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Nejvyšší příčka v nabídce 
dvackových skútrů značky 
Keeway nese jméno Silver 

Blade 125 EFI. Rozměrově jde 
o maxiskútřík, který byste s kli-
dem zařadili do vyšší kategorie, 
tedy pokud by ho zasedl někdo 
výrazně menší, než jsem já (tře-
ba nějaká pěkná křehká dívka 
jako náš Honzis).

Ukázkový kokpit
Designově nevypadá „Stříbr-
ňák“ vůbec zle, dokonce se může 
blýsknout i pár zajímavými de-
taily, jako je např. prošívané sed-
lo nebo LED směrovky. Nestan-
dardní otočný štít, jehož součástí 
jsou řídítka i kokpit, mi už ale 
přijde jako úlet, přestože obstoj-
ně chrání proti větru.

Co si rozhodně zaslouží po-
chvalu, to je přehledná a infor-
macemi nabitá přístrojovka. 

Příjemné podsvícení (i když 
ta modrá je taková, no, čínská) 
a hromada údajů, které nena-
jdete ani na mnohem dražších 
modelech – analogové budí-
ky rychloměru a otáček, ho-
diny, grafický ukazatel stavu 
paliva a teploty motoru, a na-
víc teplota okolního vzduchu, 
to je hodně povedené. K tomu 
příjemně tvarované sedlo, pod 
kterým se ukrývá slušný úložný 
prostor, kam nacpete i dvě ote-
vřené helmy (další uzamykací 
prostor na doklady a mobil na-
jdete v předním plastu) a mů-
žeme vyrazit.

točivé jádro
Rozměry skútru jdou logicky 
ruku v ruce s hmotností, kte-
rá není zanedbatelná. I s tímto 
handicapem ale dokáže být Stří-

brňák dost živý a slušně ovla-
datelný. Přispívá tomu točivý 
motor, který zabírá od třech ti-
síc otáček, nižší těžiště (nádrž 
je v podlaze) a delší rozvor, jenž 
dává stroji slušnou stabilitu. Tu 

oceníte v běžném i rychlejším 
tempu, které hraničí u hodnoty 
100 km/h, takže se nemusíte bát 
vyrazit ani mimo město.

Užitečná hmotnost 1,5 metrá-
ku není kdoví co, ale i v případě 
přetížení (já a Ivo v plné zbro-
ji) s námi Silver Blade upaloval 
hodně slušně a dech začal os-
minkovému jednoválci dochá-
zet až s pořádným stoupáním, 
kdy jsme se plížili maximálně 
padesátikilometrovou rychlostí. 
Tedy stejně pomalu jako každý, 
kdo zrovna neporušoval městské 
limity. V jednom je to pak mno-
hem lepší.

Jen pro vyvolené
Podvozek postavený na čtrnáct-
kách si v pohodě poradí s vět-
šinou nástrah, není to žádná 
extra třída, ale zároveň mi nic 

nevadilo. Zato brzdy bez ABS 
jsou v případě Blejda poněkud 
mdlejší, hlavně ta přední. Opro-
ti tomu zadní se dá vcelku sluš-
ně dávkovat až do zablokování 
zadního kola. Takže platí pra-
vidlo používat vždy obě brz-
dy najednou, pak zastavíte, kde 
zrovna potřebujete. Na druhou 
stranu, když si vezmu, že na ta-
kovýto stroj může sednout kde-
jaký autař bez zkušeností a po-
třebného citu, tak to vidím spíš 
jako pozitivum.

Jediné, co mi přijde jako oprav-
du limitní, jsou vhodné propor-
ce jezdce. Ač Silver Blade vypadá 
jako maxiskútr, urostlejší jedinci 
zde až tolik pohodlí nenaleznou. 
Jízdní pozice s dlouhýma noha-
ma je klasika à la záchod, pro 
pohodlné natáhnutí nohou by 
to chtělo trochu pozměnit zko-

sení odložišť na nohy vpředu, 
a řešením ve finále není ani sil-
nější čtvrtlitr s jednadvacetiko-
ňovým motorem, na který vám 
už řidičák na auto nebude stačit. 
O něco dražší Silver Blade 250 je 
totiž postavený na stejném zá-
kladu. Ovšem pokud na něj bu-
dete mít postavu, určitě to není 
špatná volba a za ty peníze těžko 
něco podobného seženete. 

skútr do testu zapůjčila 
firma Nevima Group.

Luxus podle 
východu
Maxiskútr za pěkné 
peníze, na jehož řízení 
vám postačí stejné 
řidičské oprávnění 
jako na auto? I takový 
existuje a jmenuje se 
Silver Blade.
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keewaay silver Blade 125 eFi

Motor: čtyřdobý, kapalinou chlazený 
jednoválec QJ153MI-2A, OHC/2, 
vrtání × zdvih 52,4 × 57,8 mm, kompresní 
poměr 11,1:1, elektronické vstřikování, 
elektrický startér, variátor

Podvozek: ocelový rám, vpředu 
teleskopická vidlice, zdvih 90 mm, vzadu 
kyvná vidlice se dvěma tlumiči, zdvih 
90 mm, brzdy vpředu kotouč ∅ 250 mm, 
dvoupístkový třmen, vzadu kotouč 
∅ 250 mm, pneu vpředu 120/70-14, 
vzadu 140/60-14

Parametry: délka 2040 mm, šířka 
800 mm, výška 1410 mm, sedlo 805 mm, 
rozvor 1490 mm, světlá výška 103 mm, 
nádrž 11 l, užitečná hmotnost 150 kg, 
maximální rychlost 100 km/h

Objem 124,6 cm3

Výkon 8,9 kW/12,1 k@8000

Točivý moment 11 Nm@6500

Hmotnost 172 kg (provozní)

Cena 64 900 kč

techNické údaJe

Doba, kdy čínské fabriky chrlily jeden stroj za druhým pod hes-
lem „kvantita lepší než kvalita“, je už dávno tatam. Ukázkovým 
příkladem „novodobého“ Číňana je značka Keeway, založená 
v roce 1999, která se za svou krátkou historii dokázala probojo-
vat mezi špičku asijských výrobců oblíbených i ve světě. Stroje 
této značky se rodí na nejmodernějších linkách s roboty, inže-
nýři spolupracují s evropskými vývojovými centry, a na rozdíl 
od spousty domácích konkurentů jde této značce především 
o garanci vysoké kvality, což se odráží i na vyšší ceně. Dokon-
ce slavná italská značka Benelli je už nějakou dobu pod křídly 
stejného majitele – společnosti Qianjiang Group, a to zname-
ná úzkou spolupráci ve všech stupních vývoje a výroby.

Představte si v sedle někoho o hlavu menšího...

Přístrojovka je nabitá informacemi


