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stane ještě mnohem větši  |ákad|o v podo
bě osmiki|oVé Velze' ktelá nabidne véčko
Vý dvouvá 5 Výkonem pies 70 konl '  cena
Z6 bude podle importéra hodně atrakt ivn i l
a  utčltě nedosáhne ani  200 t is ic ' ' '

louRlrEVMRl{ 2011
Příští rok se na českém tlhu objeví řada novinek a zastoupení Journeymanu j ich má taky
pár v rukávu. Kromě nových čtyřko|ek př i jde třeba i dIouho s|ibovaná bugina. t

která pod|e všeho kva| i tou předčítu Vůbec
prVní,  tak múŽete čekat des ign podobný ob'
ibené menšitřktÓVce. ZáíoVeň půide o ne|
výkonně]ší tchajwanskou čtyiko|ku VŮbec,
param €Íy rnotor!  Vyv inutého Ve špičko
Vém Výzkumném stied skU |TR| bude zdat
né konkurovat ]aponským značkám 5]
koni/57 Nnr '  ̂ 4ašinu bude možné objednat
bÚd na ]2 '  nebo ]4pa|cových ko ech,  poz
déj př]de prod ouŽená Verze. Jest i Vás za
] imá, jak Ve|ké ]Umbo je,d i  a da|ši  PodÍob
nost]  o něm' tak s i  nezapomeňte obstarat
př ištíQUad'  kdevyide veIký teí '
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Pos|ednive|kÓU novinkoU je spol tovní s i .
de by s ide '  nebo sp iš bu9ina 26 '  o př ipra.
vovaném íroj] jste se už U nás dotet| i  na
ja ie,  a|e f  ná níteíovánía úpÍavy nakonec
V|astn izahá]eni  prodeje po9unu y aŽ na ko.
nec Íoku. Toh e Voz i tko VyužíVá techniku
z G|adiatora X6 -  tedy jednová|cový šest i
íovkový motor se vst i ikovánim, KeÍý by
mé| (ač t  i  na tuhle ce|k €m | €hkou bug nu.
Pro náročnějšise a e během roku na tÍh do

ProtoŽe stéŽejniÍn mode|em kata|o9u
Jou rneyman u ]e úsPěš ný GIad iator, zaČ neme
u něj' I kdyŽ piizvisko nÓVinka v tuh|e chvii
zní doý podivně ' ' '  NejvětŠi novinkou pro
nad.házeiíci období je totiŽ znovuzav€deni
typu 5]0 Ve Varanté G|adiato. 5 ]0 lvlaraton
Legendary Edition' Ano' staíý dobrý G]ad
je zpátky na scéné a díky hodné' a|e fakt
hÓdně atrakt ivnícené bude u V|astn iznačky
konkurov.t menšim objemům Tenh|e k25ik
5e tÓtiŽ blde prodávat za .en! ]24 800
korun (129 800 KČ Ža d|ouho! Verz) '
což je na skoro nerozbitnou
pétistovku doce a pecka' N4aš]na
je hÓmÓlogovaná pÍo dva | id,
má homoogaci  na kou| i  (neni  ve
íandardu) '  Jde o ]novovaný
rnode|' který Íná motor u]ožený V
9iIentbIocích a nechybi  d i9]tá|n i
disp|ej. Navic se ni G|ada dá za
,Výhodnénou cenu objednat set

V,.ffi[1fTurlnť:
brát  jako novinky na da ši  rok '

navijáku a taŽného zařizení Ža
2990 Kč'
U G|ad]atora to a|e ještě není
všechno, daiší nÓVoty se týkají
i technlky nových modelů' o
těch s]a|e přečteteještěj  nde'
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DÍuhou významnou zá."ži tos

sednristovka sí!4c ]Umbo'
Na tu se taky č €ka|o do.
ce la d ouho a prvni  proto
typ se uŽ obiev i  na jaÍni
výstaVě Nicméné tepÍVe
na podz im se k nárn do
Íanou p lvn (ousKyl  na

PROSTEfO ZKUS.

ti značky s drapákem Ve znaku j €


