
EG5M( Ram 520RR přiše| na řadujako pos|ední, takže už rozhodně
by|ojasno, s čím se bude potovnávat a co umíjeho konkurenti.
V první řadě se rych|e potvldi|o, že když dva dě|ajítotéž (5M(
a Ad|y)tak to rozhodně nemusí být totéž na trati.

že jednová|ec dál |ádí ostřejšÍ
vačkou a jiným časováním,,pol
spo|eh|ivě ukončíasi až ofrciá|ní
měření na motorové bÍzdě..'
standard í\lotor compoÉtion
VsadiIa na civiInější provedení po'
dobně jakoGoes i A|dya takpřed.
ni náprava nenÍ tak nce.rcady
jěko u tř €ba u LTR, a|e ú,ká přesto
n€ní' slúc ovšem také nepodcenl
|o kva|itu komponentů odpíužéní.
Jako ]ediný ze strojů mě|a jej|ch
pětistovka prcgÍesivné vinuté p|u.
Žiny k loínu opét p|ynokapa|inové
t|umiče s možností naíavenÍ Úíu.

Pů|litÍ od sMc zústa| Věíný gubti|.
nější stavbě podobné menším třÍ.
stovkám, rám má a|é sl|nějšÍvubky,
takže o pevnosti nemúž€ být deba.
ta' Když pak Vedle sebe vidÍte stát
Ram 300 a Ram 520, takvidíte íejné

novinek h|avné z obastimenšich ma'
šin' Vrhlo sl\,'lc v pů|ce Íoku do svéta

! |timátní sportku, kted má proznačku pled.
stavovat Výk|adnÍ skříň uměnÍ íavěni pod.
Vozku a na|adění odpÍuženÍ, pÍotože motoÍ
je dán' Půl|iÍ se suchou vanou z prcdukce
Fr.]ji Heavy Industt]e5 je pfaktiCky stejný
s aqregátem pouŽitým V Ad|y, tak se da|o
očekávat dost podobné na aděnl 5 tírn, že
néjvětší Íozdí|y přinese póVě podvozek. ofr '
ciá|nÍhodnoty Výkonů motoru Fou častým
přédmétem spekuIa.L obá shodně udávaji
55 koni, cožje špičková hodnota, a|e samo
subaru uvádíasi50. slúc Pak kontfujetÍm,

kapoty a podobný ío,voÍ' a|e třÍstovka je cl
te|ně hubenějš|na podvozkt]. Taky ze všech
tří mašin má Ram n€jextrémnější kapoty,
oíře Vyře2áváné tvary z ma|ého Rama ál €
mirnoto moh|y dostat nápad itější polepy' Na
poh|eddrcbnější,tavbu potvrdíhned prvnÍ
posa,enÍsé na mašinu' ze všech třímá nei
uŽŠl sed|o' což j€ zák|adnÍ předpok|ad pro
pÍáclpi|ota přijízdév zatáčkách, kde široká
sedačka Vadí při Vysedánl.
Na Íati5e slvlc Eojevuje rczdÍ|ně proti pŮl
|itrové Ad|y h|avné tÍm, Že se Ram podřŽe|
rczměÍů třGtovky (rozdl| v rczvoru je páí


