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Pneumatiky vpiedu/vzadu
hydrauIické kotoučoVé

25x8-12 / 25x10-12

. l t ' ] ' ) .  ||ít i  l . l t . . . , : l is . l  f  Ju'1|.t- kou - piední náprava
bez pohonu vyniká |eh-
kostí ov|ádání bez nežá.
doucích momentú, tuhá

Nádrž
EozrnEry diB n"-

1 4
2 1 5 2  x  i 1 0 0 x  1 1 2 6 m m

232

I270 mmProtoŽeje JUmbo, co sejeho zaiazeníV hierar-
chii užitkáč t}'ká, poiád ještě ma|orážka, tak
nenabízí piední náhon, což ho bude limitovat
pii nasazeníV ostiejším terénu.Tomu nebude
plně nak|oněné ani prední op|astování, tam

a|e importér umí nabídnout z dop|Ěkového
kata|ogu masivní trubkovÝ rám. Na těŽkÝ
teren a šp|hánínebude ani 7adnípevná osa,
Jumbo je zkrátka takov kiíženec mezi
ma|ou sportkou a Větším užitkáčem.
Piinese hodně zábavy, odveze dva lidi
na V}'|et, a kdyŽ bude potieba, tak od-
táhne materiá| na stavbu nebo k|ádu
z |esa, ale trial a h|uboké bah/nko si

oceníte op|etené hadice Ý
piekvapi brutá|ni 5i|ou, aIe
iz maximá|ky. odpružení 5i
ale na jízdu je nastavené fajn a
Jestl i5edázaty
z p r a c o V á n í

RozvoÍ

iednoválec. Ten má V}'kon posunutÝ z p vodních ]8 koní na

současnyich skoro 2], a i když se to nezdá jako zásadní proměna,

tak Věrte, že těch pár Va|achl] navrch znát je, co je a|e znát Víc, je

nárúst krouťáku na slušn\ich 26 Nm' obojíted'piivodí b|eskovější

(nebo a5po|i o něco rychIejší) akceIeraci, tÍíkiIo od sMc V bec patií

ve 5Vé tÍídě k těm neivětším silákťlm, a tak se neníco divit, že |etět si

po siInici pies devadesát není prob|ém, a když za to Vezmete, taK]e

tam UVidíte dost brzo'

I?IJ
Pii prvním pohledu mr!Žete namítat, že Jumbo se zas tak moc ne-

změniIo, a máte pÍavdu, ikdyžjenom nap |. Poiádjsou tu ta d věrně

známá čtyiikukadla, z pohIedu závodníka nepiíliš šťastně zakompono

Vana do p|astoveho náÍazniku 5 inlegIoVanvmi bIinkIy 5 čirou optikou'

P|astové bednění poiád zasahuje až po uIoŽenípiední nápravy a mezi

svět|y nechybíVodorovné žebrová nívedoucí prť]Van rovnou na chIadič.

Zadek poiád zuš|echéují zalomené zadni lampy a nechybíani zamyka-

telná schránka mezi nimi, kam nastrkáte ce|ou p|áštěnku a ještě 5e tam

k níVejde propi5ka'
ste'inějako sportovnější bratiíček Ram má iJumbo stejnou piístrojovku

s ve|klm displejem, kde 5i naladíte Všechno, co chcete od mašiny Vědět

| _ u slušnÝch vÝrobcť] dneska už naštěstí standard.

Žejde o regu |érní užitkáč, poznáte hned Ve chví|i, kdy 5e k JumbU postavite,

objem motoru totiŽceIkem obratně maskuje rozložitou stavbou, pod kterou

bvste ze začátku 5píš hádali něco možná až ko|em čtyi až pětikila. Mi]žou

za to jak bohatě dimenzované pIasty, tak i trubkové nosiče vpiedu i vzadu,

kam na|oŽíte pár desítek ki|o nák|adu, a když by to nestači|o, tak m Žete

piipojit dVouko|ák se ctvrttunou na kouIi' Kdyz 5e tak sehnete, abyste 5i to

piipoji l i, tak na Vá5 zasvítípráVě ta nová kardanka (jest|iVám nevadímastit

a napínat ietěz a chcete ušetÍlt desítku, tak se tam budete těšit z rozety -

v rámcipravidelné Lidržby aIe podstatně častěji).sázka na kardanje u užit-

káče pochopiteIná - na Váhu se tady zas tak moc nehraje a V}'hoda toho,

že po každém V}i|etu do bah)inka nebudete muset znovu čistit a mazat,je

u 5tÍoje' kter}; by| p vodné urceny pro prá(i ' veIk}im pIus.

Kromě toho, co už jste 5i pilečet|i, má letošní Jumbo, a to v obou verzÍch,

pár změn na rámu' NoVé stroje poznáte podle toho, že predek sedí o pár

čísel V)iš, měniIo 5e trochu usporádání prední části rámu a V},těŽil z toho

i chladič kapaIiny, kter)i by| p vodně kV Ii místu uIoŽenÝ V záklonu a ted'

užje ko|mo, takže by mě|chIadit o něco |íp.

Aby toho nebylo má|o, tak na pohonu je ještě dalšivylepšení, kterlm.|e

pridaná redukce, která u dvěstěpadesátky stejně jako u ietězové Verze

peníze něco
mašiny, tak to
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prťrměruje užitkáč se sport' Í '.!
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