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UVGHYTIIUKY PRO G]"RNR
í GIadiator patří k nejprodávanějším čtyřkoIkám na našem trhu a Iako takový nabízíi pěknou řád-' ku dop|ňků, přís|ušenstvía te(hniCkýCh speciaIit ušitých přesně pro úče|yjeho příštího použití.
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KdyŽ už si tak toho svého G|adiatora s€íavu
jete na míÍu, tak máte kÍomě barev dé|ký ko|,
gum a da|šiho i j iné možnost. lúŮžet €  5 ihned

i při c€|odennírn náročném provoŽu' osobně
bych sijevybral.

na Žačátku napřik|ad zvo|it Úpravu VaÍátoru'
]ouÍneyrnan nabízi p|o jeho odÍředivou spoi
ku set tÍvan|ivějši.h Vá|€čkŮ značky Dr' Pu|ley'
Ty přijdou Vhodvstuaci,kdy budete chtít stÍoj
použivat prcfesioná|ně a počítát€ s pracovním
pouŽitirn v náročných podmínkách. Jde s]ce o
Vá|ečky do spojky' a|€ tvaÍ Váečku by| s ohLe
dem na de|ši trvan|ivost pozměněn na nepra-
Vide|ný penta9oná|ní' opÍoti k|as ckému Vá|eč
ku, kterýseča5em defoÍmuje'setotiž jeho p|oš.
ky opíraiipořád st€jně o p|ochy unášeče ta lř.
ku spojky a VydÍŽítak deŠldÓbu p|acovat na.
pÍosto stejně. Jejich cena je cena ]900 Kč (27
nebo29s).
Da|ší rnožnoíí |aděnÍje výměna sekundáÍnÍ5e.
stavy VaÍiátoÍu (taLiře s pruŽinou) a tuningo'
Vou od kanadské fr lmy cvTech.Vtomh|€ přípa
dějde o Vy|epšení v|astnoíí maš ny pii brŽdě
ni, kdytÍad]čnisystéÍn přizabíŽděnézadniná.
píavě nedokáŽe rych|€ dopnout řemen a tlm
dochází Při opětovném přidání k pÍod evám'
píok|ouznutí a pÍ5kání ř €menu'To řeší Vy,focený
systém s dvojitou křivkou posuvu ta|íře. Běžně

5e totiž Vnějši ta|íř odsouvá při zméné (ŽÍych.
|ovánÍ n€bo zpoma|ováni) plevod! po ýou.
bovité křivce svého unášečejedním směrem a
na prudkou změnu V podoběŽabÍžení,odnich
ko| nedokáže za€agovat dostatečně Íych|e' U
systému cvTech sevodítka po9uvu ta|ířezpát'
ky pohybujipojiné křivce a okamžitě pozabrž'
děnidopnou řemen' Když pak né,edně přidá
te' tak bez prok|ouznutí ř €menu zas€ hned ko|a
zaberou' PÍuŽnost jizdy je pak neýovnate ně
|€pši'
Pos|€dní technickou |ahŮdkou ie závodni sPoi
ka Dt' Pu||ey s něko|ika sety pÍ!žin od|]šených
barvou'V tomh|e případé s]jimůŽete naíavit
bud'pro čistě o závodn'po!Žiti' kdy spojka,a.
ine2abÍataž ko|em 3000ot'/min' a na vaÍiátoÍ
piedá hned p|nou poÍc] newtonmelrů pÍo ra
ketový íaÍt' Připadně naopak pfo pracovnípo
uŽiti, řekněme třeba sekáníÍáVy' kdy potiebu
jetejet fakt poma|u' Pak s€ dá Vybrat set pru
Ž]n' které nechajÍspojku zabírat užtieba V 15o0
ot'lmin' spojkaje naVíC upravená tak, ŽezŮstá
vá po c€|ou dobou sep|Utá(zaaretovaná)a ne
Plok|Uzuje, Vrypíné 9e až pokesem otáček pod
spínacÍhodnotu, nebo zablŽděníÍn ko|' Tákže
třeba pÍo Žmíněné sekánijde o naprosto ideá|.
nibo pomocnika, pÍotoŽe připoma|éjízdé pod
zátěží béžná spojka dost trpi'

podle prefe|enci záka,nÍka' cena vyb|aný.h
t|umičŮ nezvyšuje v astní cen! čtyřko]k'takže
zákaznlk má přivýběÍU napÍosto vo]noiJ ruku,
&k|adem nabidky jsou klasické kapa inové
t|tmiče' kteÍé znát€ tř €ba z píVních G|adiatorů

jejich výhodou je napÍostá jednoduchoí

Ž při objednáváni čtyřko|ky dostanete
kÍoměda|šího i moŽnostVo|byt umičů'
K máni je trojí provedení odpÍuŽeni

a ze Vš€ch nabíz€ných asi nejkornfortně]ši
nastavení' Pokud budete G]ada použivat hodně
na práci a nak|ádat ho, co se na něj vejde, tak
se UÍčtě dají dopoíučit hydrcpneurnatické
t|umiče s možnoíl dofukovánÍ. Ty |ze nastav t
i na opravdu Vysokou zátěŽ' aniž by náíedně
Chodi|y na domzya dá|lrpě podvozek' o tyh|e
tIumičejeuŽpotřebaseíaratanastaVovatVnich
t|aky podIeaktuá|ních potřeba podIeVáhy,aby

neby|y zb}tečně natvrdo' a taky se lozhodně
nesmí necháVat bez taku. Pod€dní možností
jsou úp|ně nové uzaviené hydropneumatkké
jednotky, kde sice nemůŽete měnit t|ak' a|e
nabízi dokona|ý kompíomis mezi běžným
t|Um]čem a tím dofukovacím' Teý v podobó
stÍike spoÍt lvlotořáj ma6tonu je jasné ukáza|
Vtom nejepšim svěťe. so| idniút um iodskokv
továÍnÍm naýaveni a bezprob|émové.hování
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