
Lahší až Lahší až o 8 kgo 8 kg
Model 2014 je podstatne vylepšený oproti modelom 2013, aby bol ešte dokonalejší v hlbokom 

prašane. Pre väčšiu zábavu v snehu je jeho hmotnosť znížená o 8 kg, pričom väčšina komponentov je 

prepracovaných. Nové sedadlo, komponenty podvozku a odpruženie, pohonný systém, prevodovka, 

brzdový kotúč a premiestnenie chladiča dopredu prispelo k tak významnému zníženiu hmotnosti. Ale 

ešte väčšieho zníženia hmotnosti si všimnete za jazdy. 

ARCTIC CAT M 8000 HCR 153 

ProClimb M 8000 HCR nie je len obyčajný športový skúter 

do hlbokého snehu. Je to superskúter do voľného terénu s 

pretekárskymi génmi a špičkovým odpružením pre špecialistov, 

ktorí dokážu oceniť jeho výnimočné vlastnosti. Je to najlepší 

skúter, ktorý Arctic Cat môže v triede hardcore Mountain snežných 

skútrov ponúknuť.

Dovozca: ASP Group s.r.o., www.ac-usa.cz

www.aspgroup.cz

Sneh na Sneh na 

chladičoch chladičoch 

primŕza len primŕza len 

minimálneminimálne
Pre rok 2014 sa inžinieri Arctic Cat zamerali 

na problém hromadenia snehu a ľadu na 

spodku skútra a výsledky sú úžasné - na 

modeloch 2014 sa zachytáva podstatne 

menej snehu a ľadu. Hmotnosť skútra 

M 8000 Sno Pro HCR 153 sa po jazde 

zvýšila len o 4 %, v porovnaní s 15 % - 17 % 

u konkurencie! Spodná časť tunela je 

lakovaná práškovou farbou, aby sa na nej 

udržalo menej snehu, preč sú dlhé hladiče 

po celom spodku tunela, na ktorých sa 

topil sneh, ktorý potom primŕzal na celom 

spodku skútra. Toto všetko robí nový 

M 8000 153 HCR jedným z najľahších 

a najovládateľnejších Mountain skútrov 

vôbec. 

Nové Nové lyželyže
HCR 2014 je vybavený širšími, rozmedzí 

1 066 - 1 092 mm nastaviteľnými lyžinami pre 

ešte väčšiu priečnu stabilitu. Vpredu pruží na 

špičkových jednotkách Fox Float Evol, vzadu je 

pruženie M Rear Suspension s tlmičom Arctic 

Cat IFP uprostred a vzduchovým pružením Fox 

Float 2 vzadu, ktoré ponúka úžasné správanie 

v hlbokom snehu a zároveň vďaka absencii 

oceľových pružín znižuje hromadenie snehu na 

podvozku.

MotorMotor 160 koní 160 koní
Radikálny športovo - pretekársky skúter 

M 8000 HCR 153 je poháňaný extrémne silným, 

kvapalinou chladeným 2-taktným motorom 

800 HO s bezbatériovým vstrekovaním EFI 

s hromadou krútiaceho momentu, ktorý na 

hnací pás Power Claw 153 x 15 x 2.60 “ ( 85 

Durometer ) posiela viac ako 160 koní .
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