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„SZTORMIAKI” – NIEZBYT PIĘKNE, ŻADNYM SZCZEGÓLNYM
PARAMETREM NIERZUCAJĄCE NA KOLANA, UWAŻANE ZA
PRAKTYCZNIE NIEZNISZCZALNE I NAJBARDZIEJ UNIWERSALNE
W SWOJEJ KLASIE – TO OD DWUNASTU LAT GLOBALNY HIT
SPRZEDAŻY SUZUKI. SKĄD TEN SUKCES I CZY NOWE ZNACZY
LEPSZE? SPRAWDZAMY TO. Tekst i zdjęcia: JAROSŁAW SPYCHAŁA

Nowy „tysiąc” zalewa nas ilością informacji dostarczanych przez pokładowy
komputer. Dzięki niemu wiesz wszystko.

Zegary w wersji poliftingowej DL 650 są bardzo przejrzyste i wyglądają
nowocześnie. Biała tarcza dodaje elegancji, a wyświetlacz LCD jest czytelny.

PREZENTACJA SUZUKI DL/V-STROM

650 V-STROM 1000 V-STROM2012 - 2014 od 2013

RIDERSON THE



O
nawiązujący do przebo-
ju The Doors (z 1971 r.)
tytuł aż się prosi, bo
w powszechnym uży-
ciu jest zwyczajnie

błędna wymowa nazwy tej rodzi-
ny motocykli, jakby pisało się ją
z angielska „storm” (burza). Cho-
dzi jednak o coś innego, choć też

o zjawisko geofizyczne – o prądy
morskie (z niemieckiego, przykład
– Golfstrom, czyli Prąd Zatoko-
wy). Nazwa V-Strom symbolizuje
potężną, choć nie gwałtowną,
ukrytą w głębinach siłę, jak prąd
morski, płynącą z silnika o układzie
V. Przesada? Coś jednak jest na
rzeczy...
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Zegary starego „tysiąca”, dla podkreślenia bardziej ekskluzywnego
charakteru, miały chromowany rant. Elegancko i przejrzyście.

2002 - 2012 2004 - 2011

V-STROMS...
DL 650DL 1000

Klasyczny wygląd zegarów DL 650 jest zawsze aktualny. Niestety, wskaźnik
paliwa jest bardzo niedokładny.

Niechcąco
wyszedł hit
Kiedy w 2002 roku jako pierwszy
do sprzedaży wszedł model DL
1000, a dwa lata później Suzuki
wprowadziło na rynek model 650
(bez większych zmian produkowa-
ny do 2011 roku, kiedy poddano go
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fa ce lif tin go wi), nikt nie spo dzie wał
się aż ta kie go suk ce su. 
V-Stro my to mo to cy kle uni -
wersalne, czę sto wkła da ne na pół -
kę z na pi sem „en du ro”, choć nie -
wie le ma ją z tym wspól ne go.
Owszem, moż na ni mi po jeź dzić po
szu tro wych i leś nych dro gach. Lecz
czyż nie da się każ dym na ke dem?
Ży wio łem V-Stro mów są dziu ra we
i krę te dro gi, o czym jed noz nacz nie
in for mu ją od le wa ne, a nie szpry -
cho we ob rę cze, dzie więt na sto-,
a nie 21-ca lo we przed nie ko ła oraz
ma sa włas na po wy żej 200 kg. Dla -

te go mo im zda niem do V-Stro ma
bar dziej pa su je za pom nia ne już
okre śle nie UJM. Jest po pro stu uni -
wersalnym mo to cy klem ty pu
„gniot sja, nie ła miot sja”.
DL 650 (obec na na zwa to V-Strom
650 ABS) jest pro du ko wa ny już 12
lat. W 2008 ro ku je go pro to pla sta,
czy li DL 1000, zo stał wy co fa ny z ryn -
ku eu ro pej skie go. Ofi cjal ną przy -
czy ną by ły prob le my ze speł nie -
niem przez sil nik norm emi sji spa lin,
z czym ja ko by nic nie da ło się zro -
bić. Tym cza sem w tym ro ku Su zu -
ki z roz ma chem wpro wa dzi ło no we -

go V-Stro ma 1000 ABS, któ re go ser -
cem jest moc no zmo dy fi ko wa ny,
ale jed nak ten sam sil nik. To ciut
prze czy te o rii o przy czy nach wy co -
fa nia je go po przed ni ka.
V-Stro my to prze bój ryn ku. Łącz nie
sprze da no do tąd 200 tys. sztuk tych
mo to cy kli. O dzi wo, praw dzi wym hi -
tem sta ła się „sześ ćset pięć dzie siąt -
ka” (3/4 sprze da ży). Od wej ścia na ry -
nek, do mi no wa ła w ta be li sprze da ży
mo to cy kli tej kla sy i to po mi mo sze -
ro kiej kon ku ren cji, któ ra w kla sie od
650 do 800 ccm dys po nu je już moc -
niej szy mi i no wszy mi kon struk cja mi. 

Na czym po le ga fe no men V-Stro -
mów, któ re nie są ani szyb kie, ani
su per no wo czes ne, ani naj moc niej -
sze? I dla cze go to mniej szy „Sztor -
miak”, a nie li tro wy, jest prze bo jem
sprze da ży? Bo Su zu ki tro chę chcąc,
a tro chę nie chcą co tra fi ło ide al nie
w ocze ki wa nia po tęż nej gru py mo -
to cy kli stów.

Strom tro o pers,
czy li eks per ci
Sztor mia kow cy to za zwy czaj do -
świad cze ni mo to cy kli ści, któ rzy jeż -
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SPRZE DAŻ MO DE LI RO DZI NY DL/V-STROM (SZTUK)
Rocznik 2002           2003           2004           2005           2006           2007           2008           2009           2010           2011           2012           RAZEM
V-Strom 650 4300          19 500 16 700 18 500 18 200         17 400         11 000          11 000        14 400         9800      140 800
V-Strom 1000 11 800           3800 7000 5600 6000           4500          3200             1100             400           1200          1600       46 200
Ra zem 11 800           8100          26 500        22 300 24 500 22 700        20 600         12 100          11 400        15 600        11 400      187 000

Sylwetka nowego V-Stroma 1000 jest pełna dynamiki. Stary model wygląda przy nim ciut ociężale.

W nowym „tysiącu” silnik osłonięto iście pancernymi gmolami. Brawo!
Zapotrzebowanie na paliwo zmniejszyło się nieznacznie względem starszego.

Silnik starszej wersji DL 1000 wymagał dodatkowej chłodnicy oleju. W nowym
jej nie zobaczymy, ponieważ mamy większą chłodnicę cieczy.



dżą na co dzień i w da le kie wy pra -
wy. Mo to cykl nie jest dla nich week -
endową za baw ką. Mu si ra dzić so bie
z każ dą na wierz chnią, być nie za -
wod ny, eko no micz ny, mieć du ży
za sięg, wy so ką ła dow ność i być
moż li wie pro sty w bu do wie. Do -
sko na le zna ją swo je ma szy ny, dla te -
go war to zer knąć na ogól no świa to -
we fo rum zrze sza ją ce ty sią ce
użyt kow ni ków tych mo to cy kli
– Strom tro o pers.
Rocz ny prze bieg „Sztor mia ków” to
u nas ok. 10-12 tys. km. Za oce a nem
tak sa mo, tyl ko war to ści te po da wa -
ne są w mi lach. Użyt kow nik V-Stro -
ma ocze ku je, że mo to cykl bez prob -
le mów prze je dzie 100 tys. km bez
pa ko wa nia w nie go wa liz ki pie nię dzy.
Ty po wy Sztor mia ko wiec, za py ta ny
o przy spie sze nie je go mo to cy kla
do set ki czy od 60 do 140 km/h,

wzru szy zdzi wio ny ra mio na mi, bo
go to śred nio in te re su je. Nato miast
obu dzo ny w środ ku no cy wy re cy -
tu je z pa mię ci wszel kie ma sy i do -
pusz czal ne ob cią że nia oraz czę -
stotli wo ści wy mian i re gu la cji.
Z de ta la mi! A wię kszość ser wi su
zro bi sam. Dla te go po rów nu jąc
„Sztor mia ko wą” ro dzi nę, uzna liś my,
że naj waż niej sze są ce chy, za któ -
re te mo to cy kle ce nią ich wła ści -
cie le: za cho wa nie na dro dze, sku -
tecz ność ha mul ców, er go no mia,
ela stycz ność sil ni ka, osło na przed
wia trem i desz czem, ła dow ność,
trwa łość i kosz ty eks plo a ta cji.

Nie wszyst ko 
jas ne 
Sia da jąc na do wol ny mo del V-Stro -
ma, czu jesz, że po zy cja kie row cy

pod po rząd ko wa na jest wy go dzie
w dłu go dy stan so wej jeź dzie. O ile
w przy pad ku DL 650 i DL 1000 kie -
row cy o wzro ście po ni żej 180 cm
bę dą mu sie li się lek ko po chy lić,
V-Strom 650 i 1000 ma ją kie row ni -
cę przy bli żo ną o 3 cm do kie row -
cy, co da je bar dziej wy pro sto wa ną
po zy cję. 
W star szych mo de lach no gi, gdy
po sta wi ło się je na zie mi, czę sto
za wa dza ły o pod nóż ki. Ta przy pa -
dłość zo sta ła usu nię ta w no wym
mo de lu 1000, któ ry na wet kie row -
com o wzro ście 170 cm da je po czu -
cie sta bil no ści po za trzy ma niu
dzię ki zwę że niu ka na py i wą skie mu
zbior ni ko wi pa li wa. Ofe ru je też
zde cy do wa nie naj wy god niej szą ka -
na pę. „Sześ ćset pięć dzie siąt ka” też
jest bar dziej kom for to wa niż star -
sze wer sje. 

„Sztor mia ki” bar dzo czę sto użyt ko -
wa ne są tu ry stycz nie w dwie
osoby. I tu taj, o dzi wo, naj wię cej
kom for tu (kąt ugię cia nóg i wy -
pro fi lo wa nie ka na py) ofe ru je
V-Strom 650 (po lif tin gu w 2011 r.).
Lecz róż ni ce są nie wiel kie i na każ -
dym „Sztor mia ku” kie row ca i pa sa -
żer znio są bez prob le mu wie lo go -
dzin ną ja zdę.
Cen tra do wo dze nia róż nią się już
wy raź nie. Sta ra ge ne ra cja ofe ru je
dwa kla sycz ne, okrąg łe ze ga ry, po -
środ ku któ rych ma my nie wiel ki wy -
świet lacz, po ka zu ją cy stan pa li wa,
tem pe ra tu rę cie czy chło dzą cej, go -
dzi nę i prze bieg z dwo ma sta na mi
dzien ny mi. Mnie ta ki układ bar dziej
od po wia da: kla sycz ne ze ga ry mo gę
kon tro lo wać ką tem oka. 
„Sześ ćset pięć dzie siąt kę” po lif -
tin gu wy po sa żo no w ład ny ze -
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Sylwetka zmodernizowanej „sześćsetpięćdziesiątki” nie wszystkim przypadła do gustu. Nowe plastiki optycznie zmniejszyły ją, choć wymiary nie zmieniły się. 

Genialny w swej trwałości i niezawodności silnik „sześćsetpięćdziesiątki”
jest też bardzo oszczędny.

Zmodernizowana jednostka napędowa, choć nominalnie ma 68,7 KM, 
na hamowni pokazuje pełne 71 KM. I tę różnicę czuć.



fa brycz ny def lek tor, wy pro wa dza ją
stru gę po wie trza nad kie row cę. Moż -
na spo koj nie je chać z otwar tym wi -
zje rem ka sku na wet przy 120 km/h.
Po za tym w star szych wer sjach szer -
sze są owiew ki i ref lek to ry z przo du,
a si łą rze czy i szy ba le piej chro ni ra -
mio na kie row cy. Pa sa żer też nie mo -
że na rze kać. 
„Plu sem ujem nym” za tę ochro nę
jest wę ży ko wa nie star szych wer sji
przy pręd ko ściach mak sy mal nych.
Tyl ko któ ry użyt kow nik DL-a czy
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staw z wy świet la czem, któ ry czy -
tel nie po da je wie le do dat ko wych
in for ma cji. Ich prze łą cza nie jest
in tu i cyj ne i nie wy ma ga od ry wa -
nia rąk od kie row ni cy. 
Naj no wszy V-Strom 1000 ofe ru je
do słow nie za lew da nych. Choć
spę dzi łem w je go sio dle dwa
tygod nie, nie opa no wa łem in -
tuicyj ne go prze łą cza nia op cji
kom pute ra po kła do we go. Ob -
sługa wy ma ga od ry wa nia wzro ku
od szo sy, cy fer ki są ma ło czy-

 telne, a ka sownik wska zań jest
przy ob ro to mie rzu, za miast na
kie row ni cy. To po pro stu nie wy -
god ne.
Re gu la cja dźwi gni ha mul ca i sprzęg -
ła jest stan dar dem w „sztor mia -
kowej” ro dzi nie. Sprzęg ło naj lżej
ob słu gu je się w V-Stro mie 1000
i DL 1000. To zro zu mia łe, bo za -
sto so wa no w nich hy dra u li kę.
V-Stro my ofe ru ją też świet ną
widocz ność do ty łu: lu ster ka są
du że, sta bil ne i czy tel ne. 

Ce na za ochro nę
Kie dy do sia dłem ko lej no wszyst -
kich czte rech V-Stro mów, prze ży -
łem ma łe za sko cze nie: to nie no -
wsze wer sje le piej chro nią przed
wia trem i desz czem...
Osło na przed nie przy jem ną po go dą
na mo to cy klach tej kla sy jest spra wą
pier wszo rzęd ną. Star sze mo de le 650
i 1000, po usta wie niu szy by w po -
śred niej po zy cji (w DL-ach ma my
trzy stop nie re gu la cji), je że li jest też

DL 650 (choć to też V-Strom, ale w tekście starsze modele dla odróżnienia nazywamy DL-ami) w lekkim terenie, mimo pokaźnej masy, radzi sobie znakomicie. 



V-Stro ma się z ta ki mi po ru sza?
W no wszych upo ra no się z tym
prob le mem... zwę ża jąc szy by i ca łą
li nię mo to cy kla. Ce ną za to są z ko -
lei tur bu len cje na wy so kości ka sku
i ra mion kie row cy przy pręd ko ściach
au to stra do wych. W kon sek wen cji
opa ten to wa na przez Su zu ki, ge nial -
na w swej pro sto cie re gu la cja szy by,
w naj no wszym mo de lu 1000 nie
przy da je się. W prak ty ce szy bę usta -
wia się w po ło że niu mak sy mal nie
do gó ry i do przo du. I ty le. Za sto so -
wa nie op cjo nal nej, tu ry stycz nej szy -
by da je wy raź ną po pra wę, ale… wraca
ten den cja do wę ży ko wa nia mo to cy -
kla. No we V-Stro my są mo że i smu -
klej sze, jed nak od by ło się to kosz tem
osło ny przed wia trem, choć na dal
jest ona bar dzo do bra. W star szej
ge ne ra cji by ła ge nial na. 
War to w tym miej scu wspom nieć
o de si gnie. Sze ro ki przód star szej
ge ne ra cji wy glą dał po tęż nie na wet
przy czoł go wa tych „gie e sach” BMW.
Smu klej sza, no wa ge ne ra cja, zwłasz -
cza w przy pad ku „sześ ćset pięć dzie -
siąt ki”, ma cha rak ter – by użyć mod -

ne go zwro tu – me tro sek su la ny. We -
dług mnie no wy „ty siąc” wy glą da
z ca łej ga my naj le piej, choć zdję cia
te go nie od da ją. 

Wy trwa ła si ła
Sil ni ki to jed no cześ nie naj moc niej -
sza i naj słab sza stro na V-Stro mo wej
ro dzi ny. Oba (nie daj my się cza ro -
wać, że jest też po dział na sta re
i no we) wy wo dzą się sprzed bez
ma ła 20 lat. Do wer sji 1000 zo stał
zdję ty z pół ki po nie zbyt uda nym
mo de lu TL 1000. Ofe ro wał 98 KM.
Po wie lu mo dy fi ka cjach ma 1037 cm
i 100 KM. „Sześ ćset pięć dzie siąt ka”
otrzy ma ła sil nik z SV 650. Pier wot -
nie miał 67 KM, po lif tin gu osią ga
na ha mow ni 71 KM, ty le, ile SV 650
miał pier wot nie. Na tle ry wa li sil -
ni ki są sła be, choć wra że nia po -
pra wia spo sób od da wa nia mo cy
(ko rzyst ny prze bieg mo men tu ob -
ro to we go). 
Naj wię kszą za le tą na pę du V-Stro -
mów jest ich nie za wod ność, gra ni -
czą ca z nie znisz czal no ścią. Mo de le

650 bez prob le mu osią ga ją prze bie -
gi 120-150 tys. km, a 1000 – (bar dzo
po pu lar ne na ryn ku ame ry kań skim,
gdzie co fa nie licz ni ka jest prze stęp -
stwem fe de ral nym i koń czy się wię -
zie niem) – prze kra cza ją 200 tys. km.
I jeż dżą da lej! O trwa ło ści i nie za -
wod no ści obu kon struk cji świad czy

fakt, że w prak ty ce re gu la cję za wo -
rów ro bi się po 50 – 60 tys. km,
a tar cze sprzęg ła czy łań cusz ki roz -
rzą du wy mie nia po 80-90 tys. km.
Sil ni ki nie zu ży wa ją ole ju, a je dy ną
wa dą jest ko niecz ność je go wy mia -
ny co 6 tys. km (w no wym, li tro -
wym co 12 tys. km). Pod wzglę dem

Piętą achillesową starszej generacji są słabe hamulce. W korkach początkującym
użytkownikom DL-i zdarza się kończyć hamowanie na bagażnikach aut. 

r e k l a m a
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DANE
TECHNICZNE
DL 650 (2004 - 2011)

SILNIK
TYP I 4-suwowy, 2-cylindrowy, V900

ROZRZĄD I DOHC, 4 zawory na cylinder
POJEMNOŚĆ SKOKOWA I 645 ccm
ŚREDNICA X SKOK TŁOKA I 81 x 62,6 mm
STOPIEŃ SPRĘŻANIA I 11,5:1
MOC MAKSYMALNA I 66,7 KM (49 kW)
przy 8800 obr/min
MOMENT OBROTOWY I 60 Nm 
przy 6400 obr/min

UKŁAD ELEKTRYCZNY
ALTERNATOR I 375 W
AKUMULATOR I 12V, 10 Ah

PRZENIESIENIE NAPĘDU
SILNIK-SPRZĘGŁO I koła zębate
SPRZĘGŁO I wielotarczowe mokre
PRZEŁOŻENIA I 1:2,461; 2:1,777;  3:1.380;
4:1,225; 5:0,961; 6:0,851
NAPĘD TYLNEGO KOŁA I łańcuch

PODWOZIE
RAMA I podwójna, grzbietowa, aluminiowa
ZAWIESZENIE PRZEDNIE I widelec
teleskopowy z regulacją napięcia
wstępnego, Ř 43 mm, skok 15 cm
ZAWIESZENIE TYLNE I amortyzator
centralny w pełni regulowany, skok 15 cm
HAMULEC PRZEDNI I podwójny, tarczowy, 
Ř 310 mm, dwutłoczkowe zaciski
HAMULEC TYLNY I tarczowy,
jednotloczkowy, Ř 260 mm
OPONY PRZÓD / TYŁ I 110/80 R 19
M/C (59H) / 150/70 R 17 M/C (69H)

WYMIARY I MASY
DŁUGOŚĆ I 2290 mm
SZEROKOŚĆ I 840 mm
WYSOKOŚĆ I 1390 mm
WYSOKOŚĆ SIEDZENIA I 820 mm
ROZSTAW OSI I 1555 mm
MINIMALNY PRZEŚWIT I 165 mm
KĄT POCHYLENIA GŁÓWKI RAMY I 640

MASA POJAZDU GOTOWEGO DO
JAZDY Z PEŁNYM BAKIEM I 220 kg
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
I 420 kg
ZBIORNIK PALIWA I 22 l
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLEJU I 2,7 l

DANE EKSPLOATACYJNE
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA I 180 km/h
PRZYSPIESZENIE 0-100 KM/H I 4,5s
ZUŻYCIE PALIWA I 4,3-4,8 l/100 km

DANE
TECHNICZNE
V-STROM 650 (2012 - 2014)

SILNIK
TYP I 4-suwowy, 2-cylindrowy, V900

ROZRZĄD I DOHC, 4 zawory na cylinder
POJEMNOŚĆ SKOKOWA I 645 ccm
ŚREDNICA X SKOK TŁOKA I 81 x 62,6 mm
STOPIEŃ SPRĘŻANIA I 11,2:1
MOC MAKSYMALNA I 68,7 KM (50,53 kW)
przy 8800 obr/min
MOMENT OBROTOWY I 62 Nm 
przy 6600 obr/min

UKŁAD ELEKTRYCZNY
ALTERNATOR I 375 W
AKUMULATOR I 12V, 10 Ah

PRZENIESIENIE NAPĘDU
SILNIK-SPRZĘGŁO I koła zębate
SPRZĘGŁO I wielotarczowe mokre
PRZEŁOŻENIA I 1:2,461; 2:1,777;  3:1.380;
4:1,225; 5:0,961; 6:0,851
NAPĘD TYLNEGO KOŁA I łańcuch

PODWOZIE
RAMA I podwójna, grzbietowa, aluminiowa
ZAWIESZENIE PRZEDNIE I widelec
teleskopowy z regulacją napięcia
wstępnego, Ř 43 mm, skok 15 cm
ZAWIESZENIE TYLNE I amortyzator
centralny w pełni regulowany, skok 15 cm
HAMULEC PRZEDNI I podwójny, tarczowy, 
Ř 310 mm, dwutłoczkowe zaciski
HAMULEC TYLNY I tarczowy,
jednotloczkowy, Ř 260 mm
OPONY PRZÓD / TYŁ I 110/80 R 19 M/C
(59H) / 150/70 R 17 M/C (69H)

WYMIARY I MASY
DŁUGOŚĆ I 2290 mm
SZEROKOŚĆ I 835 mm
WYSOKOŚĆ I 1405 mm
WYSOKOŚĆ SIEDZENIA I 835 mm
ROZSTAW OSI I 1560 mm
MINIMALNY PRZEŚWIT I 175 mm
KĄT POCHYLENIA GŁÓWKI RAMY I 640

MASA POJAZDU GOTOWEGO DO
JAZDY Z PEŁNYM BAKIEM I 214 kg
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
I 419 kg
ZBIORNIK PALIWA I 20 l
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLEJU I 2,75 l

DANE EKSPLOATACYJNE
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA I 190 km/h
PRZYSPIESZENIE 0-100 KM/H I 4,2s
ZUŻYCIE PALIWA I 3,9-4,3 l/100 km

DANE
TECHNICZNE
DL 1000 (2002 - 2012)

SILNIK
TYP I 4-suwowy, 2-cylindrowy, V900

ROZRZĄD I DOHC, 4 zawory na cylinder
POJEMNOŚĆ SKOKOWA I 996 ccm
ŚREDNICA X SKOK TŁOKA I 98 x 66 mm
STOPIEŃ SPRĘŻANIA I 11,3:1
MOC MAKSYMALNA I 97,9 KM (72 kW)
przy 7600 obr/min
MOMENT OBROTOWY I 101 Nm 
przy 6400 obr/min

UKŁAD ELEKTRYCZNY
ALTERNATOR I 400 W
AKUMULATOR I 12V, 12 Ah

PRZENIESIENIE NAPĘDU
SILNIK-SPRZĘGŁO I koła zębate
SPRZĘGŁO I wielotarczowe mokre
PRZEŁOŻENIA I 1: 3,00; 2: 1,933; 3:1,5; 
4: 227; 5: 1,086; 6:1,00
NAPĘD TYLNEGO KOŁA I łańcuch

PODWOZIE
RAMA I podwójna, grzbietowa, aluminiowa
ZAWIESZENIE PRZEDNIE
I widelec teleskopowy, Ř 43 mm, 
skok 16 cm
ZAWIESZENIE TYLNE I amortyzator
centralny w pełni regulowany, skok 16 cm
HAMULEC PRZEDNI I podwójny, tarczowy, 
Ř 310 mm, dwutłoczkowe zaciski
HAMULEC TYLNY I tarczowy,
jednotloczkowy, Ř 260 mm
OPONY PRZÓD / TYŁ I 110/80 R 19 M/C
(59H) / 150/70 R 17 M/C (69H)

WYMIARY I MASY
DŁUGOŚĆ I 2295 mm
SZEROKOŚĆ I 865 mm
WYSOKOŚĆ I 1395 mm
WYSOKOŚĆ SIEDZENIA I 840 mm
ROZSTAW OSI I 1535 mm
MINIMALNY PRZEŚWIT I 165 mm
KĄT POCHYLENIA GŁÓWKI RAMY I 640

MASA POJAZDU GOTOWEGO DO
JAZDY Z PEŁNYM BAKIEM I 240 kg
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
I 435 kg
ZBIORNIK PALIWA I 22 l
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLEJU I 2,9 l

DANE EKSPLOATACYJNE
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA I 210 km/h
PRZYSPIESZENIE 0-100 KM/H I 3,7s
ZUŻYCIE PALIWA I 6,2-7 l/100 km

DANE
TECHNICZNE
V-STROM 1000 (OD 2013)

SILNIK
TYP I 4-suwowy, 2-cylindrowy, V900

ROZRZĄD I DOHC, 4 zawory na cylinder
POJEMNOŚĆ SKOKOWA I 1037 ccm
ŚREDNICA X SKOK TŁOKA I 100 x 66,0 mm
STOPIEŃ SPRĘŻANIA I 11,3:1
MOC MAKSYMALNA I 100,6 KM (74 kW) 
przy 8000 obr/min
MOMENT OBROTOWY I 103 Nm 
przy 4000 obr/min

UKŁAD ELEKTRYCZNY
ALTERNATOR I 490 W
AKUMULATOR I 12V, 12 Ah

PRZENIESIENIE NAPĘDU
SILNIK-SPRZĘGŁO I koła zębate
SPRZĘGŁO I wielotarczowe mokre
PRZEŁOŻENIA I 1:3,00; 2:1.933; 3:1,5;
4:1,227; 5:1,085; 6:0,913
NAPĘD TYLNEGO KOŁA I łańcuch

PODWOZIE
RAMA I podwójna, grzbietowa, aluminiowa
ZAWIESZENIE PRZEDNIE I widelec
teleskopowy upside-down, Ř 43 mm,
z pełną regulacją, skok 16 cm
ZAWIESZENIE TYLNE I amortyzator
centralny w pełni regulowany, skok 16 cm
HAMULEC PRZEDNI I podójny, tarczowy, 
Ř 310 mm, czterotłoczkowe zaciski
HAMULEC TYLNY I tarczowy,
jednotloczkowy, Ř 260 mm
OPONY PRZÓD / TYŁ I 110/80 R 19 M/C
(59H) / 150/70 R 17 M/C (69H)

WYMIARY I MASY
DŁUGOŚĆ I 2285 mm
SZEROKOŚĆ I 865 mm
WYSOKOŚĆ I 1410 mm
WYSOKOŚĆ SIEDZENIA I 830 mm
ROZSTAW OSI I 1555 mm
MINIMALNY PRZEŚWIT I 165 mm
KĄT POCHYLENIA GŁÓWKI RAMY I 64,50

MASA POJAZDU GOTOWEGO DO
JAZDY Z PEŁNYM BAKIEM I 228 kg
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
I 440 kg
ZBIORNIK PALIWA I 20 l
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA OLEJU I 3,5 l

DANE EKSPLOATACYJNE
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA I 200 km/h
PRZYSPIESZENIE 0-100 KM/H I 3,5s
ZUŻYCIE PALIWA I 6-6,5 l/100 km



nie za wod no ści są po pro stu kla są
dla sie bie. Przez 12 lat pro duk cji Su -
zu ki ogło si ło tyl ko dwie ak cje ser wi -
so we do ty czą ce krót kich se rii mo -
to cy kli. Wy mie nia no włącz nik
świat ła stop oraz re gu la to ry na pię -
cia. Czy trze ba lep szej re ko men da -
cji? Moc w tym kon tek ście wy da je
się pa ra me trem prze re kla mo wa nym,
po trzeb nym chy ba tyl ko spe com
od mar ke tin gu. 

Cią gle w for mie
Nie bez po wo du „sześ ćset pięć dzie -
siąt ka” wie lo krot nie do mi no wa ła
w nie miec kich te stach pro wa dzo -
nych w Al pach. Sta ry „Król Alp”
uwiel bia za krę ty, ale świet nie czu -
je się też w ru chu miej skim. Sztyw -

na ra ma (wszak prze ję ta z mo de lu
1000) i du ży roz staw osi to ogrom -
ne za le ty. Tym nie mniej ustę pu je
po la lif tin go wa nej, młod szej wer sji,
któ rej ma sa z peł nym zbior ni kiem
pa li wa spa dła z 220 kg do 214 kg. Na
no wej „sześ ćset pięć dzie siąt ce”, po
po pra wie niu prze bie gu mo men tu
ob ro to we go, ma my wra że nie, że
je dzie my mo to cy klem du żo moc -
niej szym, niż wy ni ka z da nych. No -
wszy mo del jest też o 10 km/h
szyb szy od star sze go, ale na au to -
stra dzie oba mo gą spo koj nie trzy -
mać tem po po dróż ne w oko li cach
160 km/h. 
O dzi wo, je że li po rów na my z ni mi
sta re go „li tra”, od któ re go wszyst ko
się za czę ło, od kry je my być mo że
praw dzi wą przy czy nę wy co fa nia mo -
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Nowa „sześćsetpięćdziesiątka” jeździ wręcz znakomicie, a zużycie paliwa ma niczym motocykl klasy 125. Coś dla oszczędnych. 

Modyfikacje układu hamulcowego V-Stroma 650 poprawiły siłę hamowania.
Ze „stówki” stajemy 2,5 metra bliżej niż wcześniejszą wersją. To dużo.



to cy kla w 2008 ro ku z dy stry bu cji
w Eu ro pie. Ten moc niej szy o 30 KM,
ale wa żą cy z pły na mi 240 kg mo del
ma bar dzo wy so ko po ło żo ny śro -
dek cięż ko ści, któ ry da je o so bie
znać już w mo men cie pod no sze nia
go z bocz nej nóż ki. W po rów na niu
z mniej szą wer sją, cięż ko się nim ma -
ne wru je, a i w cias nych za krę tach
mniej szy bra ci szek jest zwin niej szy,
co re kom pen su je róż ni cę mo cy. Po
wej ściu do sprze da ży wer sji 650, li -
tro wy mo del w Eu ro pie prze stał
mieć sens. Ina czej wy glą da ło to
w Sta nach, gdzie od sil ni ka o du żej
po jem no ści lep szy jest tyl ko ten,
któ ry ma jej jesz cze wię cej. 
No wy V-Strom 1000 ABS z ma są
cał ko wi tą tyl ko 228 kg (re kord świa -
ta w tej kla sie), z wi del cem upsi de-
down i sprzęg łem an ty hop pin go -
wym jest zwin ny ni czym kot, szyb ki
jak pu ma i ła twy w pro wa dze niu jak
„dwie ście pięć dzie siąt ka”. Bi je swo -
je ro dzeń stwo na gło wę, a i „na -
kok so wa nej” kon ku ren cji, któ ra po -
szła w moc i ma sę, gra na no sie.
Nie ste ty, nie ma ró ży bez kol ców.
Ro biąc no we go „ty sią ca”, Su zu ki nie
mia ło no we go sil ni ka. Ten fakt ukry -
to w spryt ny spo sób. Oprócz zwię -
ksze nia po jem no ści o pra wie 40 ccm
i po pra wie nia przez to war to ści mo -
men tu ob ro to we go w śred nim za -
kre sie ob ro tów, dla uzy ska nia efek -
tu „mo cy od do łu na każ de
za wo ła nie” skró co no prze ło że nia
o 6%. Ni by nie wie le, ale pręd kość
mak sy mal na spa dła z 210 do
200 km/h. Ubocz nym skut kiem jest
to, że sil nik krę ci się na każ dym bie -
gu przy tej sa mej pręd ko ści ciut
szyb ciej niż w po przed ni ku. Ma sko -
wa nie te go fak tu po le ga na ta kim
wy ska lo wa niu ob ro to mie rza, że
war tość 4 tys. obr/min jest gdzieś
na po cząt ku ska li. W po przed ni ku,
krę cą cym się wol niej, by ła to pra wie
po ło wa za kre su. Nie zmie nia to jed -
nak fak tu, że no wy „ty siąc” jeź dzi
zna ko mi cie, nie znacz nie ustę pu jąc
w te re nie zwin no ścią zmo dy fi ko -
wa nej „sześ ćset pięć dzie siąt ce”.
Nie wszyst ko za słu gu je na ta ką oce -
nę jak sil ni ki. Fa nów „de e li” za bo li
za pew ne to, co te raz na pi szę: star -
sze mo de le nie ma ją tyl ne go ha -
mul ca (a je dy nie spo wal niacz),

a przód jest – po wiedz my – ta ki
so bie. Fa ni tych mo de li, by po pra -
wić sy tu a cję, dość po wszech nie
stoso wa li prze wo dy ha mul co we
z oplo tem sta lo wym i wy mie nia li
płyn ha mul co wy na pro dukt o wyż -
szej tem pe ra tu rze wrze nia. 
No wa ge ne ra cja wy zby ła się tej wa -
dy. W lif tin go wa nej „sześ ćset pięć -
dzie siąt ce” zmo dy fi ko wa no pom -
pę ha mul co wą i za sto so wa no no wy
mo duł ABS oraz in ne prze wo dy ha -
mul co we, w li tro wej wer sji – czte -
rot ło czko we za ci ski, do sko na ły ABS
Bosc ha i na wet kon tro lę trak cji. Ten
mo del „heb le” ma jak ży let ka,
a mniej szy tyl ko tro chę mu ustę pu -
je. Naj słab sze są w przy cięż kim pro -
to pla ście se rii. 

Jak osioł ki
V-Stro my to zna ko mi te mo to cy kle
tu ry stycz ne. Jak osioł ki tar ga ją dwie
oso by z ba ga ża mi. Ła dow ność to
jed na z ich waż niej szych cech. 
W mia rę roz wo ju ga my, utar ła się ta -
ka za sa da: młod szy mo del to wyż -
sza ła dow ność (od 195 kg dla sta re -
go DL-a 1000 do 212 kg dla V-Stro ma
1000). Gnia zdo 12V w no wym „ty sią -
cu” to chy ba wię ksze udo god nie nie
niż spe cjal ny (ja ko op cja), bez ste la -
żo wy ze staw kuf rów. Choć ład ny,
zgra ny z li nią mo to cy kla, jest ma ło
przy dat ny w da le kiej tu ry sty ce z ra -
cji nie du żej po jem no ści. 
Wspól ną ce chą ro dzi ny są bar dzo
przy dat ne schow ki pod ka na pą, o na -
praw dę spo rych roz mia rach. Mo że
z wy jąt kiem V-Stro ma 1000, w któ -
rym z ra cji li nii nad wo zia ich prze -
stron ność spa dła o ok. 30 pro cent.
Nie zmien nie moc na jest też ra ma
i za ła do wa nie na tył ze sta wu kuf rów
z ba ga ża mi o ma sie 50 kg nie sta no -
wi prob le mu. Nie zmie nia też cha rak -
te ry sty ki pro wa dze nia (o ile do brze
usta wi my tyl ny amor ty za tor).

Za sięg nie roś nie
Obok ła dow no ści, za sięg dla „sztor -
mia ków” jest klu czo wym po ję ciem.
Nie jest ta jem ni cą, że DL 1000 lu bił
spo ro pa lić, śred nio 6,2 – 6,5 l/100 km.
Po mi mo 22-li tro we go zbior ni ka
paliwa, wy ma ga tan ko wa nia co
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Od niego wszystko się zaczęło. Do dzisiaj wzbudza respekt wyglądem i osiągami. 

Szkoda, że w większym DL-u nie użyto przewodów hamulcowych w oplocie
stalowym. Poprawiłyby wydajność układu hamulcowego.
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250-300 km. DL 650 z ta kim sa mym
zbior ni kiem i spa la niem śred nio 
4,3 – 4,8 l/100 km po tra fi prze je chać
nie ba ga tel ne 500 km, a trak to wa ny
osz częd nie – ko lej ne 50 km. Po lif tin -
gu nie ste ty zbior nik zmniej szył się
o 2 li try, ale jed no cześ nie spa la nie
spa dło i przy 3,9 – 4,5 l/100 km no -
wy V-strom 650 ABS ma do kład nie
ten sam za sięg, co po przed nik. 
W re duk cji spa la nia V-Stromowi 1000
nie uda ło się od nieść po dob nych
suk ce sów. Przy ła god nym trak to -
wa niu pa li oczy wi ście mniej niż po -
przed nik, ale śred ni wy nik 6 – 6,3 li -
tra to na dal du żo. Owszem, moż na
go zmu sić, by ogra ni czył ape tyt do
5,2 l/100 km, ale wte dy nie je dzie -

my, tyl ko czła pie my tak, że spo koj -
nie móg łby z na mi je chać w du e cie
mo to rek kla sy 125. Co mak si mum
300 km lą du je my na sta cji pa liw.
„Ty siąc” roz cza ro wu je też pręd ko -
ścią mak sy mal ną (200 km/h), nie -
wie le wię kszą, niż moż na po pę dzić
„sześ ćset pięć dzie siąt ką”.

Cze kam 
na ciąg dal szy
Te sty czę sto koń czą się oce ną, że
i ten do bry, i tam ten świet ny, a zwy -
cięz cę czy tel nik ma so bie wy brać
sa m. Nie tym ra zem. Ja mam swój
typ. Wia do mo, że tech no lo gicz nie
naj lep szym mo to cy klem jest no wy

Nowy V-Strom 1000: lekki niczym 650, zwinny niczym pięćsetka. Dla przyciężkiej konkurencji - istny Predator. Wsiadasz i już nie chcesz oddać.

Znakomity układ hamulcowy wywodzi się z GSX-R. Świetnie dozowalny.
Jedna z najsilniejszych stron nowego „tysiąca”.



V-Strom 1000, któ re go od po przed -
ni ków dzie li prze paść, jak Wiel ki
Ka nion. Do stwier dze nia te go fak -
tu nie po trzeb ny był by ża den test. 
Po patrz my jed nak na V-Stro my jak
lu dzie ni mi jeż dżą cy. Je że li dla Cie bie
nie ma ją zna cze nia kosz ty za ku pu
i eks plo a ta cji, al bo ma ją, ale jeź dzisz
week endowo, po ko nu jąc rocz nie tyl -
ko kil ka ty się cy ki lo me trów, nu me -
rem je den jest V-Strom 1000 ABS.
Nato miast je że li ce na ma zna cze nie,
a mo to cykl uży wa ny jest co dzien nie
(a prze bieg rocz ny to mi ni mum 10 tys.
km), to zwy cię ża V-Strom 650 ABS.
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Nowy wizerunek...Suzuki V-Strom 650XT

Suzuki DL/V-Strom

Ofe ru je ga ba ry ty li tro we go mo to cy -
kla, ma wy star cza ją ce osią gi i spo ry
za sięg, jest eko no micz ny i ma spraw -
dzo ną kon struk cję. A za róż ni cę w ce -
nie – 15 000 zł – ma cie pa li wo na pięć
lat jeż dże nia (czy li 50 000 km) i to ra -
zem z ole jem. Dla te go to mniej szy
„Sztor miak” jest hi tem sprze da ży, a nie
je go wię kszy brat. A je go na stęp ca
jest tuż-tuż (zo bacz ram kę)! n

Po dzię ko wa nia dla mi łoś ni ków DL-i
z fo rum vstrom club.fo ra.pl (za udo -
stęp nie nie mo to cy kli) oraz z V-Strom
Club Po land (za pomoc).
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V-Stromami jeżdżą
twardziele z pasją do

podróżowania. Aż trudno
ukryć radość
z możliwości

przetestowania całej,
V-Stromowej rodzinki. 

Gdy przygotowywaliśmy ten test, Suzuki zaprezentowało na
Targach Intermot w Kolonii model V-Strom 650XT na rok
2015. Dlatego przedstawiony w nim „nowszy V-Strom 650”
nie jest już tym „najnowszym”. V-Strom 650XT 2015 bazuje
na tych samych podzespołach. Zmiany są zaiste
kosmetyczne. Motocykl otrzymał szprychowe obręcze kół
i nowe ogumienie, charakterystyczny, „kaczy” dziób, który
ma go upodobnić do modelu V-Strom 1000 i immobilizer
w kluczyku. Poza tym jest to generalnie ten sam motocykl.
Powściągliwość tej modernizacji może wskazywać, że być
może w okolicach 2016 roku pojawi się zupełnie nowy
„mały” V-Strom. Model 650XT wyposażony został w seryjny
zestaw kufrów aluminiowych oraz szybę z deflektorem. Jest
oferowany z szerokim pakietem akcesoriów, które mają mu
nadać typowo „wyprawowego” charakteru.


