
šeném šasi.Technikaje aŽ na
s posIednígenerací 530 a tím ie
ky Vše. Abychom si to tedy pro nové
zopakovali. vezmeme to rychle:
VceIku masivní užitková čwiko|ka
kdysi technikou Yamahy, která
Vojem, i za prispění českého importu.
dIouho použíVá trvanIiv]i dvouventi|oÚ
Vá|ec 5 objemem 493 ccm. kter]Í V
riantě dáVá vÝkon 35 konía točiv','

/odem od. CF Mota vy-

trend m tak rychle

. poznání d k|adnéjší. Po
ladiatorovi 510 a 530 je tu

G|adiatoí x5. I když

TIGE
v motoru něco nepiiby|o. TakŽe aby by|o
pInějasno, nepiibylo.

||{( i t(ut i(ttr/ l i t't i{u n'-
G|adiator plati| za jednu z nejpovedenějších,
možná v bec nej|epší čínskou čtyiko|ku,
a tak nečekejte, že by 5e snad V novém kabá-
tě dě|y nějaké zásadní piestavby na odzkou-

Nm. směs mu chystá osvědčenÝ karbe(
Tenh|e pohon Vystačí G|adiatorovi pii i
ném H as i takna
Io5t' Kromě toho má pievodovka
neutrá|, zpátečku a parkovačku. standard
GIad Vybaven e|ektricky piipÍnate|n)im t
nem predních ko| i uzávěrkou
renciá|u.

G|adlator se vždy dodával ve dvou
- krátk)Í a d|ouh]Í (+20 cm na rozvoru'
tomu tak bude i ted: Piichází na Íadu s
novinek u mode|u x5. To první, čeho s
Všimnete, 'ie, Že ho v|astně vŮbec
Vzh|ed 5e změni| tak dramaticky, že
zaregistrují GIadiatora podIe
Dodvozku nebo karter. Mašina š|a s
a té uŽ nestačíjen funkční tvary a
šení. G|adiator x5 zí'ka| vizáž
háka, dÍíVější uŽltkoidní kapoty vzal
nep|ette se, i pii šití nového kabátku :
na funkční stránku věci. a tak blatnÍk
Vyměnite|né |emy z měkkoty. Ty.ani minu|á označení nemě-

.|a . p|ně:piímou souvis|ost
Ýe|ikoští motoru, tak jste
jejich piečtení mohli vy-
t objem kolem p l litru,

to nikdy 510 ani
později 53o kubík|:, ted'je
: tity poiao stejně a as-
|oĎ 5e nikdo nebude do.

TEilTo STBo.f n riiloHo DRt TIUZETE ZRKOUPiT
U RUTOBiZOYRTIEHO DERIEBR

dorton.*lorton.*
t y ň k o I k y TUWTU.BUGYTIYCZ t y ň k o I k y

- hadovat, jest|i náhodou


