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FULL TIME PO
Kdyby někomu přišel Polaris málo polární, tak tady si spraví chuť. Tohle je experimentální pásák 

určený pro extrémní podmínky a taky nese logo minnesotské značky!

Rampage si 
poradí nejen se 
sněhem, ale je 
i obojživelný

Zajímavost I Polaris Rampage

Tohle není nějaký volnočasový 
výstřelek, jaké produkuje třeba 
Howe&Howe, ale čistě pracovní 

vozidlo, které pomáhá při komplexní 
operaci Nunalivut kanadských ozbroje-
ných sil (CAF) v okolí severního pólu (od 
subarktické oblasti 55-60° SŠ až po pól).
Projekt Rampage má na svědomí opět 
divize Polaris Defense a není zatím vůbec 
jasné (řekněme si narovinu, že to není 
ani moc pravděpodobné), zda se objeví 

v komerční podobě v nabídce Polarisu.
Rampage byl navržený tak, aby dokázal 
odolat tomu nejchladnějšímu počasí, 
které můžete na Zemi zažít, má začít tam, 
kde končí veškeré čtyřkolky i UTV… 
Mimochodem, víte, co znamená Ramp-
age v angličtině? Řádit…
A tohle je vyjádření Polarisu: „Polaris 
pokračuje v ukázkách inovací a je lídrem 
v konstrukci a zavádění vozidel pro klima, 
jaké třeba panuje na severním pólu nebo 

v Arktidě. Rampage je stále prototypem, 
který by se ovšem mohl stát ultimátním 
vozidlem pro další generaci.“ Typicky 
šalamounská odpověď, ze které se toho 
moc nedozvíte…
Nicméně Rampage si poradí nejen se 
sněhem, ale je i obojživelný – ve vodě 
plave. Zatím neostal pro pohyb ve vodě 
jiný pohon než vlastní pásy, ale vzhle-
dem k tomu, že jde o prototyp, tak určitě 
proběhne i testování dalších možností.
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Navštivte jednoho z největších prodejců 
čtyřkolek na českém trhu!

V našem sortimentu naleznete motocykly, čtyřkolky, 
skútry, veškeré příslušenství, náhradní díly a servis. 
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