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Text: P. Lovíšek, foto: Arctic Cat

bezLIMITná zábava
Arctic cAt M 8000 153“ Sno Pro LiMitED ES

Snowmobil od Arctic Cat 
s prívlastkom „limitovaný“ je tu 
predovšetkým pre nekonečnú 

zábavu bez limitov. Američania 
naverbovali tie najkvalitnejšie 

komponenty podvozku 
a z „bežného“ M8000 urobili 

zbraň, ktorá hravo prestrelí 
najhlbší sneh, či najtvrdší ľad. 

Pruženie je základ
M 8000 Sno Pro s prívlastkom 
Limited ES je nabitý atraktívnou výbavou, ktorej 
základ tvoria špičkové komponenty pruženia 
- predné tlmiče Fox Float 3, nový tlmič Arctic 
Cat (IFP) v prostriedku a nakoniec tlmič Fox 
Float 2 vzadu. Táto vzduchová jednotka je 
konštruovaná na veľmi dlhé skoky a veľmi tvrdé 
dopady a popri tom zabezpečuje, že vďaka 
absencii klasickej pružiny sa na nej zachytáva 
oveľa menej snehu. K tomu si pripočítajte 
racingový plexištít, špeciálnu „Limited“ grafiku, 
zadnú brašňu a vyhrievanú schránku na 
okuliare. 

Kone sa zídu
O pohon adrenalínového náradia sa stará 
dvojtaktný agregát kŕmený vstrekovaním 
paliva. Dvojica valcov má objem skoro osemsto 
kubíkov a na hnací pás posiela približne 160 
koní výkonu. Ak výkon neustriehnete a zabrzdí 
vás až nezdolateľný snehový závej, vhod príde 
spiatočka, ktorú zapnete jednoducho tlačidlom 
na riadidlách. Samozrejme, nechýba pohodlný 
a praktický elektroštartér, ktorý dvojvalcové 
srdce spoľahlivo prebudí k životu aj v tom 
najtuhšom mraze. 

Neťahajte zbytočné kilá
Podobne ako všetci súrodenci z Mountain 
rodiny, aj Sno Pro Limited ES ťaží z výrazného 
zníženia hmotnosti o viac ako 8 kg. K tomu 
prispelo nové sedadlo, ľahšie komponenty 
podvozku a odpruženia, upravený pohonný 
systém, prevodovka, brzdový kotúč 
a v neposlednom rade premiestnenie chladiča 
dopredu. A čo je dôležitejšie, úbytok hmotnosti 
si všimnete predovšetkým za jazdy. Vývojári 
Arctic Cat sa sústredili na problém hromadenia 
snehu a ľadu na podvozku skútra a výsledky 
sú pozoruhodné. Pri testovacích jazdách sa 
hmotnosť skútra M 8000 Sno Pro 153 zvýšila 
len o 4 percentá, naproti tomu v prípade 
konkurencie sa zvyšuje zhruba o 15 až 17 
percent. Spodná čásť tunelu je lakovaná 
práškovou farbou, čo vytvára hladký povrch, 
na ktorom sa drží oveľa menej snehu a ľadu. 
Zmizli aj dlhé chladiče po celej spodnej 
časti, na ktorých sa sneh topil a vzápätí 
primŕzal na celom podvozku. Toto všetko robí 
nový M 8000 153 Sno Pro Limited ES jedným 
z najľahších a najlepšie ovládateľných skútrov 
vôbec. 

 Súčasťou chladiaceho systému sú 
aj Ice Scratchers  - „škrabáky“ na ľad. 
Pokiaľ dlhšiu dobu jazdíte po povrchu 
s minimom snehu, stačí spustiť toto 
náradie dole a postará sa o chladenie 
motora ľadovou drvinou. 

 Riadidlá majú nastaviteľnú výšku. Pri 
športovom vystrájaní na upravenej trati 
ich znížite, keď vyrazíte do čerstvého 
hlbokého prašanu, nastavíte ich vyššie. Je 
to jednoduché a bez potreby náradia. 

 Kompaktná prístrojovka je kombináciou 
klasického ručičkového 

ukazovateľa 
a multifunkčného 
displeja. Nechýba 
dokonca ani 
výškomer, aby ste 

vedeli kam ste sa 
až vyšplhali.

Cena: od 13.700,- Eur


