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MOTOKRRR$ RMMKRMR
Spoltovní 5MC Ram 500RR jsme
už představovaIi Ioni. Letos aIe
přiš|a da|ší varianta' která potěší
hIavně ty, ktelýn nevoní bahno
a terén a radši drbou gumy o as-
faIt _je tady motadrová verze
Racing Edition.
r'TIrII.(.ÍÍrrinTrrÍ|Tr.Tt{E
BÍ2o z l is l i te '  že na s i |n ic i  se dá zažh
podstatně víc .ež jenom nudný p ieje,d
na tÍať'  obievíte iaké kouz|o íná ta hnusně
za|omená zatáčka na kÍai iměsta n €bo s jezd
na dá n ic i '  že zabočovat z  h|avnído Ved|e iš|
se dé tak '  ož se z toto loš1ěnkám ío2k|epou
ko|ena, a ze Všeho neivk začnete mi lovai
kruháče'  zaČnete oo n lch s|íd i t  a vvh|edával
je a uŽ to nebudejenom nutné zpomalovac i

am 500 patřÍ mezj mašiny' ke kterým je dobře př]9tupovat
áspoň tlochu s r€spektem, protože pú||itrový ostlý b!char
(mimochodem půVodem u Fuj i  H €avy InduÍÍies neboI i

výÍobte subar l r)  má dost  sÍ|y na to,  aby s nezkušeným he]hu|ou
dokona|e zamet|. Jést|lžé toh|e p|atí o teÍénu, tak kdyŽ vyjedete na
s i|n ic i ' je  to pÍavda dVojnásob.
Tah|e mašina 5 výkon€m 55 kon{ a hodně hutným spodkeín a]e V íukách
motaÍdistyožij € a stáVá se zdrojem neltuchajiciÍadosti' Ab9o|utně neni
od věci připravit se na 9||n|čni iáděníněkde ííanou, abyste 2e začátku
někd€ před davem neby||za degeny' když ínGto parádniho driftu bude
paládni bumbác v |epším Případě do 2ábrad|Í' ^4oláldy si Íozumítieba
ise Šoto inou,a tak budekde trénovat' pís€čekvzatáčce]e pak naprcsto
nejVhodnější. Po chViIinacv toVánÍse dá Vylazit na aďaIt'
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moc c i t ,  brzdy pak chtějívyna|ožit  dqst  sí]y '

může | iši t  srněs aía|tu '  co udě|á s dí i f tem
dé|ka objezdu, a přestanete chápát' ploč
autař i  jezdí tak neuVěř i teIně pomaIu'  když
se s Íych|oíí proŽitek pfoh ub!je' PÍo
začát €čnÍky je tu ještě jedna doceIa uŽi tečná
rada -  kdyŽ tojdete,kouŠet na aíak poPrvé'
počkeÍe'  až budé Po deí] '  Lehkoí '  s  jakoU
se pak dá po5Í|at zadek bokem' je naplosto
neuVěř i te|ná a poc i ty z  toho k nezap|acení '

z|o na j inak parádní Íovince,  a| €  místo,
odkud vá' budou těžko do9táVat' sice si
ko|emjdoucí Po dvaadvacátém obkroužení
už k|epou na če|o,  a|e toh| €  ie  prostě horší
než ch|ast  a c i9ára dohromady. ZáVis|ost
v tom nejsurově].ším slova smys|u Vás
drapnea neopu 9tí právě tam' Před náje,dem
přibrzdit a za dva, pak už ]'enom skouznout
na|evo' řídítka doprava a p|nejI Ze ,ačátku
se vám bude ramka kousat a nebude chťt,
pak ale přijdet€ na ten grif a jde to skoro
samo, paráda. íýlá to jednu nevýhodu za
chví| izmlŠíte pravou zadnlgumU a takyvám
to půjde na |eVoU stlanu podíatně |íp než
obláceně. Tlénovat doplava to chce kou]e
a nebo hodně opuštěnoU s i In i . i5  kruháčem'
ModÍá znáčka 9 šiPkama dokolečka 9e doí
brzo stane vaším nej|epším kamarádem
a kruháče začnete Íoz|išovat. Budete h|edat
Íozdí|y' dÍobnosti, pochopíte' jak moc se

Budou a|e i  VěCi ,  co budete z duŠe nesnášet '
v pÍvni řadéje to hrbo|atá 5 i In ice,  d i ry,  ko|eje
od t iÍáků a taky kaná|y tohIe všechno
vás tot iŽ donut i  dÍŽet se heftů 5 p i tbu||í
odhod|aností.  Natv ldo nastavený podVozek
tot iŽ n ic  neodpu5tí a chVí|e nepozornost i
se můŽe vymstít  néchtěným výLetem mimo
pluh. Když toh|e 9kousnete a akceptujete,
nenÍ o čem dBkl tovat Ram vás ,ava|Í
hromadou 2ážitkú, co byste od čtyřko|ky
nečeka| i .  Jest| i  5e dá s lúc něco vytknout '
takje to tupý Účinek bzd,  pancéřové hadice
zpŮsobl l jÍ '  Že páčku domáčknete do tUha
ještě doÍ da|eko před heftem a není V ní


