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    Půlka roku je to správné období pro očekávání čtyřkolkových 
novinek pro další rok. První se vytasil Can-Am.
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Všechno ostatní je zřejmě po-
družné, značka při představo-
vání modelů 2018 jednoznačně 

vyzdvihuje posílení svojí nejvýkonnější 
buginy. Maverick X3 Turbo R je opět na 
pár měsíců nejsilnějším na trhu. Z jeho 
tříválcového Rotaxu ACE se podařilo vy-
tlačit dalších 18 koní! Takže teď jich ten-
hle litr do variátoru posílá rovných 172. 
A to je o 4 koně víc, než umí současný 
nejsilnější Polaris RZR XP Turbo. Tipu-
jeme, že do měsíce bude zase všechno 
jinak… K tomu se přidává o 10% vyšší 
točivý moment (168 Nm/6500 ot./min.). 
K tomu bylo potřeba vyřešit vyšší namá-
hání variátoru – je tu odolnější řemen 
a vylepšené chlazení
Vše dohromady pak posouvá X3 téměř 
k supersportům – Can-Am nově udává, 
že akcelerace buginy z klidu na 96 km/h 
(60 mph) proběhne za 4,4 sekundy. Tak 
to už je solidní polet! Těžko si představit, 
že si tu sedne za volant někdo, kdo do 
teď řídil jenom auto, a vyrazí s takovou 
střelou do terénu…
Pro ne tak zkušeného zákazníka ovšem 
Can-Am připravil trochu střízlivější va-
riantu – základní verzi X3 Turbo s výko-
nem 120 koní. Ta má zpřístupnit tuhle 
špičkovou buginu širším masám i svojí 
cenou, která se má udržet pod 20 tisíci 
dolarů (o 2 tisíce je dražší čtyřmístná 
verze), tedy cca pod 440 tisíci Kč dle 
aktuálního kurzu. Z toho podstatného 
mu oproti modelu Turbo R chybí třeba 
mezichladič stlačeného vzduchu. 
Mezi novinkami ze segmentu UTV se 
objevují inovované čtyřmístné Defende-
ry nebo Commander 1000R s motorem 
posíleným na 92 koní, většími brzdami 
a širším rozchodem. Naopak základní 
osmistovka se dočkala snížení ceny 
o 1000 dolarů.
Dostalo se i na čtyřkolky. Vrací se 
sportovní klon Outlander X xc 1000R. 
Maskáčová řada Mossy Oak Hunting 
Edition se nově rozšiřuje o základní 
Outlander 450.�

Text: Wolf  Foto: BRP



Těžko si představit, 
že si tu sedne za 
volant někdo, kdo do 
teď řídil jenom auto

Nechte se

INSPIROVAT!NNNNNNNNNNNNNNNeeeeeeeeeeeecccccccccccchhhhhhhhhhhhhhtttttttttteeeeeeeeeeeeee ssssssssssssseeeeeeeeeeeeee

IIIIIIIIINNNNNNNNNNNNSSSSSSSSPPPPPPPPIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSPPPPPPPPPPPPPPPIIIIIIIIIIRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOVVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTT!!!!!!!!Nechte se

INSPIROVAT!

Portál a e-shop nejen pro motocestovatele
Cestopisy, rady, testy, GPS trasy, POI...

Mapy, knihy, průvodce...
Odolné mobily, GPS navigace...

Kempinkové vybavení... 
Funkční prádlo...

MAGAZÍN O CESTOVÁNÍ, 
MOTOTURISTICE,
RADÁCH NA CESTY, 
NOVINKÁCH
A SETKÁVÁNÍ 
S PŘÍJEMNÝMI LIDMI.

www.motoroute.cz


