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co 5e týťe Ve|]koíi' tak ]e Z6 pro oba ]eŽdc€
ve|m pohod ná '  p i j  ] iŽdě ň nkde nk
ňepiekáže o ani  ne.hybé|Ó, '  chaEkteÍist ikou
jndy se dá p i  Íoviď k UTVéČku'  a e] izdd v Z6 ie
piec ]eň zé baýňějši VzNedem k n Žš i |r motnost
a k použti .ového šest stovkového mototr]
i .c|(ově Ž včiši 'Ve m pi icmnc,vykonově p ně
doíačU]i . i '  Zpracováni je Ve m pékne'  l Ó  !ž
ostatně by|o Vidét nJ 'trojich piedslavených
na E c lMé' Ergonomie ice kgvé po]e l i  s l ' Ó ]e ]e
iešeno Ve mie|egantně 'VzáVodécF ]V]o(o 5 ina
to ln io pÍéln ovém mode|!  da iopravdU hod.é

(o ukára|o t€stováni v (inĚ? Š|o už o sótiový
mod€|, nebo j €šté pied výÍobou by|o potieba
ně(orménit7
Testováni V .ině píoběh o &r Ú.aí Vybnných
nejvýznamnéjškh obd]odni .]  paÍtneÍi
sPoe.no( cF [,loto' ktere )Ó 5e m] uiaÍni
zós lup( r  Konady Ve ke BÍi tón e,  BUska a da ši
íÍalcg. l i  par lneř ,  ]nťz n.Ž nrnJ ]ouneym.I
[!rope pÍi 'Vern pal i '  Všc|rI i  z j5t\p. i  m.
moŽnÓst  p lovťlt  jak te lénr i '  t .k  5 i ln.n i teíy
.  v! ichnj  ]5rne byI i  z  noVnky Z6 Př i ] .m|Ó
přckvapc| i '  so V podstatč
o séÍio!ý mode, Žiidnt

pÍobiha] i  poíedni  úPravy a homo og &r.n i
ř i zeni  Z6 5e b(de VyÍábét na z.eJ nÓVé
soliíikovanó | nce a pÓ dokonieni Výje
znr ňoVaný.h posednich dÍobnos( se spUíi
o.ekáVa!J seroVa Výroba

ajakétlhyíe budG z6 dodávat?
D ky .e|ÓsVěioVé pop! ar l. osvčdČcnych ýroii]
z diliy CF Moto budc plodcj 26 zariLj.n vc

Vše.h Óbyd e.ych kont Ic|tech' po (5pěírén]

e(.b|ovani  na.n]crckých. ev lopských t lz i .h
sechyíá víUp ido Aír ky.  Aust la e

lllůžeme ,€ už ted'bavit o piedpok|ádand (éně
tohoto Ířoje, n€bo iG jrště bno?
Na !rčeDi de6nlVni  ceny je je! lé bto '
a|e snad nroho prozraclit' Že cenově (Lak

]ak ]e Ú ]o!Íneyma|U ÓÍdln i :  dobrýnr
zvyke|n) by ňé|o ]it o vé|m Ž.jimavy mode|'
PředpÓk|ádjme' že cen. za c ad atora 26 EFkteÍého ise hned po návtatu.

Ídy by něla piiiit 5i|nĚjší v€n. s větší
dvouvákovou o'mřtovkoul
osm lLovkabyapiedstavena o| inaEc^4ě]ako
]ednaŽezai i inaVých noVinek cFN4oTo aktuá né
VzávodU ct  Nr]oto probIhaj iž Votnoínizkoušky
Předpok|ádaný |JíÚp osnr stovky by mě být
V roce 20] ] ,  b žj i l € lmjn za l i rn n €n ido(upný
KaŽdopádné se na n iVšichni|noctóšin]e '  pÓdIe
dost!p|é dokumenta.é i  pod]e Vř la za.e by
5e mé ojednat Ó  pékný kousek '

Ják d|ouho třvaI vývoj tohoto 9íoie?
VýVoj Ž6 trva|cca 3loky'

á|ít v plvt|í iadě o ft onkurenta PolalisU BzR, jal
9i přoti němu 16 'tojíl
Neiek bych, Že má jit o přímou konkuÍenc
Poarisu Bzn, ač tÓ možná Vzhedem íÍo]e
tak působi '  Někoik infoímaci  k Vysvéteni:
zat im bude dÓí!pná VerŽe s iednoVá.ovym
motoÍem 594 ccrn EF| Gtejnýjako U C ad atořŮ
X6), tudíž ýovnáni5 dvouvákovým osm k em
od Poaíisu je nemoŽné' Glad atoÍ 26 by mĚ]
díky předpok|ádáné ceně osovit širši po|e
potenciá|nkh 2ákazniků, an cenově 5e tedy
o piimou konkuÍenc iednat neb!de'

velikoít, vý|on, rpÍa(ování..'

by re]ně|a p iesáhnout h|nn c 200 000 K. '
Nechte s. Však piekv.prt'
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vškhni už s€ těší na novou buginu 5 |o!€m
JouÍn€ymanu na kapotě, |{dy ji můžeme
oř.kávat?
Př €dpok|ádáný terminje léto 2010.
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se můŽejezde. téšit na obvykLé přepínání4x4
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a Ve]rn Povedený LcDdisp]ej'

m vyzp

Wivi
! t

*l


