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Novinka I Polaris Ranger 150
Malí útévéčkáři se
naučí točit volantem,
formou hry jim občas
podsunete i nějakou
tu práci

Text: Dan Pejzl Foto: Polaris

Jestliže má Polaris ve svém programu dětské čtyřkolky, dětský RZR i ACE, tak chybělo
jediné – pracák. V březnu to americká značka napravila – je tu Ranger 150.
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Inzerce

emá cenu si nalhávat, že je to
pracovní náklaďáček se vším všudy
a uveze tolik a tolik. Dětská práce
je stejně nelegální, pokud tedy nevykořisťujete vlastní děti, takže je to spíš
taková hračka. Malí útévéčkáři se naučí
točit volantem, formou hry jim občas
podsunete i nějakou tu práci a až budou
větší, nebudou se třeba tolik ksichtit, když
jim dáte do ruky velkého Rangera, aby jeli
vykydat stáje…
V minulém čísle jsme měli test největšího
z řady – Rangera 1000, teď tu máme pravý
opak. Sice je tenhle miniranger doporučený až od deseti let, ale díky tomu, že má
výškově seřiditelnou sedačku i volant, asi
by se dal použít i dřív.
Stejně jako dětské modely RZR 170, ACE
150, dostal Ranger jako pohon malý
vzduchem chlazený jednoválec plněný vstřikováním. Točivý moment tady
přenáší variátor s převodovkou s jednou
rychlostí vpřed, neutrálem a zpátečkou.
Na zadní nápravu vše přenáší pomocí
řetězového převodu.
Se zaměřením na děti přichází samozřejmě
nekompromisní bezpečnost. Pominemeli tříbodové pásy a kokpit prostý ostrých
hran, jsou tu od výrobce rovnou dvě dětské helmy a instruktážní DVD. Zároveň Polaris nabízí aplikaci Youth Ride Command.
Tam můžete nastavit jednak oblast, kde má
autíčko plný výkon a po jejím opuštění se
třeba může zastavit, nebo lze rovnou omezit top speed Rangera na požadovanou
úroveň podle věku a samozřejmě můžete
sledovat, kde s tím junioři jezdí.
Ve Státech stojí malý Ranger 4 999 dolarů,
což je o 200 víc než RZR170 a o 1200 víc
než jednomístný ACE 150. V České republice nebude tento model v oficiální síti
Polarisu minimálně letos dostupný.
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