- 1. 1. 2008 - 4. 1. 2008 – prevoz moto-
cyklov do Lisabonu

- 5. 1. 2008 – štart rally

- Asi 10. 1. 2008 – koniec marockej časti 
rally (pravdepodobne Tan-Tan) – začia-
tok spiatočnej cesty

- Koniec januára 2008 – predpoklada-
ný príchod do Španielska, transport na 
Slovensko

Technická príprava:

    * 3 sady pneumatík

    * mazivá

    * olejové a vzduchové filtre

    * brzdové obloženie

    * iný spotrebný materiál

    * Fototechnika PENTAX

    * Videokamera + príslušenstvo

    * Po porade s oddelením cudzokrajných chorôb bude 
nutné sa zaočkovať proti chorobám ako: žltá zimnica, 
žltačka, brušný týfus, besnota, menigotída.

Motto výpravy:

„Prekážky sú tie obávané veci, ktoré zbadáte, keď od-
vrátite pohľad od svojho cieľa.“ (H. Ford)

Výzva pre firmy - podpora výpravy:

Výprava bude náročná nielen po organizačnej a fyzickej 
stránke, ale aj finančne. Podpora je vítaná v nasledujú-
cich oblastiach:

    * finančná podpora

    * technická podpora (výbava motoriek)

    * mediálna podpora

    * zapožičanie videokamery

    * mobilný operátor

    * poistenie (zdravotné, cestovné)

Ak vás ciele našej výpravy zaujali, máte produkty, ktoré 
chcete na našej výprave otestovať a spropagovať alebo 
nám viete pomôcť finančne alebo materiálne, neváhajte 
nás kontaktovať:

Ing. Tomáš Hajduch, 0903 31 31 36,  
tomas.hajduch@motoride.sk

Ondrej Janiga, 0907 23 14 77, janiga@mail.t-com.sk

František Lorinc, 0915 35 06 93,  
frantisek.lorinc@belimex.sk

Text: Awia

/  vyskúšali sme�0 



BODY ZÁUJMU

VIADUKT MILLAU, FRANCÚZSKO

Viadukt Millau (Viaduc de Millau) je diaľničný most v juž-
nom Francúzku. Od roku 2004 je najvyšší na svete.
Poloha: N 44.082 E 3.022

Awia

STRED EURÓPY, SLOVENSKO

Blízko Kremnických baní sa nachádza geografický 
stred Európy so symbolickým pamätníkom. O tom, kde 
je pravý stred Európy, sa vedie už dlhá debata. Ide o 
spôsob definície stredu ako aj metodiku výpočtu, či sa 
zarátavajú aj ostrovy a Rusko alebo nie. Takto vzniklo 
viacero vypočítaných stredov. 
Poloha: N 48.744 E 18.914

Awia

KAPLNKOVÝ DUB V ALLOUVILLE-
BELLEFOSSE, FRANCÚZSKO
Najznámejší strom Francúzka je Kaplnkový dub v Allou-
ville-Bellefosse, malej obci neďaleko Rouen v Normadii. 
V skutočnosti je to viac ako strom: náboženská stavba 
a cieľ mnohých pútnikov. Samotný dub je jeden z naj-
väčších a najstarších stromov Francúzska a v ňom sú 
postavené dve malé kaplnky jedna nad druhou.
Poloha: N 49.596 E 0.677

Awia

ZAKOPANE, POĽSKO
Zakopane je malé mestečko na poľskej strane Vysokých 
Tatier. Je typické svojou architektúrou, prevažnú časť 
budov tvoria krásne drevené domy. Návšteva je pekná 
v zime - lyžovanie, skoky na lyžiach, aj v lete - každý 
týždeň poriada mesto nejakú kultúrnu alebo športovú 
akciu. Odporúčam zaradiť do okružnej trasy okolo Vy-
sokých Tatier: Lipt. Mikuláš - Podbanské - Štrbské pleso 
- Vysoké Tatry - Tatranská Javorina - Zakopane - Liesek 
- Trstená - Zuberec - LM.
Poloha: N 49.299 E 19.950

Vydra
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