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I sot cu stom - m ootto ri pyö röt
o Harley-Davidson FXSTB|NightTrain

. HondaVTX1800C

. SuzukilntruderMlS00R

r TriumphRocketlll

o YamahaXVl900MidnightStar

ustom-henkisessä
moottoripyöräilysså
ajellaan renno5ti jalat
edellä paikasta toi
seen llman aikatau-

lua - siis kruisaillaan. Pyörillä ajel-
laan niin kaupungis5a kuin mutka-
teilläkin. Näuttijoina ovat paljolti
ne henkilöt, jotka ovat aloittaneet
moottoripyöräilyn vanhemmalla
iållä. He toteuttövat nuoruutensa
haaveita ja nauttivat vapaudesta,
ajoviimasta ja luonnon tuoksuis-
ta. lvlutta joukossa on myös moot-
toripyöräilyn elinkautisia, ikuisia
kulkureita. Jotkut harrastavat cus-
tomeilla Euroopan matkailuakin.
Nopeaa etenemistä rajoittaa kat-
teettomuus,.,a matkanopeus aset-
tuu kuin itsestäån ajoviiman takia
jårkevälle tasolle.

Ajaminen on kiireetöntä, ja jal-
kojen välissä on mieluiten isoko

koinen, laiskasti jysk).ttävä mootto-
ri, yleensä V2 - kuten on myös ver-
tailumme viidestä pyörästä neljäs-
sä. Vain Triumphissa on 3-sylinteri-
nen rivimoottori.

Aikojen saatossa Harley-Davidson
on tullut tunnetuksi suuristå moot-
toreistaan. Nykyisin isoimman H D:
n kuutiotilavuus on i 449 cm3. Iäs-
sä vertailussa se on kuitenkin jou-
kon pienin. Veikkaamme tosin, et-
tei Milwaukeessa lepäillå laakereilla,
joten eiköhän HD:kin vielä liity mu-
kaan kuutiomåssäilyyn.

Hondaja suzukiovat låhes I 800-
kuutioisia, Yamahassa on vähän yli
I 850 kuutioita. Kolmisylinterinen
Triumph onjo megaluokkaa 2 294-
kuutioisella pjtkittåisellä rivimoot-
torillaan. Hintatasoltaan mahti-cus-
tomit eivät ole edullisia; vertailu-
pyörien hintahaarukka on 20 490-
25 990 euroa, kallein onTriumph.

SUoitusmielessä moottoripyö-
råt eivät ole tuottavia. Vuosien saa-
tossa hinnoista karsiutuu pois siivu
kerrallaan. Arvonalennusta tapah-

tuu vähiten Harley-Davidsoneissa,
jå joissain tapauksissa pyörå saat-
taa jopa pitää hintansa. Kyseessä

on maailmalaa.iuinen ilmiö. johon
ei ole jårkevåä selitystå. Motoristit
vain ovat valmiita maksamaan Har-
rikoista pyydettyjä hintoja.

Testijoukkoon olisi kuulunut eh
dottoma5ti myös Kawasakin VN
2000 (24 900euroa),jossa on 2 053-
kuutioinen V2-moottori. Maahan-
tuojalta pyöråå ei vertailuun kui-
tenkaan saatu.

vääntöviisikko
Viislkon perinteisintå linjaa edu5taa
Harley-Davidson. Moottori on hyvä
esimerkki peru5ideologiasta ilma-
jååhdytyksineen ja venttiilikoneis-
toa käyttävine työntötankoineen.
Toki vuosien saatossa muutoksia
on tapahtunut, mutta peru5idea
on pysynyt samana.

llmajåähdytykseen ja työntötan-
koihin on moottoreissaan pääty-
nyt myös Yamaha. Ulkokuoreltaan
pyörä edustaa tyypillistå amerikka
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laisuutta. Fiilikset pyörån ohjaimis-
sa ovat kuin it5e Marlon Brandol-
la hänen luodessaan 'sahatut loka-
suojat" pyöräkulftuuria.

Nestejäåhdytystä ja uudempaa
tekniikkaa edu5taa Honda, vaikka
ikää konstruktiolla onjo neljä vuot-
ta. Pyörä oli aikanaan luokkansa
suurin ja väännöltään mahtiponti-
sin. Nyt se onjåän),t våhån aja5taan
jälkeen, pyörän olemus on hillittyja
varustelu vaatimatonta.

Suzukin tämän vuoden uutuus
sen sijaan on kaikkea muuta kuin
hillitty. l,4oottorin luonnetta myö-
ten se tuo uusia tuulia custom-
maailmaan. Moottori on muista V-
koneista poiketen lyhytiskuinen. ls-
kunpituus on 90,2 mm ja männ;n
halkaisija muhkeat 1'12 mm. Ei siis
ihme, ettå Suzuki kiertää iloisesti

ja korkealla, punaraja on lukemas-
sa 7 500 r/min. Hondassa ja Yama-
hassa vastaavat lukemat ovat 112
x 101 mm ja 118 x 110 mm. Harri-
kan koneen isku on 101,6 ja män-
nån halkaisija 95,3 mm.

Massaa ja kokoa tarjoaaTriumph
Rocket lll. Paino on ajokunnossa
362 kiloa ja moottorissa iskutila-
vuutta 2294 cmr. Tankillakin on le-
veyftå yli puoli metriä. lollei Trump-
pa kåånnä ihmisten päitä niin sit-
ten eimikään.

Vaikka Triumph on joukon pai-
navin, eivät muutkaan mitåån kei
jukaisia ole. Kaikki testipyörät ylitti-
vät 300 kilon rajan. Jo painonsa ta-
kia ne vaativat kuljettajaltaan mää-
rätietoisia otteita.

Viisikon istuinkorkeudet vaihteli
vat 70 ja 73 sentin välillå. lvlatalalla
istuinkorkeudella on merkityksenså
näin painavien pyörien käsittely55å.

Peruspyöråt ovat yleensä kymme-
ni5en senttiä korkeampia. Custo-
mien leveät ohjaustangot antavat
vipuvartta pyörien siirtelyssä.

Tuulta päin
Honda5sa, Triumphissa ja Yama-
hassa on lähes ylileveät custom-
oh.iaustangot. Yamahan taaksepäin
kaartuva ja 91 cm leveå ohjausote
on monille jo liikaa u-kåännöstå
tehdessä. Kåsien ulottuvuus ykin-
kertaisesti loppuu kesken. Harley-
Davidson ja Suzuki eroavat muista
pyoristä suorine ohjaustankoineen.
Harrikka on varustettu joukon ka-
peimmalla tangolla, ajoasento
muistuttaa Tommi Evilån pituu5-
hyppiayyliä. Samaa tyyliä edustaa
Suzuki, mutta leveämmällä otteella
ia hiukan taakse- ja alaspåin taivu-
tettuna. Leveämpi ohjaustanko pa-
rantaisi H-D:n käsittelyä.

HONOAN CBS (Combined Bråke
system) -jarruråriert€lmä on nor-
må.likåytö33å hyvä jå tunnokas.

HONDAN jålkatapit riiaitrevat
vaalallisen alhaellå, Ne ottavat
herkåsti kiinni aefaltin pintaan,
jolloin jålka putoaa tapilta,

Ajoasentoja ei pyörissä juurikaan
voi vaihdella, kuljettaja istuu yhdes-
sä ja samassa paikassa. Yamahassa
saa jalkoja siirreltyä astinlaudoilla,
mutta leveän asennon myötä jalat
pyrkivät liukumaan ulospäin vauh-
dikkaassa ajossa. Leppoisin ja Iuon-
tevin ajoasento on Hondassa,jossa
kaikki tuntuu olevan kohdallaan.

Leveät takarenkaat ovat tyypil-
lisiå näille kuiftipyörille. Mahtavin
"takaläski" on Suzukin 240l40-p.o-
fiilinen 18 tuuman rengas. Leveän
vanteen myötä renkaan leveys ko-
rostuu, mutta kostautuu samalla
mutkaisella tiellä ajettaessa. Suzu-
kin takapää nousee ylöspåin pyö-
rån kallistuessa renkaan reuna
osuudelle ja ajamisesta tulee kul-
mikasta. Pyörän käsittely vaatii ter-
hakkaita ohjausotteita, eikä tilan-
netta paranna polttoaineruiskutuk-
sen åkkinåinen toiminta.

Mutkateiden routapatit ovat hal-
laa koko joukolle. Pyörien yli 300-
kiloiset massat tuntuvat ajaessa ja
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saavat pyörät huojumaan puolel,
ta toiselle. Jousituksien vaimen-
nusominaisuudet ovat vaatimatto-
mat, varslnkin Hondan takaiskun-
vaimentimien. Triumph ja Yamaha
erottuvat joukosta positiivisimmin.

Custom henkeen eivåt kuulu
kovat kallistukset, minkå huomaa
pyörien kallistusvaroista. Jalkata-
pit ja ast;nlaudat raapivat tien pin-
taa helposti. Turvallisuussyistä ne
ovat jousikuormitettuja ja antavat
siis periksi.

Katteen suojaa pyörisså ei ole,
mutta ajoasennoilla ja pyörän
muotoiluilla voidaan asiaan vaikut-
taa. Pahiten tuulelle on alttiina Ya-
mahassa, jossa mikäån ei ohjaa il
mavirtoja. Suojaa ei anna edes mit-
taristo,joka on sijoitettu tankin kes-
kelle. Hämmästyttåvä paikka mitta-
ristolle, sillä päåtä on taivutettava
reilusti alaspäin, mikälihaluaa näh-
dä nopeuden. Harley-Davidsonin
kapea ohjaustanko helpottaa pu5-

ketaessa tuulta päin, mutta oikeaa
jalkaa ei saa låhelle tankkia, koska
ilmansuodatinkotelo on tiellä.

Hondan muotoilun ansiosta
maantienopeuksilla matkaaminen
ei rasita, tuuli alkaa riepottaa vasta
yli '100 km/h nopeuksissa. Suzukin
digitaalinen kierroslukumittari on
ohjaustangon yhteydessä kuljetta-
jan edesså,ja se toimii samalla tuu-
len halkojana. Mutta miksi sen pai

kalla ei ole nopeusmittaria, joka si
jaitsee alempana katseelta piilos-
sa? lsokokoinen Triumph tarjoaa
kattamattomaksi customiksi hyvän
suojan. Kuljettaja istuu mittariston
ja tankin takana jkåån kuin piilos,
sa. Vasta moottoritienopeuksilla il-
manvastus käy håiritseväksi.

Massojen hallittavuus
Jarrutustilanteissa ajoneuvon pai
nolla ei ole merkitystä pysähtymis-
matkan pituuteen, sillå mas5an kas-
vaessa kitkavoimakin kasvaa. Näin
jarrutusmatka ei välttämättä pite-
ne. lsojen customien kohdalla mas-
san hallittavuudella on kuitenkin
suuri merkitys. Voimakkäissa jarru-

SUZUKIN leveän takarenkåån takiä
ajaminen on mutkatiellå turhan
kulmikasta.

tuksissa yhdeståkään pyörästä ei
saajaloilla tukea tankista, joten kul
jettajan koko paino kohdistuu käsi-
en kautta ohjaustankoon. Hidastu-
vuuden kasvaessa ja jomman kum-
man käden antaessa periksi pyörän
suorasuuntainen jarrutus vaikeu-
tuu. Peräpää tahtoo tulla rinnalle.

Hidastuvuuden toinen kompas-
tuskivi tulee esille jousituksien pai-
nuessa pohjaan. Etupyörä voi luk
kiutua, jos etujousitus poh.iaa kuo
pan tai töyssyn kohdalla. Parhaiten
jarrutuksissa selviää Honda, joka
pysåhtyy 100 km/h nopeudesta 41
metrin matkalla, muut vaativat 3 7
metriä enemmän.

Hondan CBS (Combined Bra-
ke System) -jarrujårjestelmässä ta
kajarrupoljin vaikuttaa myös mo-
lempien etujarrujen 3-mäntäisten
puristimien yhteen mäntäån. Tä,
mä järjestelmä on kokemattomal
le motoristille vallan mainio asia.
Paniikkitilanteessa takajarrun kä),t-
tö on se luonnollisin reaktio. Mut-

Harley-Davidgon
Hondå
suzuki
Triurnph
Yamehå

Hailcy-Davi&on
Honda
Suzuti
Triulnph
Yelnåhå

18,9 t 344
17,0 / 266
19,O t 292
24,0 / 338
17.0 I 270

48 77 97
4A 76 95
47 74 92
50 7A 97
48 77 96
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KRUISAILU (ustom€illa ei ole kiireellä pilattu harra3tus. y.maha tarjo.a
leppoisen asennon kuljettajalle taukopaikalla.

TRIUMPHIN massiivinen 2,3 litran 3-rylinterinen rivitrloottori huoku{r
voimäa.Väåntöå löytyy 220 Nm kierloiluvulla 2 050.
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Harley-Dåvidson
I HD:n teho- ja vääntökåyråt
ovat varsin hienoja. Moottori ve-
täå mukisematta jo pieniltå kier-
roksilta alkaen. HD antoi vään-
töä 115,3 Nm, kun tehdas ilmoit-
taa 102 Nm. Syy ercon on selvä:
venailussa mukana ollut pyörå
oli varustettu hieman hcngittå-
vimmillå pakoputkilla, ilmasuo-
datinkitillå. Lisåk5i pohoaineen-
ryöttö oli säädetty optimireok-
relle. Muutoksista huolimatta
hyväkyimme pyörån vertailuun,
koska maahåntuoiä kertoi meille
muutoksista hyvissä aioin. Maa-
hantuojån ilmoitukren mukaan
muutos on tehty lähes kaikkiin
myytyihin malleihin, Pakoputkis-
to, tarvittavat osat ia muutostyöt
maksavat yhteenså 1 'l 85 euroa.

Huipputehoa valmistaja ei il
moita lainkaan. Virityksestä
huolimatta Harrikka oli vertai-
lun tehottomin. Väännön pie-
nuus iuhteessa kuutiotilavuu-
teen kertoo osaltaan mootto-
rin vanhanaikaisuudesta, 1 449-
kuutioiselle moottodlle mitat-
tu vååntö on melko vähåin€n.
Vaihteiito ilmoittaa kuuluvalla
kolahduksella vaihteen perille
menosta, mutta toimii silti täs-
mållisesti.

Honda
Hondan våäntökäyrässå on pie-
ni kuoppa 2 00G-3 000 r/min vä-
lillä. liimå ei kuit€nkaan tuntu-
nut aiossa lainkaan. Kun kaasun
avasi tåysin pienillä kierrokiil-
la, Honda täristi ia yski niin pal-

ion. että kuljettaja pelkäsi polt-
toainetankin iftoavan. Mootto-
ri tarjoaa uskomattoman kovat
värinäC joita vielä kardaaniveto
tuntuu tehostavan. Voimasiirto-
linia siis tuo värinät kuljeftaian
takåpuole€n saakka.

Hondan moottorista mitatut
teho- ja vååntölukemat jäivät
ionkin ve.ran valmistajan ilmoit-
tamista. Tosin papedlla mukåva
143,7 Nm:n vååntö tuntuu kåy-
tännösså varsin våatimattomål-
ta, mikä kaikkien iestikulj€ttåji-
en mielestå raattaa johtua Hon-
daa va6in vaatimattomlrta pa-
koäänistä. Tod€llisuudesså Hon-
dan etenee varsin mallikkaasti.
Vaihteisto on mukavan täsmäl-
linen ia kevyt kåyttåå. Myös b^-
kin ontunnokas.

Suzuki
suzukin teho- ja väåntökäyrå on
pientå kuoppaa lukuun ottamat-
ta varsin tasainen. Monitestikul-
iettäia kuitenkin havainnoi, et-
tä mooftori "heläå" tod€n teol-
la vasta 5 ooo r/min kohdalla. sil-
loin ftoottorin ääni muuttuuvar-
sin sporttileki ja veto piristyy
tuntuvasti. Pakoäänet Su2ukissa
ovat julman miehekkäåt. Aluk-
si epåilimme, ettii äänenvaimen-
timia oli avaraettu, mutta näin ei
ollut tehty,

Suzukin moottorista mita-
tut teho- ja väåntölukemat jäi-
våt valmistajan ilmoit!ksesta
7,8 kw eli våjaat I I hv. Suzukin
vaihdelaatikko osoittaut!i pie-
neksi pettymyk5eksi; vålivapaita
löytyy melko usein, ja vaihteit-
ton toiminta muuttuu jähmeåk-
si moottorin lämpiämisen myö-
tä. Moottoriiärrutuksissa käytös
on miellyttåväå luistokytkimen
ansiosta. Suzukin on/off-tyyppi-
nen polttoain€€nsuihkutu5 iät-
tåä toivomi5en varaa. Kaa5u oli
useimpien te5tikuljettajien mie-
lestå liiån åkäinen,

Triumph
5anonta "mikåän ei korvaa kuu-
tiotuumia" pitää hyvin paikkan-
sa Triumphin kohdalla, 2 294-
kuutionen moottori on moot-
toripyörån voimanlähteekli hir-
vittåvän iso, Voimanlåhde osoit-
tautui vertailuryhmån parhaek-
5i. Voittoå ei tuonut koko eikä
ve.lailun parar väånto vaan ko-
konairuus ratkaisi. Polftoaineen-
suihkutut toimii esimerkillisen
hyvin. Myös kytkin on erittäin
tunnokas ja poikkeuksellisen ke-
vyt käyftåå. Vaihteiston toimin-
ta tosin takkuilee epämäåräisen
vaihepolkimen tähden, Kolmisy-
linterinen rivimoottori ei täristå
lainkaan.

Triumph antoi 7,8 kw våhem-
män tehoa kuin mitå tehdas il-
moiftaa. Vastaavasti vääntöä oli
20,8 Nm tehtaan ilmoittamaa
enemmän. Vååntöhuippu osuu
kahden tuhannen kieppeille,
jonka jälkeen 5e laskee nope-
asti. Mootto.i on siis kaksijakoi
nen: alhaalta vääntäväja ylhääl-
lå on mukavatti tehoa. Jotain
moottorin luonte€sta kertoo 5e
ettå Triumphilla py5tyi ajamaan
parinkymmenen kilometrin tes-
tilenkin käyttämällä ainoaitaan
kolmosvaihdetta.

Yamaha
Yåmåhan moottori osoiftautui
luont€€ltean letkeäksi. Maksi-
mivååntö saavutetaan jo hie-
man alle 2000 ./min kohdal-
la. Melkoinen höyrymoottori
siis. Kuljettaia pystyy hyödyntä-
mään loistavan väånnön h€lpor-
ti, moottoria ei tarvitse kierrät-
tää juuri lainkaan. Vaikka pyö-
rällå aiaa alhaisilla kierroksilla,
moottori tädsee melko vähån.
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Hihnaveto "ryö" 3uurimmåt våri-
nåt pois.

Myös Yamaha antoi vähemmån
tehoa kuin mitä tehdas ilmoittaa.
Eroolitosin hieman pienempi kuin
Suzukissa ja Triumphissa. Mootto-

n onnistuneesta luonte€sta keF
too paljon se, että Yamaha antaa
tehoå vain 2,3 kW enemmän kuin
Honda, muttå silti vääntöå löytyy
peräti 18,6 Nm enemmån. Ja tiimä
tapahtuu I 150 pienemmållä kier-
rosluvulla kuin Hondasså- Yämå-
han vaihteisto toimii moifteefto-
ma5ti. Astinlaudat torin vaikeutta-
vat vaihtamista, tåstä syystä vaih-
depoliin on varustett! myös kan-
tåpäällä käytettävällä polkimella,

Tero Kiiro

ta asialla on myös kåäntöpuolensa:
kun jarrutetaan hiekkatiellä ja var-
sinkin hiekkatien kaarteissa, etu-
pyörä saattaa lukkiintua ja viedä
pyörän kohti pöpelikköä. Kokeneet
motoristit kä)ttävät joskus takajar-
rua kääntösäteen pienentämiseen,
Hondassa pelkän takajarrun käyftä-
minen on kuitenkin mahdotonta.

Suzukin mainio USD- eli up side
down-etuhaarukka ei pohjaa, mut-
ta jarrutustuntuma asfalttiin ei ole
paras mahdollinen. Pysähtymis-
matkan pituuteen vaikuttavat liuk
kaat renkaat, varsinkin takarenga5,
joka piirtää mustaa ja lyö helposti

joutavaa. Sateella renkaan suhteen
pitää olla tarkkana,

Triumphin jarrut olivat lähinnä
peruspyörien jarruja. Tunto on hy-
vä eikä håipymistä ilmennyt edes
peräkkåisisså rankoissa jarrutuksis-
sa. MyösYamahan jarrutuntuma on
hyvä.

Harley-Davidsonin yksi etulevy
ei tee kesää. Sillä pysähtyy, mutta
jarrutus vaatii voimaa, ja voiman
annosteleminen on vaikeaa jarru-
jen tunnottomuuden takia. Jarrut
tuntuivat samanlaisilta kuin hen-
kilöautossa. jossa .,arrutehostin on
rikki..

Hyväksyttyä aske€ttisuutta
Kyytiläisten matkustajatilat eivät
juuri suuria nautintoja tarjoa. Kus-
sakin pyörässä istuinosa on pienija
matkustajan liikkumismahdollisuu-
det olemattomat. Minkåänlaisia
kiinnipitokahvoja ei pyörissä ole.

Parhaiten tilaa on Yamahan kyy-
dissä, jossa takapenkkiläisen ja
lat ovat custom-tyyliin eteenpäin.
Harley-Davidson oli varustettu li-
såvarusteena saatavalla sissy-bar-
selkänojalla (515 euroa). llman si-
tå matkaaminen ei ole nautittavaa,
varsinkin kun moottorin värinät
kulkeutuvat kroppaan kovahkon
istuimen ja jalkatappien kautta.

Mutta ken näillå pyörillä ajaa ja
matkustaa, tietää niiden eräånlai-

sen askeettisuuden. Siihen kuulu-
vat myös virtalukkojen poikkeavat
sijoituspaikat joko moottorin ta-
kana sivulla Suzukin ja Hondan ta-
paån taitankin päällä kuten Harri-
kassa. Nåissä pyörissä on erilliset
ohjauslukot, jotka löytyvät ohjaus-
akselin tuntumasta.

Hämmästyttäväå on se, ettei tä-
män hintaluokan pyörissä H-D:tä
lukuunottamatta ole ajonestolait-
teita. Harrikan ajonestolaite on sa-
malla varashälytin. ltse virtalukon
ia hälyttimen käyttöjårjestelmä on
tosin varsin monimutkainen. Virrat
pyöräån kytketåån avaimella, min-
kå jälkeen avain laitetaan taskuun.
Tämän jälkeen virran kytkeminen
ja katkaisemisen tapahtuu erillises-
tä katkaisUasta.

I VOITTAJAKSI nousi Triumph.
Mas5iivinen moottori ja sen vään-
töominaisuudet sytyttivät. Raa-
kaa vääntöä kuvasi se, että pyöräl-
lä pystly lähtemään liikkeelle vaik-
ka 5-vaihteella. Tosin suorituskyvyn
painoarvo pisteytyksessä on aino-
astaan viisi prosenttia, joten pelkkå
moottori ei voittoa tuo. Ajo-omi-
naisuudet tai paremminkin toisissa
niiden puutteet vaikuttavat huo-
mattavasti enemmän lopullisiln sl-
joituksiin. Customia hankittaessa
päädytään usein ostajan mielty-
mysten mukaisiin ratkaisuihin. Tun-
nea5iat ajavat mone5ti realiteettien
ohitse. Ja tuskinpa moni näitä pyö-
riä ostaes5aan en5immåiseksi mu-
rehtii, kuinka paljon pyörä kuluttaa
ja minkä hintaisla ovat huollot. Ea
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Maantiealo 15
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Hinta:25 99o €
Mäehåntuoja: Triumph Mo-
torcycles Ab, Ruotsi, puh.
+46I680 0725,
www.triumph.se

I VAIN amerikkalainen Hoss
Bos5 V8 on kuutiotilavuudel-
taan isompi moottoripyörä
kuinTriumph Ro<ket lll, Hols
on valmistettu auton moot-
torin ylnpärille, joten kysees-
sä ei ole puhdasoppinen sar-
jatuotantomoottoripyörä.

Triumphin Ro(ket on iso
ja ylvås, mutta se on kuiten-
kin olemukseltaan lähellå ta-
vallista moottoripyörää. Aio-
asento on leppoisa pid€m-
mäll€kin matkalle. Tosin le-
veå tankki pakottaä jalat le-
veälle, vaikka ialkatiläå ta-
peilla on riittävästi.

Uråherkkyyttä on havait-
tavissa leveän takarenkaan
takia. Vanne on kapeampa
kuin Suzukissa, mikä tekee
renkaan profi ilista pyöreåm-
mån. Kalliståminen vaatii

kunnon otteen ohiaustan-
gosta, kuten koko pyörån oh-
jaaminen muutoinkin. Pyö-
rän paino tuntuu ajaessa.

Vaihteisto on viisilovinen,
mutta vähemmälläkin tulisi
toimeen.Ykkönen on turhan
tiheå, jå kakkosella voi låh-
teä liikkeelle ilman kikkåilua.
Vaihteisto ja toisioveto ovat
åänekkäät. Startatessa kytki-
men pitää ollä aina pohjässå,
mikä voi aluksi tuntua han-
kalaltå.

. Mitlålisto

TR|UMPHl help-
polukuiset rnittårit
ovåt kuljettaian nä-
kökentåssä. Merk-
kivalot on koottu
kierro3lukumittaJin
aleosåan-

' Matkuståjån tilåt
. Kåsiteltåv)'ys

Yleisarvosänå 8,O
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Hiirta:21 490 €
M..håntuoj.: Oy Brandt Ab,
Vantaa, puh, (09) 895 501,
www.blandt.fi

I HONDA eihäikäise millåån
osä-alueella, mutta vastaa-
vasti heikkoå lenkkiåkään ei
ole. Aio-ominaisuuksissa ei
ole valittambtå. Pyiirå kåän-
tyy mutkiin helposti ia pitåä
åiolinjan, kunhån muistaa
raialliset kallisturvarat. Jal-
kåtappien sijoitur ja toimin-
ta €ivåt yllå pyörån muulle
tasolle.

Ajoä5ento ja hallintalait-
teiden suoittelu on honda-
mai*n huoliteltua. Aiamista
håiritsee ainoastaan tåkim-
maisen sylinterin pakoput-
ken kåyrå, joka tulee liiaki
ulos ja on oikean jalan tiellä.
våihdepoljin on jalkätappiin
nåhden hieman liian 

'isäl-lä, joten poliinta ioutuu kur-
kottamaan. Nest€kytkimen
kåyttö on kevyttå ja tunno-
kasta. Kyyditettåvån istui-
me55a pFyy paikallaan niin
jarrutuksissa kuin kiihdytyk-
sissåkin.

Vaihteiston vålityket ja
moottorin värinät pitävät

huolen siitä, eftå maantiel-
lå aiel€e mieluimmin kolmo-
lella ia nelosella. lsoin vitos-
vaihde jää usein kiyttåimät-
tå, Vaihteiden kytkeminen
synnyttåä voimakkaan ko-
lahduks€n,

Mittarivårunus on vaatl-
maton. Kierroslukumittari
puuttuu ja trippimiftareita
on vain yki. Varoitusvalojen
näkyvyys åurinkois€lla iåällä
on kyr€enalairta.

VAATIiIATTOMUUS
kaunirtå., mutta
Hondas5a mitia-
rivårustur olr tur-
hankin vaatlmlton.
Nop€u3rllittaii on
kultenkin kuljettå-
iån näkökentä3sä.

. JåffUt

kålllrtu3varan
loppuersa

.Takaiskunvaimcnnu3

Yleisaavo5ana 7,9
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Hint :21 99() €
Ma.h.ntuoia:
Konekesko Oy,
Vantåa. puh. 0l 0 53034
www.Yanåha-rnotor.6

I YAMAHA on helppo ia
letkeä åiettåva. Leppoisas-
ti kiertävå mooftori vetåå
tasaisesti koko kierosalu-
een ia antaa paljon ajonau-
tintoa. Toisaalta moottoria
ei ole pakko kierättää, vaan
saman tien voi vaihtaa suu-
remmalle vaihteelle. Paras
väåntömom€ntti on jo kier-
ro5luvulla I 950, Kytkin ei
ole kovin k€vytkäyttöinen,
mutta muuten 5€ toimii hy-
vin. Voima vaihteistosta vä-
littyy hammashihnalla taka-
pyörälle tasoittaen kulkua
entireståån. PyöJå etenee
kuin edustusauto lipuen tyy-
likkäåsti eteenpäin.

Aio-ominairuudet ovat hy-
vät, ja pyöJä kuuluu sarjaan
"ajatuken voimalla käänty-
jåt': Ajoar€nto on rentoa ren-
nompi, torin nopeammasra
etenemisesgä leveållä ole-
vat kädet väsyvåt. Jousitus
on herkkäliikkeinen, mut-
tå prog.€ssiivisen jämäkkå.

Pohjaåmina ei esiintynyt.
Etujairu on tunnokas, si-

tå voi kiiyttiiå iopa yhdellå
sormella. Täkäiarrupoljin on
kuin lainaus Kuplafolkk ris-
ta niin olemuks€ltäan kuin
käytök'eltåänkin. Voiftån
annostelu on epåmäåräinä:
aluksi ei t.pahdu mitåän iå
lopussa .jårru ottaa hanakäs-
ti kiinni.

SEI ÄKELLOA
muistuttåvå Yama-
han mittaristo on
sijoiteftu t.nkin
påålle. Mltt.rlrton
Jå v.r3lnkln plenen
kierroslukutnitta-
rin lukeminen.jon
åikana on l6he3
måhdotonta.

. Moottorin kåytög

. Jousituksen lnuktvuuj

. Mitta.idon sijoitus

. Ohiaust ngon leveys

Ylebådo5na 7,6
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Hinta:20 490 €
Maahantuoja: Suzuki lnter-
national Europe GmbH - Suo-
men sivuliike, Espoo, puh.
109) 439 3730,

I SUZUKIN ulkoinen olemu5
tuo mieleen Tåhtien sodån.
Ajoasento on niskat kyyrys-
så -tyylinen. Kun kierroslu-
kumittari nousee yli 5 0OO
kierroksen, moottori on par-
haimmillaan. Muutoin gen
luonne on hieman åk5yilevå.
Ohjaustangon pakrutkahvat
sekä kytkin- ja jarrukahvojen
leveåt kosketuspin nat voivat
osoittautua hankålaksi lyhyt-
sormisille.

lvlahtavan leveän tåkavan-
teen ja renkaan takia a.io-
kåyttåytyminen on poikke-
uksellista: maantiellå loista'
vaa, kaupungisså tyydyttå-
vää mutta mutkateillä pe-
lottavaa. Kalli5tuskulman
pitäminen vaatii tarkkuut-
ta. Takarengas on uraherkkå
ja liukås, joten varsinkin ko-
kemattoman kuljettajan on
syytä olla tarkkana.

Aggre5siivisuutta herät-
tää kilpurimainen "väärin-
päin" toimiva up-side-down-
etuhaarukka. Kilpahenkisyys
huokuu myös jarruista, sil-
lå pysähtymisestå huolehti-
vat merkin I ooo-kuutioisen
R-version radiåali-tyyppiset
jarrut. Pysåhtyvyys ei ole pa-
råsta mahdollistå ta50å, mut-
ta jarrut ovat kuitenkin jou-
kon miellyttåvimmät käsi-
tellä. Takajarrupoljin on kor-
kealla.

' Sportti!uu5
. Modernius

KAKSIJAKOISUUS
hallitsee Suzukin
kojetåulua. Ylem-
pänä on digitaali-
nen kicr'o3luku-
mittari ia tankin
päällä analoginen
noPeusmittari.

. Ylilev€ä.ia
F-t)

. Moottorin toiminta
alakierroksilla

Yleitarvosana 7,3
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Hinta:25 9OO €
Maahantuoia: 5GN-Bikes. Es-
poo, puh. (09) 502 8231,
www.harley-davidson-fi n-
land.com

I HARLEY-DAVIDSONIN loi-
va ohjåuskulma åiheuttaa
yliohjåutuvuutta hitaassa
vauhdi5sa ja vaikeuttaa si-
ten käupunkiajamista. Ka-
dun kulmissa oh.iaus kåän-
tyy åkisti ja saaftaa ylläruiå
kolahtamalla rajoitinta vai
ten. Mutkaisilla tieosuukgilla
pyörån kallistaminen vaatii
vastaohjausta ja oikean kal'
listuskulman määrittelemi-
nen on vaikeaa keulan heilu-
es5a puolelta toiselle.

Ajoa5ento on voimakkaas-
ti eteenpäin nojaäva. Suo-
rå ohjaustanko on kaukana
kul.iertajasta. Samoin jalåt
ovat korkealla maasta, mikä
rasittaa pidemmållä matkal
la selkåå.

Tankissa sijaitsevaa mitta-
ristoa ja varoitusvaloja on vai-
kea tarkkailla, varrinkin jos
käyttää kokokypäräå. poltto-
ainemittårin toiminta on epå-
måäräistä. Mlkkukatkåisijoi-
den kåynö vaatii tottumista,

sillä kumpaankin suuntaan
ovat samat katkaisijat. Pei-
lit ovat joukon heikoimma!
niistä näkee parhaiten omien
käsien nystyråt.

Vaikka mooftori on viritet-
tynåkin joukon tehottomin,
on sen käytös mukåva. Suu-
rimman vaihteen pystyi kyt-
kemåän påälle jo kaupunki-
nopeuksissa.

HARLEY.DAVID5O.
NIN mittarlsto on
vårsin askeettinen,
Oikeanpuoleis€sta
korkista lorotetaan
bensat såiliöön,
vaiemman Puolei-
nen on polttoaine-
mittåri.

. Aio-ominaisuudet

. Jarrut
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