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-i.:."am naše neohrcŽená arrnáda dřiv zako.
] pávaIa tankya stří|e|ajednotliVě idávkou.
I Ted' UŽ naštěstí zvítězi|a ptavda a |áska'

a taksetam chod Íbavit ofíroad isti a jim podob.'
ní' Ty, ktelým 5e postýskáVá po íaďch zláých
časech no Vojné tam občas natrefite:iak po
Šobě ,tří|ejí barevným] ku|ičkám|. Prc čtyřko|'
káře prakticky každý vojen'|ý přostor (ide.álně
ten býva|ý) znamená VýboÍnou možnost jak se
Vcelku V pok|id! Vyiádlt' ánlž by po vás íří|€-
|l borovičkou po9i|něnÍ n|mrodi, anébo jejió
pohůnci Vás mlátili k|ackeÍn po h€|mě' Navíc
tu narazhe'na parádníterén' kde.se teíovalq
ko|ik toho vylede téčko n€bojiný obrněný Vý-
myí' anebo na okopy pro|ité potem záklaďá.
kú' Vše.hno dohlomády pak vy1váří napřosto
ideá|ní Píoíředí pÍo pÍovoz čtyřko|ek, kde si
5nadno sáhn€teaŽna 5amotné dno schopnoní

CIadiátorjetaková ikona mezi čínským i mašina
mi a právě díky našemu Žastoupeníse ce|kem
Úspěšně doía| do povědomí č€ských čtyřko|

Úspéšné působení V záVo

d€€h omoAD Maíatonů' Po všech těch testech
a č|áncích t}ž vás těžko múže něco překvap|l
takž€ !i nebudeme fuiít na objevování Ameíi-
ky - Gladjataí x5 je st€jný jako ten m|nuý do-
sta|a|é bonu'em párvy|epš€nt. |(terá mu přiš|a
k duhu.

tTI.{í ř'i.1lT{i1l'{t llli{ i1lffi 5Í
Mám na to š!ěď - kdÉ 5ijdu zaj€zdit na ma-
šině tak nafasuju skořo vždycky stÍoj 5 pár od.
kÍoucenýÍni ki|omďry a tak s€ má]okdy múžu
téšlt z p|ného výkonu. G|adiatoí 5 dvoustovkou
ki|ometÍŮ v gumách t6ly jďtě neby| v€ své ide.
álníÍoÍmě u téh|e člyřko|ky právě př|ry!ích páí
stovek kllometd íozhodÚj€ o tom, ják to bude
dáL Eobře, tJ' pěkně postalÚ zajeý jéde paÉd-

tr Dunvj?Ky preoyŤeK VyXo
nu, je . potřebá' prornýš|et

ně a j€ mdost tlačit p|yÍ! No\'ý G|ad zátím dá-
ÝaL ná asfátLu cca 85 km/t|, ta|áe mu jďtě da|ší
zajÍždéní úřčitě přo'pěje' Ná.ríraxIinálkU aÍe asi

q.".{!

nÍkdo u čtyřk;||$, moc zvědavý leni V teréN .

zas lo|ik výlon netozhoduje' G|adóVýéh 35 kon í.]
p|ného výkonuielák'akoÍát na to, abyíe Vyje.
|i vše€hnq €ojé poťebai.a třeba .na vašÍprvnÍ
ma.hě . třídeckovým rnotorem to piostě neío'
Nedá !e jeíě čekat bůhvf?ký přetýek Výko

akce 5 Ve|kým převýšenÍm
a nespo|éhat s€ na to, Že
jen přidáte a budet€ venku
z Prob|ému- A to je dobře,
protoŽe přesně takhie Vá5
G|adiatoÍ naučí mys|et v te.
rénu a ne9po|éhat sejen na
tupou 5íu pod p|avým pa|.

UŽ minu|e jste se dočet|i' Že
novinkou na téh|e mašině
je moŽnost objednat si ji
s hydlopneumatjckými t|u.
rniči' Ty by|y i na testovaném
kousku' Běhemteíu pak vy
š|o najevo' že kjejich ideá|ní

fu nkčnoíije potřeba sidostatečně pohráts na.
stavením pod|e piedstav majite|e. Kromě tU'
hosti pruŽiny se totiŽ dofukovánírn
|adí i množ9tví Vzduchu nad
o|ejem tak, aby nastavení
sed|o na miÍu.To jsme
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před jízdou neudě|a|i, a takF€m situh|e novinku

jsem př]še| na tq že zpátečku tam dostanujen s
u š|áPnutou břdou,noasise pÍotitomu n€dá nl

Už tím, Že G]ad má doŽ|Votní ,áruku na rám, j
jasná že je tahle máŠina hodně robustní' le t
hrcmada Že|ea' keíá néco !rydfžÍa |eckdy ido:
blutá|nízcházeni' NoVý X5 k tomu přidává ]di
nedodávané |emy b|atnftú z měkkoty' keré sta

. trt

r-fr'l rl{ll
V době, kdy se kaŽdou chví|ina trhu objevíněja
ká novota v ov|ádáni,je G|adiátor aŽ na digitá|ni
di,plej (mimochodem hodné povedený jeden
z nejzajírnavějších U a)řko|ky vůb{) pořád věr
ný ov|adačům původnÍ 5]0 Rx' Nechybi doted'
nepřekonaný (aspoň z mého poh|€du) přepinač
pohonu 2wD/4WD/LoCk' ov|ádaný pBvým pa|.
cem, řídící pIně e|ekÍicky změny na PohonU' ]eho
po|ohu snadno ,kontro|Ujete bez toho, Že byste
5e na něj dÍva|i,a přepÍnáte ho !žsámozřejmě po

Páměti, navíc i při p|ném nasaz€ni kdy je potřeba
5e drŽet heftů a ne|ovit někd€ nějaké hejb|átko.
Překvápivé šikovná je nová řadička. Díky aretaci
spojistnýmt|ačítkem z boku řadítejenom Ve chví
|i, kdy.hcete' a neíane se žejste,i náhodou V zá
pa|U boje q/hodi|i kva|t apod. Po chví|iápoení

t ším mode]úm scháze|y.
lest|ižeje ov|ádánívce|k].] bez ýýhrad, tak přid
by mohLy bzdy. Íi kotouče na rozjetého Glac
atora s]ce stačí a|eje potřeba z to pořádně w
a nebát se použít nožnípedá|'
Naši exkuzi cvičáku jsme Ukonči|i sty|ově' Vybr
|ijsme sikásnou bahenní|agunu a zkusi|i,jak
h|uboká..' G|ad 5iVedl ,tatečně a d|ouho to V
pada|o, že spo|€čně |ouži ukážeme záda. ]€nj
odhady !ryš|y napíázdno, hjlboká ko]ej od něj
kého Vojenského nesmyslu sevře|a mašinu íud
ným objetím a by|o. Tak doš|o i]la nejzákLadněi
oÍfíoadovou činnost - navijákováni. Naviják ín
Glad, pomocnou si|u zase osmiki|oVýPo|ár.
Zbývá konstatoval Žeto by|o poetické setkáníGl
diatoÍa 9 přírodou a vce|ku přiemně stlávený č.
Jeí|iže se vám G|adiatoÍ LÍbi|uŽdřív neboj,t € Í
něm jezdi|i a chcete to zku9it znovu, tak nebude
mít problém. X5]'ejenom o něco propÍacovaně,
a |íp vypadá. Zůíává i cena od ]49800Kč.
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