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T uhle otázku jsem si po-
kládal celou dobu. Že 
totiž jednou nastane čas, 
kdy nás Číňani překvapí, 

a my budeme muset začít překo-
návat vybudované předsudky. 
Tak nějak to bylo před mnoha 
lety i s Japonci. Jak zkraje vypa-
daly první čínské dovezené po-
kusy o jednostopou techniku, 
si ještě pamatujeme. I to, jak se, 
aspoň co se designu týká, zača-
ly s přibývajícím časem vylep-
šovat. Dokonce někdy i v detai-
lech, že by domácí Jawa mohla 
závidět. Ale pak zase slyšíte, 
jak se na nějakém stroji ohnu-
la páčka, jako by byla z čoko-
lády, motor přestal vrčet, ještě 
než nový majitel dojel z pro-
dejny domů, a podobné perlič-
ky, a zase se pokorně vrátíte na 
zem. Jenže když si vyzkoušíte 
právě tuhle vzduchem chlaze-
nou jednoduchou čtyřdobou 
stopětadvacítku, začne vám 
vrtat hlavou, zda už nepřišla 

doba, kdy se čínská proveni-
ence stane normální zbožím. 
A po projetí se vaše myšlenky 
začnou i potvrzovat.

Design na jedničku
Po stránce designu se snad 
nedá nic vytknout. Je tu na 
první pohled vidět, že Keeway 
patří do stejné vlastnické sku-
piny Qianjiang Group jako Be-
nelli. Na líbivých tvarech RKV 
125 se podíleli italští návrháři 
této italské značky, což pozná 
každý, kdo někdy viděl mo-
del Benelli TNT. Přední světlo 
a maska s ostrými rysy je ne-
zaměnitelná a působí kvalitně. 
Pak zjistíte, že na motocyklu 
jsou osazeny i další zajímavé 
prvky, jako je zadní LED svět-
lo, zubaté brzdové kotouče zá-
vodnického vzhledu, povedené 
prošívané sedlo, přední USD 
vidlice, což u nejbližší konku-
rence nenajdete.

Známý licenční čtyřdobý 
motor je jednoduchou a snad 
i spolehlivou volbou, výkon je 
papírově někde mezi Yamahou 
YBR125 a Hondou CBF125. 

I když mi to stále ješ-
tě nejde přes ústa, právě 
u těchto modelů bych za-
čal, jako u největší kon-
kurence a navíc bych 
přidal třeba i takové tcha-
jwanské Kymco Pulsar. 
Všechny tři vyjmenovaní 
konkurenti mají jen oby-
čejnou přední teleskopic-
kou vidlici, Keeway má 
na první pohled dokon-

ce nejnižší hmotnost, 120 kg, 
Kymco má 129 kg, CBF 128 kg, 
YBR 125 kg. Jenže u Keeway se 
jedná o hmotnost bez náplní, 
a k tomu přičtěte pěkných pár 
kilo za benzín. Keeway má to-
tiž největší 17litrovou nádrž, 
na kterou při průměru tři lit-
ry na sto najedete bez problé-
mů přes 500 km (Honda s Ya-
mahou mají 13 l, Kymco 16 l); 
Kymco a Yamaha mají navíc 
jen bubnovou zadní brzdu.

Pokud bude rozhodovat cena
Nejlevnější z této čtveřice je 
Kymco Pulsar, necelých 48 ti-
síc. Za Keeway RKV 125 dáte 
o dvě tisícovky více. Pro Hon-
du a Yamahu hovoří o hod-
ně vyšší prestiž, za niž u Hon-
dy CBF125 zaplatíte o 10 tisíc 
víc než za Keeway a u Yamahy 
YBR125 o 15 tisíc víc.

Samozřejmě že výkon kolem 
11 koní modelu RKV 125 není 
žádný zázrak, ale na běžné po-
užívání začínajících jezdců je 
dostatečný. Použitý karburá-
tor Mikuni se naučí seřizo-
vat skoro každý. Zdálo se mi, 
že díky kratší jedničce s mou 
hmotností neměl stroj zase to-
lik práce. Tuhý podvozek i tlu-
miče fungují také slušně, mož-
ná jen brzdám by se dalo něco 
vytknout, rozhodně vypadají 
lépe, než brzdí. Při mé hmot-
nosti se prakticky nedalo za-
brzdit jinak než přední a zadní 
dohromady, přičemž se musel 
přeci jen na přední páčku vy-
vinout větší tlak. Zadní brzda 
se zase rychle zablokovala, což 
bude vyžadovat cit a cvik. Je tu 
určitá možnost, nechat si brzdy 
vyměnit za kvalitnější, ovšem 
pak už se dostanete na cenu 
japonské konkurence, a to je 
otázka, zda něco takového sto-
jí za to podnikat. Páčka přední 
brzdy je sympaticky nastavitel-
ná a využití najdou i dvě větší 
madla pro spolujezdce.  

Motocykl do testu zapůjčila 
firma Nevima Group.

inzerce

Zvykl jsem si přistupovat k motocyklům dovezeným 
z Číny poněkud pesimisticky. Mnohokrát jsem se 
ptal, zda nízká cena opravdu stojí za problémy, 
které vás mohou potkávat. Teď se mi ale zdá, že 
Keeway RKV 125 je trochu něco jiného a Čína snad 
v jeho podání přestoupila vlastní stín.

Keeway RKV 125

Motor: čtyřdobý, vzduchem chlazený 
jednoválec, OHC/2, vrtání × zdvih 
57 × 48,8 mm, kompresní poměr 10,6 :1, 
karburátor, pětirychlostní převodovka, 
elektrický/nožní startér, sekundární převod 
řetězem

Podvozek: rám z ocelových trubek, vpředu 
USD vidlice, zdvih 110 mm, vzadu ocelová 
kyvná vidlice se dvěma tlumiči, zdvih 
60 mm, brzdy vpředu kotouč ∅ 260 mm, 
vzadu kotouč ∅ 240 mm, pneu vpředu 
100/80-17, vzadu 130/70-17

Parametry: délka 2090 mm, šířka 830 mm, 
výška 1060 mm, sedlo 770 mm, rozvor 
1330 mm, světlá výška 190 mm, nádrž 17 l

Objem 124,5 cm3

Výkon 8,2 kW/11,2 k@8500

Točivý moment 9,2 Nm@ 7000

Hmotnost 120 kg (bez náplní)

Cena 49 900 Kč

techNicKé úDaje

Jiná čína

Příbuzenský vztah k Benelli 
TNT se v designu nezapře

Na přístrojovce nechybí otáčkoměr


