
JOURlI NE

Da|šísezonaje už skoto minuIos-
tí, ale nekompromisně se b|íŽíta
příští. Kromě jiných mašin 5e mů-
žete těšit i na tyhle kousky, Co se
k nám dostanou prostřednidvím
JourneyManu.

lrl rotože stěŽejni čE]a plode]ů z novine[,

l/o ltervch ted bude iei, bude dost
I pÍávdepodobne ýytvaiet G|adiátor, tak

neni Ód Věci zaČit u něi' skolo se nechce Véřit'
Že tah é mašlna pÍaktCky rok (o rÓk p|ochází
nějakoUinovacÍ(JaponCiby5emoh|]zamysIet , . . ) '

takŽe tah|e da|Ši Vás tak nějak UŽ a.i nemůŽe
piekvapit. Jde o da|ší Vývoj |etošni novinky
s oznacením X5, ktérý 9e jaksl uŽ samozřejmě
očekáVá' G|adiator X5 totiŽ tentok.át do9táVá
VstiikoVání' (arbec je s]Cesoučá5tka pro většinu
z ná5 pochopite|nější a taky si umÍt€ poradit'
kdyŽzrovna něcÓ V ném přestane Pracovat, a]e
piíprava směsitímh e2působemje už dávno na
|]mjtu 'Ato nejenom na mechanickém,a]e icose
týká kvalily směsia piizpůsobováníse VýkyVům
oko|ního píoíiedí (tiak, V|hkost' tep|ota)' to
totiž bez jeho piestavění prostě neproběhne'



Vstřikování je taky jedinou VoIbou do bUdoUcna
z h€diska možnosti dodržení předepsaných
emisních |imitú, kteÍé každopádné budou
pořád tvdší' suma 9umárum, karbce UŽ to
pomá|u a jistě odsouvá do kouta a |epší uŽ to
nebude. Nebudeme ale bÍečet, ířÍkačka má
taky něco do sebe' lieba pÍáVě u G|ada našli
mototáři díky EFI dalšírezer\yv jeho pů|litíovém
ínotoÍu a nová X5 sice zůstává Výkonu ko|em
35 konívěná' a|e kÍouták poskoči|z dřívějších
nece|ých 40 Nm na so|idních 45, a to bude u
pětistovky sakÉ znát. |\,limo to se l] G|adiatolů
nic zv|áštního neodehtá|o a klomě nového
motormanagement! od Bosche, který dodai
i ce|ou vstřikovací jednotku, je to pořád ta
stará dobrá, |éty píověiená konstÍukce 5 |etos
změněnýín ksi(htíkem. s příchodem íříkačky
se rněn' i cena G|adiatola, každopádně pořád
zůstáVá hodně přÚemná: krátká VeÍze přijd€ na
144 800 Kč d|ouhá o deset víc' Trádičně FoU
V cenách započitané naviják, kou|e a h|iniková
ko|a.lestli5e obejdete bez toho, takvá5 přijde

lůt'I 'r l i l|}' i|{' lI i iI lJ-
GIadiá1or,tojetaková 5tá|ice na Íhu, a|e budou
tu i adrenalinovější novinky. ToU asi vúbec
nejhravéjšÍ je 5Í\,1c captain 350 . naprc9to
hustá motádovka. Protože jde o s|t4c, tak
můžete očekávat' že tu b|lde jislá podobnoí
5 pětistovkovou Bamkou' . kdyŽ podobno,t
není to spÉvné s|ovo - podvozek j € stejně
šiíoký. to znamená ext.émně široký má
íejnou adní osu vyrobenou d|e standardů
suzuki, a|e proti větším! bÉtříčkovijeo kousek
k6tší' a tím pádem ještě o ch|up obfatnější.
l,Iimo to podvozek má odpružení nitrogenem
a h|iníkyz fotek jsou UŽ Ve standaÍdu' captain
by| púVodně kroska s manuá|nínr řazením,
tah|e novinká a|e dostáVá nový větší motor (5
objemem 320 ccm) s o 20%vyšším křouťákem
a výkonem 27 koní' Převodovku vystřídaI
VariátoÍ, takže ýandé na asfá|tu Už nebude
bránit ani nutno9t řazení (nekanenujte mě,
márn proíě 6dši Variátory) Všechny novinky
jsem si stihnu] prohédnout těsně před tíín,

neŽ odje|y na mi|ánskou Výstavu, a dokonce Še
ještě povozit' s captainemjsme sipad|ido oka
okamŽ.tě ná tříki|o se to naprosto ýandovnÍ
mašina' Ná PaÍkovištj před ve|kosk|adem přišel
o och|lpenísvých zánovních výíavních gum,
ŽámkovkU ozdobjIo párčerných koIečeka skoÍo
mě z něj nemoh|i dostat'. ' o tom a e až někdy
v testu. Pod|e neofiko zpráv by cena Kapitána
mě|a zúíattěsně pod hranicísto ti9íc'

ÍITryrnrrTiTBrí'miídflrirFr
Tchajwancise !ž před nějakou dobou rozhod|i,
Že začnou t|ačit i na konkurenci ve vyšších
íéÉ(h a dobudou doted,neohrcŽovanou pozici
ve|kých znáček. [,lenší objemy U ná5 prakticky
bez nálepky &'lade in Taiwan nejezdi rnožná
za pár léi bude jin. i ýtuace nad
|etošním příůstku V podobě Din|ice



tot iŽ napiesrok přÚde daŠÍ sedmik i|o '  Tohe
bude od konk]']renčního slúc a 5 D]n|i nebude
mit kÍomě Ve|ikosti motoru nic 'po|ečného'
si/c připÍavi|o pro prezentacina E c|'1ě ]Umbo
700 s ÚpIněnovým jednobu.hem'VýVÓj motoru
nenecha|i v továrně náhodě' ale pro tento
připad spojiIi sí|y 9e šplčkÓvým technoIoqickým
centÍem TR| (ndUstriaI Téchno|ogy BeseaÍCh
InstitUte), kde mimo da]ší mají třeba Žkušenoni
5 VýVojem hybÍidních pohonÚ pro automobiky

5 mob]|itou' Takže pÍévě tam sMc n€cha|o
zplacovat motoÍ, kteÍý přííírÓk vtrhn€ na trhy
naIadénýpravděpÓdobně na nějakých 50 konía
55 Nm' Předsériové]umbo naVícktomu přidává
v téh e třídě neokoukaný des]gn a oblatnost
íibuje rozvor o má|o de|šL než má tiíki|o. Ikdyž
se Ve|ké J!mbo dostane do VýÍobyas ažněkdy
V dL]bnu, tak o motoru uŽ se toho ví docea
dost' i kdyŽještě pořád pÍocházido|adbvánim
a vybtušovánÍm. Agregát má Přesný objem
675 ccm při Vnání ]0o mm na zdvih 86 mm
(podčtverec s|ibuje ochotu k točivosti),
kornpÍese je stanovená na 9,5:]. Na sedmiki]o

by mě| dosahovat lo|idních padesáti koní,

než třeba u Grlzz|y)' kÍouťák 57 Nm přl 5 50o
ot-hin' Sedm ki|o saínozÍejmě honi tradični
střeva užitkáčů spojku a VaÍiátor, ty jsou od
japonského Fuji. Jak Ínoc 5í!4c o nový motor
stoj' dokládá i to' Žé Tchajwanc uŽ na jeho
VýVojvynaLoŽi|i 1,2 mi|ionu eur
V nejb|iŽší dobé vás čeká test střikačkové
G adiatora a taky se uŽ netrpě|ivě očekáVá
příchod šestistovky Xó' ]umbo Vypadá
v předsériovce doí í!šně a Ved|e Din|i 700 to
bud€ da|ší hodně zajímavá mašina Ž oírova,
kteó moŽná zamíchá karty V nejvyšším
segmentu.lúotádovkyjsoU U nás naVz€íupu a
captain přicházíprávě včas, aby se na sk|ouznu
na v|ně siIničního ší]enstVi'

lE. re*oa
'AF toro,D Prj,

o

(třeba BíúW)'vyvÚíVyspě ou teIematiku pro
auta' testuji technoIoqie paIiVových č|ánků
a VŮbeC patři mez] světovou špičku
v techno|ogiÍch souvisejících

a|e testované prototypy b€z
potíží zvláda|y ještě o dost
vÍc (už takh|e je to a|e víc


