Pracant v športovom
TEST: TGB BULLET 125 RS

Text: P. Lovíšek, Foto: autor a P. Mitaš

V tom najlepšom
čase, v čase keď sa
vďaka možnosti jazdiť
na 125 kubíkovom
skútri na automobilový
vodičák začali ľudia
o skútre oveľa viac
zaujímať, prišla značka
TGB s modernizáciou
populárneho modelu
Bullet.

Večne mladý
Bullet, ktorý sa teraz pýši aj
veľavravným prívlastkom RS
má namierené medzi mladíkov,
ktorí ocenia jeho športový,
dravý vzhľad. Už predchodca sa
podobal na nadupaný superšport
s množstvom hrán a špicov,
novinka ide v tomto smere ešte
ďalej. Kapotáž dostala „bojové“
sfarbenie a spomínané písmenká
RS, ale to nie je všetko.
Na prvý pohľad upúta nový
svetlomet v tvare V s nápaditým
vodorovným predelením.
Úplne nová, modernejšia je
aj prístrojovka. Otáčkomer
zostal klasický ručičkový, ale je
výraznejší a dvojica maličkých
displejov je doňho vsadená,
čo tvorí kompaktný celok.
Zobrazuje všetky dôležité údaje,
nechýba dokonca ani stav paliva.
Pekným detailom je aj zlatistá
predná vidlica, brzdové strmene
v rovnakej farbe, či kotúče
s vlnitým okrajom.
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Dosť miesta pre každého
Aj keď je Bullet RS pomerne
kompaktný skúter, dostatok
miesta na ňom nájdu aj vyšší
jazdci, či dokonca dvojčlenná
posádka. Sedadlo ponúka
obom dostatočné pohodlie.
Spolujazdec nie je odkázaný
na nejaké nenápadné
výčnelky, ale má k dispozícii
výklopné stupačky. Rovnako
dobre je na tom aj čo sa týka
držania sa, efektný spojler
za sedadlom slúži aj ako
držadlo. K neodmysliteľnej
výbave takmer každého skútra
patrí odkladací priestor pod
sedadlom, Bullet v tomto nie
je výnimkou a bez problémov
sem zmestíte otvorenú prilbu
a pár drobností k tomu,
napríklad náradie, či lekárničku.
Bonusom, ktorý poteší, je
12 V zásuvka, za jazdy si tak
napríklad môžete nabíjať mobil.
Pochvalu si výrobca zaslúži aj
za dvojicu stojanov – hlavný aj
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bočný. Bočák je, bohužiaľ,
samosklápací, preto bude
istejšie, keď budete Bullet
parkovať na hlavnom
stojane – nie je s tým žiadny
problém a zvládne to aj útla
slečna.
Nestačí?
Mladíkovi, ktorý túži po
svojom prvom skútri
Bullet RS určite postačí
v „základnej“ výbave,
všetko podstatné je v
cene, ktorá je naviac veľmi
prijateľná. No povedzte,
čo viac potrebujete okrem
atraktívneho dizajnu, živého
motora, komfortu v podobe
dostatku miesta pre jazdca,
spolujazdca, aj nejakú tú
menšiu batožinu a slušného
podvozku s 13“ kolesami
a kotúčovými brzdami
vpredu aj vzadu? No dobre,
sú aj náročnejší zákazníci,
ktorí od svojho jednostopého

pomocníka chcú viac, niečo,
čo zvýši komfort, alebo
praktickosť. V tomto prípade
stačí jednoduchá montáž
dvoch „detailov“ z ponuky
originálneho príslušenstva
a skúter dostane úplne nový
rozmer. Reč je o kufríku
a plexištíte, rozdiel po
montáži týchto praktických
doplnkov vidíte na hornej
fotke a pocítite ho aj pri
každodennom používaní.
Kufrík takisto pojme
otvorenú prilbu, napríklad
spolujazdcovu. Prípadne si
sem odloží prilbu jazdec,
pokiaľ má pod sedadlom
nákup a podobne. Plexištít
sa zasa stará o odkláňanie
náporu vzduchu. Možno sa
to pri rýchlostiach, ktoré
skúter dosahuje, na prvý
pohľad zdá ako zbytočné, ale
verte, že to oceníte zvlášť
v chladnejších dňoch, alebo
pri menšej letnej prehánke.

Typ motora: vzduchom chladený
štvortaktný jednovalec
Zdvihový objem: 124 ccm
Vŕtanie x zdvih: 52,4 x 57,8 mm
Kompresný pomer: 9,2 : 1
Maximálny výkon:
9,1 k pri 7.000 ot./min.
Príprava zmesi: karburátor
Zapaľovanie: elektronické
Štartér: elektrický + kick
Prevodovka: variátor
Spojka: automatická odstredivá
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PODVOZOK

Rám: oceľový rúrkový
Odpruženie vpredu: teleskopická
vidlica
vzadu: jedna pružiaca a tlmiaca
jednotka
Brzdy vpredu: kotúčová
vzadu: kotúčová
Kolesá: zliatinové
Pneumatiky vpredu: 130/60-13
vzadu: 130/60-13
ROZMERY A HMOTNOSTI

Objem palivovej nádrže: 6,8 l
Suchá hmotnosť: 118 kg
Cena: 1.799,- Eur

ASP Group s.r.o.

Autorizovaný dovozce TGB do SR a ČR

www.aspgroup.cz

Tel.: +420 311 577 222
HLEDÁME NOVÉ PRODEJCE
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