
Vedle kočky domácí 
(Felis silvestris), což je 
domestikovaná forma 
kočky divoké (opět 
Felis silvestris), u nás 
během nedlouhé doby 
zdomácněly 
i kočky arktic-
ké (Arctic Cat). 
Nově se u nás ale 
začala objevovat 
i její mimořádně 
atraktivní mutace – 
kočka arktická levná 
(Arctic Cat discontus).
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ale pozor, to jenom proto, že sadu 
hliníkových rá� ů dostáváte jako 
přibalený dárek k  mašině! Slušná 
nabídka. Když si necháte hlíny rovnou 
obout, máte hned od začátku k  mašině 
dvě sady kol – každou třeba pro jiné 
použití…
K tomu je tu všechno, jako to bylo u strojů 
prodávaných ještě do nedávna o desítku 
dráž. Klasika čítá trvanlivý ocelový 
rám, sedmistovkový jednoválec 
s točivým momentem 60 Nm, 
nápravy lichoběžníkového 
uspořádání i  připojitelný 
pohon předních kol. 
Praktickou stránku věci 
dotváří blbuvzdorné ovládání, 
precizně chodící řazení, oba brzdové 
okruhy na hydraulické ovládání, 
přehledný displej a klíček v kapličce nebo 
uzavíratelná schránka před rozkrokem 
(nádrž je pod sedlem).
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LEVNÁ

Víte, která válka má jenom pozitivní 
následky pro civilní obyvatelstvo? 
Přeci válka importérů! Tak si jí 

užívejte dosyta, protože ceny čtyřkolek 
koncem letošního roku padají na 
samotné dno. Taky Arctic Cat přichází 
s akcí, která ořezává cenovku u sedmikila 
na skandální úroveň. Cena sedmistovky 
od značky z  minnesotského Thief 
River Falls, která letos hrdě oslavila 
padesátileté výročí, totiž nově začíná 
na 199  900 Kč a  to tu ještě nebylo. 
Zemitá americká klasika se tak v kusově 
omezené Special Edition dostává na 
úroveň čínsko-tchajwanské konkurence. 
Většinou akce takového typu znamená, 
že dostáváte holátko okleštěné až na 
kost, bez doplňků a  … no bez ničeho. 
Arctic Cat kontruje a  akční sedmistovce 
nechybí naviják Warn, koule, laďák od 
Remusu ani přední rám nebo nosiče. 
Sedmikilo dostanete sice na plechách, 

Arctic Cat 700 H1 PS EFI
Motor  vodou chlazený jednoválec
Rozvod  OHC/4
Zdvihový objem  695 ccm
Vrtáníxzdvih   102 x 85 mm
Kompresní poměr  10,1:1
Max. výkon  20 k (15 kW)/7500 ot./min.
Max. točivý moment  60 Nm/5500 ot./min.
Plnění motoru  EFI
Převodovka  CVT
Pohon  2WD/4WD
Brzdy vpředu/vzadu  hydraulické kotoučové
Pneumatiky vpředu/vzadu  25x8-12 / 25x10-12 
Rozměry dxšxv  2180 x 1240 x 1290 mm
Rozvor  1280 mm
Světlá výška  305 mm
Zdvih pérování vpředu/vzadu 254/254 mm
Pohotovostní hmotnost  335 kg
Nádrž  24,6 l
Cena  od 199 900 Kč

Světlá výška 
Zdvih pérování vpředu/vzadu 
Pohotovostní hmotnost 
Nádrž 
Cena 
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