Ahoj ministranti,
léto je skoro v plném
proudu a brzy nás
opět čekají toužebně
očekávané prázdniny.
Dnešní rychlá kola se
zabývají vozítkem,
které se hodí na léto,
ale překvapivě i na zimu.
Tentokrát bude
řeč o netradičním
vozidle – čtyřkolce
Gladiator X8.
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Technické údaje:

Motor: čtyřtakt, dvouválec, 8 ventilů
Výkon motoru: 14,8 kW (při 5600 ot./min.)
46 kW (při 6700 ot./min.) – off road úprava
Točivý moment: 72 Nm/6000 ot./min.
Objem motoru: 800 ccm
Délka: 2320 mm
Šířka: 1180 mm
Výška: 1360 mm
Rozvor: 1480 mm
Hmotnost: 387 kg
Objem nádrže: 23 l

X8

Gladiator
Možná je snem každého kluka projet se terénem na vozítku, které překoná všechny možné
překážky. A jistě by si to nejeden z nás chtěl zkusit. Brázdit přírodu v motorovém korábu. No,
je fakt, že se při tom produkuje hluk a smrádek,
k tomu se přidají zdevastované louky a po takové
projížďce zbude nešťastná příroda. To se raději
projet na nějakém pro to určeném místě. Nicméně čtyřkolky mohou být využity pro dobrou věc
i v přírodě, a to zejména pro záchranáře.

nou. Bylo to naštěstí jen cvičení, ale i tak se Gladiator
osvědčil. Místo kol mu byly nasazeny sněhové pásy (podobné jste myslím mohli vidět ve filmu Taxi 3, kdy s nimi
taxík drandil na horách). Díky nim se mohla čtyřkolka
pohybovat po sněhové pokrývce a dopravit záchranáře
na místo „neštěstí“. Zkušenosti ale ukázaly, že ani sněhové pásy nejsou 100% jistota a že i s nimi může člověk
lehce zapadnout.
Gladiator je naštěstí pro tyto případy (ale i pro mnohé
další účely) vybaven navijákem, který je v těžkém terénu
nepostradatelný. Tato čtyřkolka je řazena mezi pracovní
verze, uveze až tři lidi (jeden sedí před řidítky) a je možné za ni zapojit i automobilový vlek či další příslušenství.
A když je někdo líný odklízet sníh, stačí připevnit sněhový pluh a tradá do práce :-).
Gladiátor X8 je jistě velkým pomocníkem a uplatnění
si najde nejen u záchranářů, ale v široké škále možných
využití. Ale kupovat si ho jen na odklízení sněhu by se asi
nevyplatilo (pokud neuklízíte pro celou vesnici). Cena
standardně vybaveného typu je 195 000 Kč.

Foto: Journeyman.cz, Quad.cz

Čtyřkolkám se obecně nedá upřít jejich výborná vlastnost – průchodnost terénem. Gladiator
X8 není výjimkou, což potvrzují všemožné testy. U nás proběhl i jeden velmi zajímavý, kdy šlo
o přesun záchranářů k člověku zavalenému lavi-
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