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|adiatoÍ Vstoupi| do da|šíŽivotníetapy stříkačka proti starému kaÍbci zas tak ínoc
|on| na podŽim, kdy na svět (nebo aspÓň nepo|epši|. Výkon je na tom st€jné' kíouték
k nám) přišá stříkačková Verze. Tímh|e poskoč]| o 6 Nm na 45 newtonmetrů PŤi

konkuÍentů ze sVé cenové had]ny a začíná
pošiIhávatpo poz|cíchdoted'bezp€čněháj€ných
veLkými značkami' chybi mu sice ještě poiád
pár koní k dokona loýi a neumíještě nabidnout Do nástrah Vysočiny jsme vyíazi|j V s]|né terénem neimenovaného tan-
hitech Vychytávkyjako posi]ovač nebo b.Ždění seÍave, p|o Poroýna n | - tri G|adiatory' cenlhoí
motorem, a|e pro toho, kdo to s jeŽdénim na ^., o'i!'' 

''". 
" i.-.". ;;o j"i",;"'.."" kodromu nás proved| Micha|'

I když na Vánoce už to vypada|o
|inak, tak |eště dva dni před

krok€m Šé V cechách dost ob|'bená a *.". ..".:l::T:1'i:^.::::i.:1ť:::^j:::: nimiisme 5i skvě|e zajezdili ne
l o l '  | " na  oe t | s t ov |d  do rd |d  l " d  ÚÍovpň  \ vý ,h  p  o |d / {o  (  P |oden r |  | e2dP1 |

pak daIo .eLkem jednoznačnoU odpovědl sněhu a Iedu kdesina Vysočině.
tí lrt |}l {íi] ř l1l l i  l 'I i| 1 t '1]

čtyřko|ce myííváŽně, chce něco umět a ne 5€
jenom Voz]tjako v€ videohře, budou podobné
mašiny do budoU.na Vyh edáVanýmzboŽím'
Po pravdé' k tomUh|e testÚ jsem přistupova|
ce|kem skept]cky papirově sj totiž G|ad

: ::1"";'': ]:1,: l": ::':.1::l.":: majite| dea|erstvíJourneymanu
rorequ Pn reproracn rence poo nurou Fme
nasadi|] jágerÓVy mrazoborce' oŽ]vi|i ."sI"y, _ ČtyřkoIky Vysočina. A občas to
lozvính oÍ2šán á vvda|| se víři. oÍvnim .

"."il":i.il;;:;;""";".T " by|o opravdu náročnésvezení...
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dáVždy.kynej|íp porovnat' co má kteÍá maŠina
Špatně na podvozku, kde by 5e měo co Povo|it'
piitvrdit nebo do|adit' 5kákat na díobečkovi'
]ako je Gládiátor' by sice Výlobce nevidě| Éd'
a|ejde to a 340ki|oVá mašina s ipoíadi i5 |av icí '
Ze třech G|adů mě|y dva hydropneumati.ký
podvozek , dofukovánim, jéden 5 k|asickými
t|umič]. Při minu|ém t€íu jsem 5i pÍáVě na
fo]']kané jednotky zanadáVa|, pÍotože Při
přefouknulí s nimi G|adiator poskakuje po
kameníjako koza a místo pohod|ína cesty kope
jako sportka.T€ntokrát by|o všechno v rychtyku
a podvozek.hodiI tak, ja k bymě|.TydVě mašiny
sice nedosahova|y měkkosti třetího, Výbomě
odladěného kousku s klasickým podvozkem
z Micha|ovy půjčovn' ale v tomh|e naíaveni
budou víc k užitku přiostřejším nasazenítřeba
vzávodech apod.co5enaGIadiatoru nezměni|o,
je tedy hodně přáte|ský podvozek s geometrií,
heÍá vá5 nikde neskope a neunavuje ani po
něko|ika hodiná.h v sedIe' Jako perfehn íGrizz|y
to sice neby|o, a|e Glad s€ nemě|za co íydět
odjezdi| všechno, co Yamaha, nikde neuvíznu|,
nem|áti|na dorazy a Vyjel taky Všechno'
Ulčitě se už těš'te, jak jé to s tou střÍkáčkoLr.
Tak se ještě chví|i těšte, ještě si něco povím€
o da|ších prvcích tohoh|e Pětiki|a' Tak jako
u grizzlin' l u G|ada pořád ještě narazíte na
tradiční přemačkáVa.í přepínač pohonu nad
p|ynovou páčkou chvá]írn hovŽdycky, a takto
udě|ám i t €d: ovládáte ho po paměti, funguje
výborně a přiřazení předku je u G]adiatora
otázkou sekundy' Nikdy n€zahaprova| a bez
ptob|érnú se dá řadit Ve Všech rych|ostech'
Ve|ký disp|ej pak Ukazuje,jakto s pohonemje'
KdyŽ uŽ jsme u přístÍojovky, tak díky tomu, Že
by|o ce|ou dobu pod mÍakem, by|o všechno
parádně Vidět. Když j€ s|uníčko, tak do toho
jenom tak civíte a spíšodhadujet€'
co s€ G adiatorovi vytknout dá,je Chod řazení'
které .hce Víc sí|y. i'4imo to a|e chodí ce|kem
přesně a mašina zaiadi]a vŽdy.ky' od Věci by
neby|o ani pohod|nější sedo, lozméry jsou
ok, zadnÍ tváie by ovš€m oceni|y Víc mo|itanU
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No a konečně t€n motor
Ekoterori9ti dosahuji svého
a kÍomě toho, Že se nedá
uŽ skoro nikde j €zdit'



tak motoÍy dusí á dusÍ novými |imity. Někd€
je to na škodu a mašiny pak hůřjedou, nemají
zvuk a tak vůbec. G]ádiatoí na toín a|e Vydě|a|.
VstřikovánÍ od Bo5che sic€ způsobjIo, Že mašjna
ted'p|ní čistější noÍmu Euro |||, j € a|e zároveň
si!nější- ]ak uŽ j,em psal, moc jsem tomu nevěři|,
tak vý6zné zás neposí|i|' rea|ita je a|e příjemná,
i kdyŽ neohíomi. Proje| jsem sj jeden t a|ový
ú9ek na kratší verzi se starým motoÍem, pak
s novým G|adem a navíc s de|ším Íozvorem
a dvousicem- Rozdl|y určitě nepoznáte
v běŽném režjmu, ani Ušima' a|e EF| je nejvíc
citit ve chví|], kdy potřebujete okamŽitou sí|u
na výjezd z do|íku' vyškÉbání 5e Ples mu|du
nebo nájinak náročnějších výjezdech' z nu|ové
rych|osti je hodně znát h|adší náíup sí|y
a samozřejmější záběr i |epší dávkovate|nolt.
v ce|ém otáčkovém spektru je pak jasně cítit
větší poÍce kruťáku, a to i na mašině kteÍá
by|a o ]o kg těžší neŽ krátší karburátoÍové
íroje, coFme mě|is sebou'Vým|'rvné púsobil
i test zrych|ení, kdy nepří|iš zajev EF| čtyřikrát
po sobé poÍazj| starší motoíizaci v kratšim
prcvedení (a já navKh vážím asi o 20 ki|o vic
neŽ Tom, co měl tu kÍátkou). Nejcite|nější je
potom nástup z nižších do středních otáček,
kdy vaíátol dostáVá nezanedbate|ně víc sí|y ke

,]esťi by vás zajímala spotřeba stříkačký tak mě
' t ! :.

tak'tU 5ea|e nepoved|o poÍovnat' obě mašiny
sežra|y za ten den stejně takŽe tam asi rnoc

Nejsem příznjvcem,b}tečným e|ektíonických
hraček, ,y,témů podpoly jízdy a da|šÍch věc'
co z jezdce a řjdjče dě|ájí jenom ov|adač
stroje, který prakticky umí jezdit sám. Kalbec
je karbec, opravíte 5i ho na koleně i V |ese,
funguje bez zásahu řídicí jednotky a většinou
bezprcb|émové. ]enže za páÍ |et bude po
těchh|€ součástkách veta a bez VířikováníVás
na trh nepustí takže je to taková vynucená
nutnost.V případě Gladiatora se přerod poved|,
op|akejte ka ÍbuÍátor a Žačněte oíavovat EF|'
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