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ARCTIC CAT WILDCAT 4
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Tah na branku v podobě Wildcata se Arctic
Catu mimořádně povedl. Postavit hned na
první pokus tak dobře
fungující a tak výkonné sportovní UTV, to
určitě nebyla snadná
práce. Arctic Cat ovšem hodlá z téhle
konstrukce těžit dál…

nás sice nevýznamná položka v nabídkovém katalogu
každé značky prodávající
UTV, v Americe ovšem hodně zajímavá příležitost rozšíření tržního podílu – to jsou čtyřmístné verze sportovních náklaďáčků. Své o tom ví
Polaris, do zelí

leden - únor 2013
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mu začal šlapat i Can-Am a teď si své zákazníky bude nově chtít utrhnout i Arctic
Cat se svým Wildcatem 4.
Co změnit na tak dobře vyváženém
stroji, když do něj chcete nacpat o dva
lidi navíc? Prodloužit a přitvrdit! …aby
to stálo co nejmíň a aby se dala co nejvíc využít původní koncepce. Stalo se.
Bytelný prostorový rám (Exoskeleton –
protože není schovaný pod kapotami)
Wildcata 4 je delší o 73 centimetrů, takže se do kabiny teď vejdou čtyři. Dozadu
přišly stejné sedačky jako dopředu, aby
si posádka neměla co vyčítat, a to stejné platí i o lehkých trubkových dveřích
(ty mimochodem mají u Wildcata
přesně takovou pevnost, aby v případě
převrácení pohltily
energii svojí případ-

nou deformací a ochránily tak základní
rám, dvířka vyměníte snadno…). Kdyby
vás to snad zajímalo, tak výrobce ještě
uvádí, že nové LED lampy mají poloviční
příkon…
Přitvrzení znamená nové tlumiče Fox
Podium (místo značky Walker Evans)
naladěné na vyšší váhu i tužší stabilizátor zadního pětiprvkového závěsu. Wildcatu 4 zůstává 33centimetrová světlost
i 432/457 mm zdvihy pérování.
Lehkou změnou prošel i pohon. Točivý 951kubíkový dvouválec sice zůstává
při starém, novinky jsou ale ve variátoru, tak aby neutrpěla akcelerace proti
dvoumístné verzi, to má na svědomí
firma Team Industries. Jde o poladěnou
rozběhovou spojku pro rychlejší odezvu
při akceleraci.
Wildcat 4 dostává hned v základu posilovač řízení a jeho cena je v Americe stejná jako ta u EPS verze Polarisu
RZR 4 XP 900. Takže rozhodovat bude
jenom kvalita a vlastnosti obou… Do
prodeje se čtyřmístný Arctic Cat za
mořem dostává už v únoru.
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