
le față nu sunt strălucite, având nevoie, după păre-
rea mea, de o îmbunătățire simplu de făcut, prin 
înlocuirea arcurilor standard cu unele progresive. 
Noroc că amortizoarele spate nu au fost cele ori-
ginale, ci unele aftermarket, deoarece originalele 
sunt de-a dreptul slabe. În acest fel, am putut să 
abordez câteva viraje puțin mai hotărât decât ar fi 
fost normal în trafic, nu numai de dragul fotografi-
ilor, ci și ca să înțeleg cât poate motocicleta.

Personal, recomand chiar și în trafic tehnica 
schimbării poziției pilotului în viraje, pentru că, 
„alunecând“ pe lateralul rezervorului se schimbă 
centrul de greutate al ansamblului pilot-motoci-
cletă, curbele fiind mai ușor de abordat.

Un motociclist aflat la începutul carierei 
ar putea considera că exagerez cu soluțiile de 
îmbunătățire pe care le recomand, dar o fac nu-
mai când consider că reperele originale nu sunt 
cele mai performante sau nu fac față situațiilor 
deosebite. Aveam să constat că nu sunt exagerări 
chiar la sfârșitul acestui mic test, când terminasem 
toate probele, sesiunea foto și mergeam liniștit 
către casă. Dintr-un drum lateral fără priorita-
te, un mare 4x4 condus de un mitocan de Pipera 
care vorbea la telefon a intrat pe drumul principal 
ignorând pe toată lumea, aproape ștergându-mă 

cu aripa, așa încât am fost obligat să frânez cu 
tot ce am putut, blocând roata față, care a dera-
pat în lateral vreo jumătate de metru. Într-o clipă, 
mi-au trecut prin minte toate accidentele pe care 
le-am avut pe două roți și m-am înfiorat la gândul 
că voi returna proprietarului motocicleta lovită, 
fapt care m-ar fi pus într-o situație cât se poate de 
jenantă. N-a fost să fie așa, pentru că am lovit cu 
cizma în asfalt, contrabalansând derapajul lateral, 
reacție instinctivă care m-a salvat de la o căză-
tură zdravănă și o cheltuiala pe măsură. Crede- 
ți-mă, îmbunătățirile nu sunt inutile sau exage-
rate, cu niște amortizoare preparate și niște frâne 
mai bune motocicleta probabil că n-ar fi derapat.
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Date tehnice
triumph thruxton 900

Preț (euro) 10.950

Motor. 865 cmc, motor 4 timpi, 2 cilindri twin paraleli,  
4 supape/cilindru, DOHC, răcire cu aer, injecție electronică 
secvențială multipunct

Alezaj x cursă (mm) 90 x 68

Raport de compresie 9,2:1

Putere maximă 51 kW (69 CP)/7400 rpm

Cuplu maxim 69 Nm/5800 rpm

Sistem de rulare Cadru-leagăn din oțel tubular, furcă 
telescopică Kayaba 41 mm cu preîncărcare reglabilă, cursă 
roată față 120 mm, amortizoare spate Kayaba cu preîncărcare 
reglabilă, cursă roată spate 105 mm, frână față disc 320 mm, 
etrier Nissin cu 4 pistonașe, frână spate disc 255 mm, etrier 
Nissin cu 2 pistonașe, roți cu spițe, 36 față, 40 spate

Caracteristici Înălțime la șa: 820 mm. Înălțime fără 
oglinzi: 1095 mm. Lungime: 2150 mm. lățime: 695 mm. 
Ampatament: 1490 mm. Capacitate rezervor: 16 litri. Masă 
la plin: 230 kg

Motocicletă clasică, având un aer 
retro, ale cărei formă și detalii nu se 
deModează niciodată. 

Primele generații erau alimentate de carburator, modelele începând din 2008 fiind alimentate prin injecție.  
Ceasurile de bord au cadrane albe, într-un stil care amintește de vremurile de altădată.
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c oncluzie
Toți căutăm motocicleta perfectă,
dar, de cele mai multe ori,
nu o găsim. Totuși, dacă ești
un nostalgic, dacă nu vrei să
mergi pe o roată, dacă mai ai o
motocicletă de zi cu zi și mai ales
dacă vrei să fii invidiat pentru
rafinament, atunci motocicleta
perfectă este Triumph Thruxton.


