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Byznys I Arctic Cat/Textron Ani pro vrcholné 
manažery 
koncernu tohle 
nebylo snadné 
rozhodnutí

Zamáčkněte slzu. Značka Arctic Cat
končí v propadlišti dějin.



Převzetí Arctic Catu koncernem 
Textron, resp. jeho divizí Textron 
Specialized Vehicles Inc., sice 

přináší kýžený kapitál a další rozšíření 
distribuční sítě, ale daň za světlejší bu-
doucnost bude zřejmě dosti vysoká…
Na dealerském setkání Textronu, které 
se konalo koncem dubna v Texasu, 
bylo oznámeno další investování 
a rozšiřování modelových řad, nic-
méně změny budou velké. Jak řekl 
John Collins, viceprezident Textronu: 
„K posunu společnosti dopředu pře-
jdou všechny side by side a čtyřkolky 
pod značku Textron OffRoad.“ V ten 
moment zřejmě fandům arktické 
kočky ztuhla krev žilách. Znamená to 
de facto konec desítky let budované 
značky její přechod pod zatím nic 
neříkající Textron. Označení Arctic Cat 
tak do budoucna zůstane pouze pro 
sněžné skútry, kde se tedy nic moc 
měnit nebude.
Odkaz Arctic Catu pak bude žít 
v zažitých označeních jednotlivých 

modelových řad – Alterra, Wildcat 
a Prowler. Ty se připojí k už existu-
jící značce Stampede a budou se 
prezentovat pod jedním výrobcem 
Textron OffRoad.
Samozřejmě, že ani pro vrcholné 
manažery koncernu tohle nebylo 
snadné rozhodnutí, Collins uvedl, že 
jde o výsledek dlouhých konzultací 
i průzkumů mezi zákazníky a dealery, 
které ukázaly, že nový brand Textron 
OffRoad nabídne lepší příležitosti pro 
budoucí růst napříč všemi regiony. 
Zřejmě první velkou novinkou, která 
se začne prodávat pod novou znač-
kou, bude nový Stampede Sport (na 

podzim) a následně Wildcat 1000XX 
(příští jaro).
Naději, že Arctic Cat nezanikne defi-
nitivně, budou udržovat třeba letošní 
novinky v segmentu sněžných skútrů. 
Přijde nový dvoutaktní dvouválcový 
motor 800 C-TEC2 a ten se objeví 
v modelech M 8000 a ZR 8000. Nový 
bude i dětský model ZR200.
Pokud jste fandové Arctic Catu, 
máte nárok na tři dny volna a důvod 
se napít…�
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cena 3 190 Kč
cena je včetně DPH


