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JÄMFÖRELSETEST MELLANKLASSEN
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KAWASAKI Z 650
TRIUMPH Trident 660
YAMAHA MT-07

ALLA GODA
TING ÄR …
…okej, en gammal klyscha. Men siffran ”tre” har något magiskt över sig på våra
breddgrader. Så sett är det knappast förvånande att Triumph avser att blanda
runt i den twin-dominerade mellanklassen med precis så många cylindrar.
Men vad har de nyrenoverade bästsäljarna från Yamaha och Kawasaki att
säga om detta i denna, nåja…trefald ?
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A

lla goda ting är tre, är ett uttryck
som vi känner igen, och faktum
är att redan 500 år före Kristus
kallade matematikern Pythagoras tre för ett fullkomligt tal. Har man väl
börjar fundera över det är det nästan otroligt hur mycket tretalet genomsyrar våra liv.
Och med motorcyklar? Ni kan väl gissa vad
resultatet blir. Precis.
Att en motor med tre cylindrar kan representera den perfekta medelpunkten
mellan de vanliga motorkoncepten med två
eller fyra förbränningsrum har inte bara vi
redan proklamerat en, två och möjligen också tre gånger. Karaktären och kraften i en
twin samt motorgången och varvvilligheten
i en fyra kan kanske inte kombineras i en
ren, men i alla fall i en mycket underhållande subkultur. Och är det inte just det som vi
alla i en eller annan form söker så fort vi sätter oss på den förlösande tvåhjulingen: Underhållning?
Så ser i varje fall vissa motorcykeltillverkare på saken, de som i de mindre slagvolymsklasserna redan för länge sedan just
därför bytt ur sina blodfattiga radfyror mot
mer karaktärsstarka twinnar. De något
dyrare trecylindriga motorerna har hittills
varit förbehållna de högre segmenten
(Yamaha MT-09) och mer premiuminriktade
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tillverkare som MV Agusta och Triumph.
”Not anymore”, ropas det nu från England, för med Trident 660 stiger för första
gången en trippel in i mellanklassen. Och
inte bara det. Även traction-control, körprogram och den i material och bearbetning
manifesterade övertygelsen att det handlar
om allt annat än ”mellanklass”. Trots den rikliga utrustningsnivån kostar den inte så
mycket mer än de massproducerade japanska maskinerna. Det kan vi tacka Thailand
för, där kan Triumph tillverka alla sina volymmodeller på ett kostnadseffektivt sätt.
Britterna vill spela med i detta konkurrenskraftiga segment med hög omsättning, och
då inte i den nedre delen, så mycket står
klart.
Stora ambitioner, som emellertid måste
bevisas i jämförelser med de etablerade
storsäljarna. Inbjudna till detta test är förutom Trident 660 som tidigare antytts även
Yamaha MT-07 och Kawasaki Z 650. Dessa
båda är nyligen uppdaterade och står antalsmässigt för runt en tredjedel av de fem
mest sålda motorcykelmodellerna. Man kan
välja lättare motståndare för sin debut. Dock
inte bokstavligen, för både Kawasakin (188
kilo) samt Yamahan (184 kilo) är inte bara i
denna klass rena flugviktare. Tillsammans
med de kompakta yttermåtten och de som
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bekant kraftfulla tvåcylindriga motorerna
ger detta en förförisk blandning av bred användbarhet och kördynamik, vilket förmodligen inte är helt irrelevant för deras rungande framgångar.
Även om man inte direkt ser det på Kawasakins grälla utseende. Den är särskilt allvarligt
menad att ställa så många personer som
möjligt inför så få problem som möjligt. Det
är svårt att föreställa sig att man skulle vara
för liten, för lätt eller för rädd för denna typ
av motorcykel. En triad av bekymmer som
ofta håller framförallt nybörjare och/eller
kvinnor borta från motorcyklar. Inte så med
Z 650. Det finns trampcyklar som kräver mer
ergonomiska eftergifter. Men där det finns
mycket ljus finns också lite skuggor. Visserligen upplevs motorcykeln lite mer vuxen
med LED-strålkastare och TFT-instrumentering, men detsamma bör inte gälla för föraren, åtminstone inte för mycket. Normföraren på runt 85 kilo känner sig – väl uppsutten på Z 650 – väl storvuxen och frågar sig
själv senast när fjädringen sjunker ihop om
den där chokladkakan härom kvällen verkligen var nödvändig. En liten försmak om vad
som kommer när vi väl är i rörelse.
Även MT-07 kan räknas in i denna kategori av motorcyklar, men ger inte föraren ett
lika dåligt samvete. Detta tack vare de något
större dimensionerna, och sedan 2018 tack
vare den betydligt bättre fjädringsavstämningen och nyligen tack vare det nu 32 millimeter bredare styret. ”Äntligen”, skulle man
vilja ropa till Japan. Yamahan har därmed
vunnit en stor bit suveränitet och mognad,
utan att därför förlora något av dess seniga
natur. Kanske inte den mest iögonfallande
(nyckelord: lamphus), men helt klart den
mest betydelsefulla uppdateringen av 2021
års modell.
Och sen stiger man upp på Trident 660
som upplevs ligga i en högre pris- och slagvolymsklass. Som den tidigare nämnda
trampcykeln? Inte alls, utan mer som en
krympt Big Bike. Brett styre, högre sadelhöjd, känns som några mer procent material
överallt, en lätt framåtlutad körställning och
med det något som de japanska maskinerna saknar vid en jämförelse: Kontakt med
framhjulet och känslan att sitta på en fullt
uppvuxen motorcykel. Sensuellt smicker
som den kärleksfullt lackerade tanken, de
fint utförda små kåporna och ytorna överallt
tillsammans med den tydliga märkesstoltheten som de talrika logotyperna visar på
understryker detta intryck oerhört. De snarare anständigt (Yamaha) till rustikt (Kawasaki) utförda japanska maskinerna genererar
då betydligt mindre känslor. Hittills är det
endast den konceptuellt äldre Honda
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FRAMGÅNGSRECEPTET?

BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE
OCH KÖRDYNAMIK
Loppan: Knäslut som på en cykel, passiv
ergonomi, duger för småväxta.

TEST + TEKNIK

Tigern: Klassiskt Naked-upplägg, bra
framhjulskontakt, passar även för större.

Gasellen: Senig, smidig, redo för attack,
med det nya styret.
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Snygg, omfångsrik instrumentering, men
oldschool-hantering, direkt på skärmen.

Lättjobbad, negativ slirkoppling och justerbart handtag. Kawa-kopplingen övertygar.

Tydliga kanter är Kawa-språk, också baktill
med stilbildande dubbel-Z-ljus.

Välkommen till 90-talet, skriker den märkestypiska sprinten.

De diskret utseende bromsarna greppar
förvånansvärt bra, men är lite okänsliga.

Stötdämparen skulle behöva mer dämpning, liksom framgaffeln.

KAWASAKI Z 650

Underbar hanterbarhet. Ingen annan är lika smidig genom kurvorna. Men inte heller
med lika mycket rörelser. Den mjuka fjädringen når snart sina gränser med
tung förare eller vid hård körning.
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CB 650 R som vid en liknande prissättning
och slagvolym kan ge en liknande förhöjd
känsloupplevelse.
Vad denna ändå inte kan erbjuda blir
uppenbart så snart man trycker på knappen
vid höger handtag. Det välkända trippel-morrandet gör även i detta segment att
nackhåren reser på sig. Och med 94 dB stillastående är den nästan ovanligt närvarande i dessa begränsade tider. Den lilla trecylindriga motorn svarar en aning mindre girigt på gasen än vad vi är vana vid från andra trecylindriga Triumph-motorer, men

med det är all kritik uttömd. Bra användbar
dragkraft från botten som kontinuerligt
byggs upp för att högt upp utvecklas till ett
veritabelt varvtalsdrama. Garnerat med en
silkeslen och harmonisk motorgång. Saker
man i denna form bara känner från motorer
med ett magiskt cylinderantal av, ja just det
… tre. Den som någon gång kört en Street
Triple kan föreställa sig samma motorupplevelse förminskat till 75 procent. Vilket ju är
nästan precis det som Triumph gjort med
den här motorn som ursprungligen kommer
från Daytona 675.

Startar man sedan Kawasakins 649 kubikcentimetrar direkt efter drabbas man av
en riktig kulturchock. Den vresiga twinnen
är en skakmaskin i jämförelse. Ingen tidsenlig vevtappsförskjutning för ett adekvat
uppförande. Här handlar det om en klassisk
twin där kolven i cylinder ett går uppåt
medan den i cylinder två går nedåt. Och det
innebär vibrationer. Ibland mer, ibland mindre, men de finns ständigt där. Det tillsammans med den märkbart låga utväxlingen
gör att motorn upplevs som mer ansträngd
än den är, för med den låga vikten har de

Jämförelsetest mellanklassen

Instrumenteringen kombinerar TFT- och
LCD-teknik både funktionellt och estetiskt.

De välfyllda armaturerna speglar den ovanliga höga elektroniska utrustningsnivån.

Örat njuter av det förvånansvärt närvarande trippel-ljudet. Däremot inte ögat.

Triumphen presenterar hjärtvärmande
märkesstolthet med exklusiva detaljer.

Modern teknik med klassisk form. En kärnkompetens sedan länge hos Triumph.

Bekväm, utomordentliga handtag, men
något kort passagerarplats.

TRIUMPH Trident 660
En ”Big Bike”: Den brittiska maskinen är stabil och precis under nerlägg. Fjädringen klarar också körning med
attack, men är gärna stötig baktill. Alltid hanterbar,
men i jämförelse den mest arbetsintensiva.
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nästan 70 hästkrafterna inga problem. Så lite faktiskt
att den nästan kan hänga med den effektstarkare Triumphen på raksträckorna. Den skjuter på fint över hela varvtalsregistret, men är mest bekväm i det breda
mellanregistret. En sympatisk, men lite rå maskin till
vilken den något motsträviga växellådan och lite
ojämna gasresponsen passar bra. Motormässigt är
Z 650 att likna vid någon som gärna trycker till lite extra vid ett handslag. Det anses ju vara karaktärsstarkt.
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Triumph Trident 660
61,6 kW (84 hk)
vid 10300/min
65 Nm vid 7800/min
Yamaha MT-07
55,7 kW (76 hk)
vid 8500/min
71 Nm vid 6200/min
Kawasaki Z 650
49,8 kW (68 hk)
vid 8000/min
63 Nm vid 6800/min

Och MT-07? Den positionerar sig precis mellan de båda
andra maskinerna. Den berömda ”CP2”-motorn är nästan som Kawasakins, bara bättre överallt. Den har alltid
lite mer kraft, varvar lättare och längre, vibrerar betydligt mindre, svarar mjukare på gaspådrag, har mer harmonisk utväxling och drar ännu mindre, vilket är ett
mirakel med tanke på dess dynamiska potential. Kawasakin hamnar alltså efter. Triumph också? Objektivt ja. I
nästan alla mätningar tar sig CP2 lite snabbare mellan
A och B än den trecylindriga maskinen och har framförallt långt ner och i mellanregistret märkbart mer kraft.
Subjektivt handlar det i slutändan om en smaksak. De
aristokratiska manéren i den trecylindriga motorn kan
den emellertid inte erbjuda och är inte heller lika varvvillig.
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Ett sällskap med två klasser. De japanska twinnarna har båda en liknande grundkarakteristik, börjar dra tidigt och håller kraften uppe över
ett relativt brett varvtalsregister. Den mer varvvilliga Yamahan ligger
dock hela tiden betydlig över den mellanregister-betonade
Kawaski-motorn. Motorgångsmässigt ligger det världar mellan den
smidiga MT-twinnen och den starkt vibrerande, råa motorn i Z 650.
Den krämiga Triumph-trippeln spelar konstruktionsmässig i en egen liga. Den börjar dra från låga varvtal, bygger kontinuerligt upp kraften
för att ta sig förbi twinnarna först högt upp. Då går det å andra sidan
upp i femställiga varvtal med ojämförlig energi. En fin, sportig motor
för alla dagar.

Stationära kvaliteter: Check. Dynamik rakt fram: Check.
Och eftersom det i denna berättelse handlar om den
heliga treenigheten måste vi naturligt ge oss ut också
bland kurvor. Något som är en njutbar angelägenhet
med alla tre motorcyklarna. Låg vikt och solida muskler. Det ger smidighet, det känner man ju igen från sig
själv, i bästa fall. Men ändå visar sig snabbt tre olika
vägar som leder till samma mål.
Först har vi den färggranna Kawasakin. Vill man ha
något som är enklare att kasta från vänster till höger
och tillbaka igen får man köra 125:a. Eller springa.
Knappt har man tänkt kurva innan man är mitt i den.
Visst är Kawasakin lätt med hanterbar geometri, men
även den – positivt uttryckt – komfortabla fjädringen
bidrar till stor del till smidigheten. Tyvärr medför det
även nackdelar. Redan upprätt, innan cykeln körs in i
en kurva, räcker det med kraftiga gas- eller broms-impulser för att chassit ska börja leva om. Gassvaret

Effekt på vevaxeln. Mätning på Dynojet-testbänk 250, korrigerat enligt 95/1/EG,
maximalt möjlig avvikelse ± 5%

MOTORERNA?

VRESIG, SMIDIG
OCH KRÄMIG
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YAMAHA MT-07

Den mogne: Fortfarande upplyftande
smidig, och med ett avvägt uppförande.
Den tidigare oroligheten är sedan länge
passé. Dämpning och ergonomi är nu
ytterligare ett snäpp bättre.

Den nya instrumenteringen visar samma
information i ett nytt skal.

Ingen justering, men tillräckligt för sportig
körning. Nu lite bättre än tidigare.

Funktionellt är den nya LED-strålkastaren
en förbättring, estetiskt mer en utmaning.

690-twinnen är lika kraftfull som tidigare
och svarar nu lite bättre på gas.

Det syns inte, men sadeln är nu något bekvämare polstrad än tidigare.

Katalysator-arrangemang för Euro 5. Nära
motorn för snabb uppvärmning.

TEST + TEKNIK
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MED ATTACK GENOM KURVAN?

SPECIALOMRÅDET
FÖR MELLANKLASSMASKINER

känns ganska digitalt och det är inte lätt att
hålla ett snyggt spår under nedlägg. Den
som då snabbt drar på gas och/eller är lite
tyngre får då snabbt fjädringen att nå sina
gränser. Svänga istället för att rejsa, det är
modellen. Eller att gå ner i vikt.
Inget av det är nödvändigt om man låter
sig köras genom kurvorna på Triumphen.
Dess fjädring är så väldämpad att den klarar
både hårdare körning och ett par välståndskilon. Baktill är det till och med lite för mycket av det goda, där kan det skaka till ordentligt över ojämnheter. I gengäld får man tillförlitliga och exakta statusmeddelanden
från den fint arbetande framgaffeln. Detta
ändrar i vilket fall inte det faktum att Trident
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visserligen är jämförelsevis långsammare
men tar sig klippstabilt genom kurvorna.
Eventuell inbromsning bör man dock överlägga mer än annars. Fint doserbara men
med ett märkligt upprätningsmoment under nerlägg. Var försiktig även i upprätt läge.
Den som snabbt och direkt griper i handtaget kan plötsligt befinna sig i ett oönskat
stoppie-läge.
Hmmm, hur skulle en motorcykel som
förenar Kawasakins hanterbarhet och Triumphs stabilitet se ut? Det vet inte heller vi
exakt, men vi känner till en med ett nytt omdiskuterat cyklop-utseende (här har vi hört
både positiva och negativa kommentarer)
som kommer väldigt nära. MT-07 är inte lika

nervös som Z 650 genom kurvradierna men
mycket smidigare är Trident 660. Tidigare
var den betydligt mer oprecis och orolig
men efter att ha fått en hårdare fjädring för
ett antal år sedan blev chassit avsevärt lugnare, utan att ha behöva ge upp någon hanterbarhet. Med den senaste uppdateringen
har den fått ytterligare en portion elegans.
Den kommer å ena sidan från den nu något
känsligare fjädringen och å andra sidan från
den smidigare gasresponsen. Båda sakerna
gör körningen märkbart lugnare. Och sedan
det nya styret. Man kan inte skriva nog
mycket om hur mycket mer vuxen den lilla
Yamahan nu upplevs och är att köra. Den
har helt enkelt en suverän körställning. Det
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Tekniska data

Motor
Motortyp Tvåcylindrig fyrtakts
Insprutning
Koppling
Borrning x slag
Slagvolym
Kompressionsförhållande
Maximal effekt
Maximalt vridmoment
Ljudnivå stillastående

radmotor
2 x Ø 36 mm
Flerskivig koppling i
oljebad
(negativ slirkoppling)
83,0 x 60,0 mm
649 cm3
10,8:1
50,2 kW (68 hk)
vid 8 000/min
64 Nm vid 6 700/min
90 db(A)

Trecylindrig fyrtakts
radmotor
3 x Ø 38 mm
Flerskivig koppling i
oljebad
(negativ slirkoppling)
74,0 x 51,1 mm
660 cm3
11,1:1
60,0 kW (81 hk)
vid 10 250/min
64 Nm vid 6 250/min
94 db(A)

Tvåcylindrig fyrtakts
radmotor
2 x Ø 38 mm
Flerskivig koppling i
oljebad

Rörram av stål

Överliggande ram av
stålrör

Inverterad gaffel,
Ø 41 mm
Ø 310/255 mm
ABS, traction control
3.50 x 17; 5.50 x 17
120/70 R 17;
180/55 R 17
Michelin Road 5 ”A”

Teleskopgaffel,
Ø 41 mm
Ø 298/245 mm
ABS
3.50 x 17; 5.50 x 17
120/70 ZR 17;
180/55 ZR 17
Michelin Road 5 ”A”

1 401 mm
24,6 grader
107 mm
120/134 mm
810 mm
194 kg
201 kg
14,0 liter
1 600 mil
84 900 kr
85 900 kr3

1 400 mm
24,5 grader
90 mm
130/130 mm
805 mm
184 kg
171 kg
14,0 liter
1 000 mil
79 900 kr
79 900 kr

80,0 x 68,6 mm
690 cm3
11,5:1
54,0 kW (73 hk)
vid 8 750/min
67 Nm vid 6 500/min
88 db(A)

Chassi
Ram Fackverksram av stål,
Framgaffel
Bromsar fram/bak
Hjälpsystem
Hjul
Däck
Däckfabrikat

motorn ingår som
bärande del
Teleskopgaffel,
Ø 41 mm
Ø 300/220 mm
ABS
3.50 x 17; 4.50 x 17
120/70 ZR 17;
160/60 ZR 17
Dunlop Sportmax
Roadsport 2

Mått + vikt
Hjulbas
Gaffelvinkel
Försprång
Fjädringsväg fram/bak
Sadelhöjd1
Fulltankad vikt1
Lastvikt1
Tankrymd/reserv
Serviceintervaller
Grundpris
Testhojens pris

1 410 mm
24,0 grader
100 mm
125/130 mm
785 mm
188 kg
200 kg
15,0 liter
1 200 mil
78 500 kr
79 500 kr2

Tillverkarens uppgifter; 1Motorrad-mätning; 2Färg vit/grön (1 000 kr); 3Färg silver/röd (1 000 kr),
värmehandtag (2 514 kr), passagerarhandtag (1 714 kr)

Mätvärden
Toppfart*
Acceleration

191 km/h

196 km/h

205 km/h

0–100 km/h
0–140 km/h
0–200 km/h
Dragkraft
60–100 km/h
100–140 km/h
140–180 km/h
Bränsleförbrukning
Landsväg
Aktionsradie landsväg

3,9 sek
7,3 sek
–

4,1 sek
7,1 sek
–

3,8 sek
6,9 sek
24,7 sek

3,9 sek
4,3 sek
7,5 sek
0,39 l/mil

3,9 sek
4,6 sek
7,8 sek
0,44 l/mil

4,0 sek
4,7 sek
6,4 sek
0,37 l/mil

385 km

318 km

378 km

Motorrad-mätning; *Tillverkarens uppgifter

TEST + TEKNIK
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-poängvärdering

Motor
Dragkraft
Acceleration
Toppfart
Motorkaraktär
Gassvar-/lastväxelreaktioner
Motorgång
Koppling
Växellåda
Växellådans stegning
Startegenskaper
Summa

40
40
20
30
30
30
20
20
10
10
250

26
18
10
20
22
19
16
13
8
7
159

25
18
11
23
23
22
14
14
9
8
167

27
19
12
23
23
21
14
12
9
9
169

40
40
40
10
20
20
20
20
20
20
250

32
24
27
6
16
14
11
12
13
12
167

29
28
28
8
16
15
14
12
11
13
174

31
26
29
7
15
14
12
12
13
14
173

40
20
20
10
20
30
20
10
10
10
10
30
20
250

26
7
0
6
14
14
10
8
1
1
7
24
14
132

28
7
0
8
13
11
13
7
1
0
7
19
16
130

28
8
0
7
15
13
12
8
2
1
3
24
14
135

40
30
20
10
20
10
20
150

29
21
13
8
13
7
0
91

28
24
11
7
12
8
3
93

26
23
12
8
12
7
0
88

30
10
30
20
10
100

24
5
25
19
8
81

21
5
22
17
7
72

24
10
26
14
8
82

Segrare kostnader: Kawasaki

1000

630

636

647

Segrare pris-prestanda: Yamaha

Alla har kraft. Trident framförallt högt upp, Z mest i mellanregistret, MT överallt. Ingen har så
krämig motor eller växellåda
som Triumph, Ingen har så fin
koppling som Kawa, ingen kan
attackera lika bra som MT.
Rå: Den lågt utväxlade Z-motorn
saknar manér.
Segrare motor: Yamaha

Chassi
Hanterbarhet
Stabilitet i kurvor
Styregenskaper
Återkoppling
Markfrigång nedlägg/kurva
Stabilitet rakt fram
Fjädringsinställning fram
Fjädringsinställning bak
Fjädringskomfort
Körning med passagerare
Summa

Härligt hanterbara är alla. MT
och framförallt Z är dock lättviktare. Triumph stabilare med bättre dämpning, framförallt fram.
Twinnarna är dock bekvämare.
Dämpning: Trident har för
mycket bak, Z för lite överallt.
Fotpinneskrapare kör MT.
Segrare chassi: Triumph

Vardag
Ergonomi förare
Ergonomi passagerare
Vindskydd
Sikt
Ljus
Utrustning
Handhavande/service
Fulltankad vikt
Justeringsmöjligheter fjädring
Bagage
Lastvikt
Aktionsradie
Bearbetning
Summa

Fördel twinnar. Båda är lätta,
kommer långt och är bra utrustade. Ergonomiskt sticker Trident
och MT ut. Det nya styret gör underverk på MT. Extra plus för Tridents fina bearbetningskvalitet!
För singlar: Två personer
spräcker lastvikten på MT. Z passar dåligt för normalstora. Trident kommer långt, men inte i
jämförelse.
Segrare vardag: Yamaha

Säkerhet
Bromsverkan
Bromsdosering
Bromsstabilitet solo/med pass.
Upprätningsmoment vid broms
ABS-funktion
Styrlsag
Hjälpsystem
Summa

Fint totalpaket hos Triumph.
Känsliga bromsar och traction
control står ut.
Z bromsar digitalt, MT diskret.
Trident gör gärna en stoppie om
man tar i ordentligt.
Segare säkerhet: Triumph

Kostnader
Inköpspris
Garanti
Förbrukning (landsväg)
Servicekostnader
Underhållskostnader
Summa

TOTALVÄRDERING
PLACERING

3.

2.

1.

1,2

1,2

1,0

Max poäng

Poäng prisvärdhet*

1,0

Trumf för Japan: Den billiga
servicen gynnar Kawasakin.
Nackdel Triumph: Högst pris
och hög förbrukning.

Klart resultat. Nästan billigast,
flest poäng: MT-07 är ett budgetfynd.

får dig att känna dig mer intim
med motorcykeln och gör att
man kan bestämma riktningen
både enklare och med mer precision. Skulle man trots det behöva bromsa hårt: Ingen panik.
Trots identiska däck (Michelin
Road 5) är MT:n villigare att ligga
kvar i nerlägg än Triumphen.
Är Triumphs trippel nu den perfekta medelvägen? Subjektivt är
den förmodligen för många den
hetaste maskinen i denna klass.
Objektivt behåller Yamaha sin
krona. Och den tar preventivt i
trä för att det så ska förbli. Hur
många gånger? Ni får tre gissningar.

Text: René Correra
reen@motorradonline.de
Foto: Jörg Künstle, Tyson Jopson

*Prisvärdhetspoängen är räknade på grundpriset, samt för funktionen relevanta tillbehör.
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Yamaha MT-07
Tronen är fortfarande Yamahans, men
den börjar vackla. Den lilla MT:n är
som tidigare det mest kompletta
totalpaketet och har med den senaste uppdateringen märkbart slipats
lite till. Men så långsamt hamnar den
efter rent elektroniskt.

2

3

Kawasaki Z 650
Liksom tidigare en uppfriskande,
dynamisk men också rå motorcykel och bästa valet för mindre
personer. För en testseger är den
alltför ensidigt inriktad på hanterbarhet. Uppdateringen har gett
den tidsmässig utrustning, men
den saknar fortfarande lite finslipning och bättre fjädring.
Storgatan 45 Ludvika
Mån-fre 10-18
0240-611 700
www.fottas.mc

Dalarnas
Honda MC Center

Triumph Trident 660
Vilket uppträdande! Vuxet beteende, gediget utförande, modern
elektronik och äkta trecylindrig
känsla. Det har aldrig funnits i
denna klass tidigare, särskilt inte
på detta sätt. Lite lägre förbrukning eller lägre pris och vi skulle
haft en ny kung i klassen.

