
Muscle naked bike jest gatunkiem na wymarciu. Na szczęście udało nam się dorwać jeden z niewielu 
egzemplarzy poruszających się po naszych drogach. Zapraszamy na test Suzuki GSX 1400 z 2004 roku. 

Teks: Andrzej „Simpson” Drzymulski. Zdjęcia: Darek „Absolutny Numer Jeden” Borowicz

Cudowne lata 80-te… Idziemy sobie w jeansach z Pewexu, 
w skórkę odziani. Fryzura typu długo z tyłu, krótko z przodu, 
a na twarzy wąs. Przy pasku w walkmanie kręci się „Mniej niż 

zero” Lady Pank, a my przerzucamy nogę przez nasze Suzuki GSX1400 
zaparkowane naprzeciw baru mlecznego przepełnionego student-
kami… Orzech na głowę, przekręcamy kluczyk i ………. czar pryska. 
Cały klimat pada jak mur Berliński przy akompaniamencie dźwięku 
wtrysku paliwa. Niestety, pomimo wszelkich starań jesteśmy w XXI 
wieku. Wyglądem przypominamy emerytowaną gwiazdę disco polo 
po kuracji botoxowej, a jedyną rzeczą prawdziwie cool jest nasz mo-
tocykl. Posiadanie jednośladu z importu przed rokiem 1990 było 
możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy mieliśmy legitymację partyjną 
lub najlepszy zamach białą pałą w ekipie ZOMO. Na szczęście w tym 
powierzchownie pięknym, a wewnętrznie przegniłym nowożytnym 

świecie mamy szansę na zadanie odrobiny szyku. Wszystko dzięki 
ostatniemu sprawiedliwemu gatunkowi, czyli: muscle naked bike!

Suzuki GSX1400 zostało wyprodukowane w roku 2004, ale zupełnie 
na to nie wygląda… Styl jest priorytetem tego modelu i o ile o gu-
stach się nie dyskutuje, to ciekawi nas, komu ten sprzęt mógłby się nie 
spodobać?! Każdy detal wygląda tak, jakby był częścią zaprojektowaną 
w czasach, w których metroseksualizm kojarzyłby się wyłącznie z upra-
wianiem seksu w metrze, a nie stylem bycia „niby mężczyzn”. To, co 
decyduje o końcowym efekcie jest XXI-wieczną technologią produk-
cji tych części. Wszystko jest trochę gładsze, trochę ładniejsze, jakby 
pochodziło z doskonalszej formy. Uczta dla oczu, a ślinka najbardziej 
cieknie, gdy przyglądamy się silnikowi. „Nic nie pobije pojemności 
skokowej” amerykańskie stwierdzenie, ma mniej więcej tyle sensu co 
powiększanie przyrodzenia poprzez klikanie na banery reklamujące 
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HAmulCe
Sześciotłoczkowe zaciski wyglądają 
imponująco. Ich działanie nie jest 
już jednak tak widowiskowe. Mo-
tocykl zacznie porządnie hamować 
wtedy, gdy użyjemy sporej siły 
naciskając na dźwignię. Mamę 
oszukasz, tatę oszukasz ale masy 
nie oszukasz…

bAGAŻnIK
W wielkim motocyklu wielki 
bagażnik. Przestrzeń pod siodłem 
pozwoli nam spakować całą rodzinę 
lub przewieźć komodę teściowej. Na 
poważnie to bez problemu zmie-
ścimy tutaj najbardziej niezbędne 
rzeczy do wypadu w trasę.

zeGArY
Patrząc na zestaw prędkościomie-
rza i obrotomierza cofamy się  
o co najmniej 20 lat wstecz. Efekt 
psują jedynie ciekłokrystaliczne 
wyświetlacze przebiegu oraz 
temperatury silnika. Wskazówki 
bardzo ochoczo wędrują po ska-
lach obydwu tarcz.
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Typ: 1402 ccm, 4 cylindry, chłodzony cieczą

Śred. x skok: 81 mm x 68 mm

Stopień sprężania: 9.5:1

Zasilanie paliwem: Wtrysk paliwa

Moc maks.: 106 KM 

Maks moment Obr.: 126 Nm 

PoDWozIe

Rama: stalowa 

Zawieszenie przód: widelec klasyczny, pełna 
regulacja
Zawieszenie tył: 2 amortyzatory, pełna
regulacja

Hamulec przedni:dwie tarcze 320mm, zaciski
sześciotłoczkowe

Hamulec tylny: tarcza 260mm zacisk
jednotłoczkowy 

WYmIArY

Rozstaw osi: 1520 mm

Wysokość siodła: 790 mm

Waga w stanie suchym: 229 kg (masa sucha)

Pojemność zbiornika paliwa: 22 L

CenA: b/D

sIlnIK
To się nazywa silnik… W świecie bzyczących 600tek i wyjących 
1000ców Suzuki GSX1400 miażdży wszystkich na wstępie. 
Z pojemności 1402 ccm wygenerowano jedynie 106 KM. Ta 
liczba nie wizualizuje nam dostępnego ciągu, który przychodzi 
po odkręceniu gazu. Wszystko ogarnia moment obrotowy na 
poziomie 126 Nm. Klasyczne opakowanie jest tylko przykrywką 
dla zaawansowanej technologii. Najbardziej znaczący jest tutaj 
wtrysk paliwa SDTV z podwójnymi przepustnicami. 

PoDWozIe
Nie jest łatwo zarządzać 229 kilogramami suchej masy. 
Obowiązkowo wygląd musi być klasyczny. Dlatego z przodu 
zastosowano zwykły widelec o średnicy babcinych słoików wy-
posażony w pełną regulację, Na tył powędrowały 2 amortyza-
tory, które również możemy dostosować do naszych wymagań. 
Pomimo trudnego zadania podwozie świetnie sobie radzi z tą 
monstrualną maszyną zapewniając ogromne dawki stabilności 
zarówno w szybkich jak i wolnych zakrętach.

adekwatne operacje plastyczne. Fajnie jest 
jednak myśleć, że to możliwe… Jeden tysiąc 
i czterysta dwa to suma pojemności czterech 
cylindrów. Biorąc pod uwagę, że odcięcie wkra-
cza przy 9500 obr./min. można rzec, że to sto-
sunkowo wolnoobrotowy silnik, zupełnie jak  
w klasycznych muscle cars. Efektem jest 106 
KM oraz 126 Nm. Na papierze zupełnie nie 
imponuje. Mimo to pierwsze wrażenie wyry-
wa nas z sandałów skuteczniej niż Navy Seals 
Mudżahedinów o poranku. Konie mechanicz-
ne GSX to nie jakieś tam przeciętne patatajki, 
tylko najcięższe i najmocniejsze ogiery z kre-
sów Irlandii Północnej. Prędkość obrotowa nie 
jest ważna. Zawsze i wszędzie kop dany nam 

będzie. Cały ten potencjał daje się z dziecinną 
łatwością kontrolować dzięki wspomnianej 
wcześniej technologii. Wtrysk paliwa SDTv 
o podwójnych przepustnicach z aptekarską 
precyzją dostarcza taką mieszankę, jakiej ocze-
kujemy w danym momencie. Prędkość maksy-
malna oscyluje w okolicach 220 km/h. Znowu 
bez fajerwerków, ale w zupełności wystarczy 
do zdemolowania trwałej…   Możemy zadać 
pytanie czy prowadzenie jest tak samo antycz-
ne jak wygląd? Zasiadając za kierownicą prze-
szyje nas nuta niepewności. Pozycja jest typo-
wa dla naked bike’a, jednak wszystko znajduje 
się dalej. Siedzenie jest szerokie, zbiornik długi, 
a po kierownicę trzeba sięgnąć. Jest to tylko 

informacje techniczne: suzuKI GsX1400

Co mÓWI ProDuCent: Co mY mÓWImY:
GSX 1400 to fantastyczne połączenie stylu, nietuzin-
kowego wyglądu, mocy i momentu obrotowego, który 
zapewnia ciąg jak parowóz. Można uznać go za jeden 
z najpiękniejszych motocykli ostatniego półwiecza, 
które zeszły z linii produkcyjnych.

W gruncie rzeczy moglibyśmy skopiować i wkleić 
opinię producenta. Podpisujemy się pod wszystkim 
krwią. Motocykl jest jeżdżącym pomnikiem historii 
motocyklowej wyposażonym w potężny potencjał do 
rozstawiania „młodzieży” po kątach.

PozYCJA/KomFort: JAKoŚĆ WYKonAnIA:
Siedząc za kierownicą czujemy się jak liliput w krainie 
olbrzymów. Mimo wrażenia, że kierownica znajduje 
się w innej strefie czasowej pozycja okazuje się kom-
fortowa. Szerokie siedzisko, podnóżki w optymalnym 
miejscu, wszystko jest ok.

Zastosowanie kiepskich materiałów w motocyklu tego 
typu byłoby większą profanacją niż użycie całunu 
turyńskiego do pakowania kanapek. Wszystko jest wy-
konane jakby miało być dożywotnią wizytówką Suzuki. 

nIe DAJ sIĘ nAbrAĆ: zA, A nAWet PrzeCIW:
Staroszkolny wygląd to tylko oprawa motocykla, 
którego zaawansowanie technologiczne stoi na równi 
z innymi maszynami wyprodukowanymi po millenium. 
Wtrysk paliwa, w pełni regulowane zawieszenie  
i hydrauliczne sprzęgło sprawiają, że jazda jest  
czystą przyjemnością. 

  Styl  typu „Ostatni sprawiedliwy”, mocny silnik 
w każdym zakresie obrotów

  słabe hamulce, prowadzenie wymaga wprawy 
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złudzenie spowodowane naszym przyzwyczajeniem do „normalnych” 
motocykli. Pozycja jest bardzo komfortowa, a wielkogabarytowość 
daje nam pewność siebie. Zupełnie niepotrzebnie spytaliśmy o masę 
własną… 229 kg na sucho… Kropla potu z czoła zamieniła się w mały 
potok, który lecąc po kręgosłupie zmoczył siedzenie. Wystarczy jed-
nak wprowadzić GSX’a w ruch, żeby lęki zniknęły jak po końskiej daw-
ce tramalu. Owszem, musimy użyć więcej niż zwykle siły, żeby skłonić 
Suzuki do złożenia w zakręt, jednak ta praca jest nagradzana niesa-
mowitą stabilnością. Czujemy jakby motocykl tworzył własne koleiny 
i poruszał się przez nie jak bobslej na torze. Do przerzucania z ucha na 
ucho będziemy musieli zatrudnić całą załogę na pokładzie lub łapać 
się rękawów kumpli, którzy szybciej zmienili kierunek na lżejszych 
maszynach. Oczywiście w tym momencie delikatnie koloryzujemy... 
Jazda na tak muskularnym motocyklu wymaga przyzwyczajenia. Po 
niedługim czasie łykanie kilometrów jest czystą przyjemnością. Do-
wodem na to jest fakt, że testowany egzemplarz jest używany przez 
właściciela turystycznie na terenie Europy z samonaprowadzaniem 
na Alpy. Co z zatrzymaniem całej tej maszynerii? Teoretycznie w go-
towości są 6-cio tłoczkowe zaciski z przodu. Praktycznie do wyha-

mowania mamy tutaj pół kolei transsyberyjskiej. Niewykluczone, że 
z racji sporego przebiegu maszyny, siła układu znacząco odbiegała 
od tej nominalnej. Tak czy inaczej do zwalniania musimy przykła-
dać nie lada siłę. Buduje to nawet sporo adrenaliny, jednak za takie 
doznania większość z nas podziękuje. Masa robi swoje i podobnie 
jak z prowadzeniem, żeby skutecznie wykorzystywać właściwości 
GSX’a będziemy musieli nabrać trochę praktyki. Teoretycznie wiele 
nake bike’ów będzie szybszych od Suzuki GSX1400. Będą szybciej 
skręcać, skuteczniej hamować wymagając przy tym mniej siły. Mimo 
wszystko nigdy nie będą od niego lepsze. Dlaczego? Po pierwsze 
GSX będzie zawsze większy i już. Po drugie on wcale nie musi z nimi 
rywalizować. To nowożytne chłystki wychowane na internecie i suple-
mentach diety. Suzuki jest starym, wielkim rockmanem, który jeżeli już 
trafia na siłownię to ćwiczy jedynie na masę. W momencie, 
kiedy wszyscy dookoła będą się produkować do granic 
możliwości, on po prostu wpadnie do klubu przybije 
grabę z ochroniarzem, zawinie wszystkie panieńki,  
i bez mrugnięcia okiem odjedzie, żeby zapewnić im 
wszystkim niebanalną przygodę…
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