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EM NO POU$TE

GIadiator osIavuje svoje sportovní úspě-
chy na poIi náročných offroadových závo-
dů výroční edicí JourneyMan GIadiator
x-560R DeseÍt Cha||enge Edition.

/'.\ tom' Že je čtyřko|ka G|adiator jiŽ

I lzavedenym pojmem, neni pochyb.

v ocenénídocházI ják tetennI schopnost|,
tak i Vysoká odolno$ kteíé se snaží Výrobce
s kaŽdou novou generací vy|epšit' Prc fandy
Gládiatora ted'spo|ečnost Journ€yman EuÍope
připravila novou''sváteční" edici téhIe popu|ání
mašiny'Jedná se o nejvybavenéjšího G|adiatoÉ
všech dob, připÉveného V |imitované
a množíevně omezené edici! ]ourneyman
připomíná tÍmto mode|em úspěchytéto terénní
pětistovky na mnoha dálkových tratích. U,pěchy
cennějši o to vÍc' že je G|adiator Vybojoval
5 prakticky séÍiovou technikoU a dokázaI porazit
ice|ou p|ejádu speciá|ů s mnohem Vyššími

NoVý G|adiatol X.560R Desert cha||engé
Edition je už v ák|adu vybavený ke zdo|áVání
vŠech nástÍah dá|kových Výprav' X zák|ádní
výbavé v ceně ]7 48o Kč je nově íroj navic
vybaven mohutnou expediční výbavou, kteÍá
by 5amoíatně zakoupená stá|a p|ných 47 ]87
Kč|znamená to,žev podobě G|adiatora X 560R
DcE dostanete nejen p|ně vybavený stíoj, a e

naVíCještě ušetříte nema|ý Peníz'
souhrn zák|adní a expedični Výbavy
namontované na stÍoji je skutéčně Íozsáh|ý'
Najdete v něm dura|ová ko|a |55' e|ektrický
naviják Bock, tažné zařízeni, podvozkový
duÉ|ový štít Front|and || s chladičem výfuku
a odsypáVačj pGku' hydropneumatické
seřidite|né tIumiče, pátlací ha|ogen, mohutný

P|astot/ý box, dura|ové beŽpečnoín í koncovky
řídítek, uamykate|ný uzávěr nádže, přídavný
pa|Ubní Počítač sendec 3in1' naváděč |ana
naviákU Eish N4outh,,uperodoIné vyPiošťovací
tano4,5tuny' upínacísíéspidetNet'šestip|átnové
pneu Duro Powercrip' montážnÍ kit GPs
navigace, ámek lúa9 num safe Thin9'
Navíc si ke každému stloji u spo|ečnosti
]ouÍneyrnan Europ€ můŽete zakouplt za
zvýhodněnou cenu příplatkovou Výbavu
Desert cha||enge. v té na|eznete napiík|ad
vodotěsnou GPs navigaci Gamin orcgon (7

990 Kč), odo|nou zakÍývací p|achtu (770 Kč),
moto batoh SHAD (] 490 Kč)' vyhřívané rukojeti
saito || (990 Kč)' dura|ové nájezdy Vario (499

Kč)' sadu oiginá|ních pneu G|adiator(4990 Kč)

499Xč)'
K tomu navíc ještě ákazníkovi u spo|ečnosti
]oUÍn€yman Europe jako poděkování za
nákup věnují závodnÍ tliko GLadiatoÍ a při|bu
d|e v|astního výběíU Úp|ně zdarma' A|e pozol|
G|adiator X.5ó0R Desert cha||enge Editjon je
piipÍaVen poUze v omezeném mnoŽíVí.
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