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Kočka divoká
Kočka divoká (Felis silvestris) je malá šelmička, která sice kouká, že neumí do pěti počítat,
ale na rozdíl od vašeho domácího chlupáče, si tahle potvůrka umí venku zjednat respekt.
To o Wildcatovi byste sotva řekli, že neumí počítat do pěti, on totiž sakramentsky brutálně
i vypadá.
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atímco se sportovní čtyřkolky za
velkou louží stejně jako v Evropě staly
praktiky výhradně záležitostí závodů
a z hlediska vývoje a prodejů jsou pro výrobce
až tragicky nezajímavé, tak náklaďáčky všeho
druhu zažívají v Americe zlaté časy. Není
proto divu, že se největší výrobci předhání,
kdo postaví drsnější sportovní UTV. Ono
totiž v užitkovém provedení se toho už moc
vymyslet nedá…
Privilegium prvního evropského testu
nejdrsnějšího side-by-side nedostali ani
Němci, ani Francouzi a dokonce ani Italové.
První skutečný terénní test v Evropě provedl
váš Quad! Úplně syrový Wildcat si tak zajezdil
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v písku jednoho opuštěného lomu a hned na kdokoliv další bude mít hodně co dělat, aby
začátku můžu dodat, že kdo z něj vystoupil, se mu vyrovnal, nebo je snad překonal.
Arctic Cat v tomhle případě nenechal nic
měl pusu od ucha k uchu.
náhodě a postavil Wildcata úplně od základu
– měl to být nejextrémnější side-by-side na
Majstrštyk…
Znáte přeci promo videa – specialita světě a to se podařilo. Extrémně tuhý skelet
amerických značek… Nové hranice, nejvyšší (tady ho pojmenovali Exoskeleton) nemá
výkon v segmentu, o tolik a tolik procent lepší nic společného jakýmkoliv „náklaďáčkem“
než nejbližší konkurence… Ale nikdy nijak a tvoří ho masivní trubky z vysokopevnostní
moc přesné technické parametry. Pak si na oceli. Supernízké těžiště podporuje jak za
to nebo do toho sednete a je to prostě zase sedačkami uložený motor, tak i nizoučká
jenom o kousek lepší čtyřkolka nebo UTV. pozice posádky. Navíc v základu jsou
Wildcat ale udělal přesně to, co se povedlo i bytelné dveře. Od pohledu víc bugina než
Polarisu nejdřív s RZR a pak s RZR 900, prostě nějaký náklaďáček.
posunul hranice. A Wildcat je posunul tak, že V Minnesotě nemuseli kvůli pohonu ani
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Tažná síla:
3000 lb (1361 kg)

CUB 3 (ocelové lano) - 7 290,-

Tažná síla:
3000 lb (1361 kg)

CUB 3 S (syntetické lano) - 8 290,-

.: t e s t :.

Tažná síla:
4000 lb (1814 kg)

CUB 4 (ocelové lano) - 10 790,-

Tažná síla:
4000 lb (1814 kg)

CUB 4 S (syntetické lano) - 12 290,Adaptéry k navijákům:
YAMAHA GRIZZLY 660 ...............*399,- / 1290,YAMAHA GRIZZLY 550/700 ........*499,- / 1390,SUZUKI KINGQUAD 700/750 .......*499,- / 990,CAN-AM OUTLANDER .................*499,- / 990,POLARIS 500/800 .......................*699,- / 1490,TGB BLADE / TARGET ................*399,- / 1190,ACCESS MAX4 / MAX5 ................*399,- / 990,* Cena adaptéru při zakoupení spolu s navijákem COMEUP.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.
ASP Group s.r.o. - Autorizovaný dovozce navijáků
COMEUP do České a Slovenské republiky
adresa: Náměstí 13, Žebrák psč: 26753
tel.: 311577222 email: info@aspgroup.cz
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Quad
Motor
Brzdy
Řazení
Podvozek
Ovládání
Zpracování
Celkově		

než v tomhle případě pochopíte, že můžete
pod plynem a v rychlosti trefit půlmetrovou
muldu nebo stejně hlubokou díru a to, co
by s jakýmkoliv jiným strojem znamenalo
fatální ztrátu kontroly, Wildcat odpruží
téměř bez odezvy do kabiny. A je jedno,
jestli jedete sólo nebo ve dvou. Famózní
práce amerických konstruktérů. Napadlo mě

» Přístrojovka tam je, ale sotva
vám zbude čas se na ní dívat
vyvíjet nový motor – litr z Thundercata
stačilo poladit a ze 75 koní, které má
Hromová kočka, má mít Divoká kočka ještě
hodně navrch. Ale motor rozhodně není
na Wildcatu to nejzajímavější. Podstatou
úspěchu v terénu, při střelbě po poušti
(nebo v pískovně…) nebo koneckonců
v tomhle případě klidně i na motokrosové
trati, je podvozek. Jestliže vás to uvnitř mlátí
o trubky, budou vám koně k ničemu. Proto
dostal Wildcat, teď mi to odpusťte, nejlepší
podvozek, s jakým jsem kdy jel. Podvozek,
co nemá slabiny a pracuje tak, jsme se ani
nepřiblížili na dohled jeho hranic. Tentokrát
to opravdu doporučím – pusťte si promo
video Arctic Catu na stránkách www.ac-usa.
cz a uděláte si obrázek. Offroadový guru
Walker Evans dodávající odpružení odvedl
společně s inženýry Arctic Catu fantastickou
práci. Předlouhá přední ramena (konstruktéři
formulí a špičkových offroadů moc dobře
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Arctic Cat Wildcat 1000
Motor
Rozvod
Zdvihový objem
Vrtáníxzdvih
Kompresní poměr
Max. výkon
Max. točivý moment
neudán
Plnění motoru
Převodovka
Pohon
Brzdy vpředu/vzadu
Pneumatiky vpředu/vzadu
Rozměry dxšxv
Rozvor
Světlá výška
Zdvih kol vpředu/vzadu
Suchá hmotnost
Nosnost korby
Nádrž
Cena
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ví, proč musí být co nejdelší) a unikátní
zadní pětiprvkový závěs s masivním
vlečným ramenem dávají předpoklady
k ultra dlouhým zdvihům a tlumiče od
Evanse spočítané přímo pro Wildcata jen
dokonávají dílo. Výsledných 432 a 457 mm
zdvihu je tak nejenom nejlepší hodnota ve
světě UTV (i když tohle zařazení v případě
Wildcata už značně pokulhává), ale směle se
může poměřovat s nejlepšími offroadovými
speciály několikanásobně vyšší ceny.

» Pásy s kotvenou
přezkou vás dobře
podrží v sedačkách

Funkční výbava v ceně
V praxi to znamená, že nesejde na tom, jak
vysoko vyskočíte, jak daleko letíte, jestli
dopadnete na předek nebo na zadek nebo
na jedno kolo a co bude v tu chvíli pod vámi
za povrch. Wildcat jako správná kočka měkce
přistane a okamžitě může pod plným plynem
pokračovat dál bez známky rozkolísání
nebo ztráty stability. Trvá docela dlouho,

vodou chlazený dvouválec
OHC/4
951 ccm
92 x 71,6 mm
neudán
přes 75 k (55 kW)

» Podvozek je největší předností
Wildcata - je prostě nejlepší...

vstřikování
CVT
2WD/4WD
hydraulické kotoučové
26x9-14 / 26x11-14
3048 x 1626 x 1670 mm
2413 mm
330 mm
432/457 mm
592 kg
136 kg
33 l
od 439 900 Kč (bez SPZ)
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» Hledání hranic podvozku Wildcata je velká zábava

srovnání jen s jedním vozidlem podobného
ražení – rage buggy odladěná mistrem
světa v rallye Colinem McRaem. Wildcat sice
zaostává špičkou výkonu, ale podvozkově
je na tom snad ještě líp, navíc není potřeba
řadit a stačí se jenom soustředit na trať před
sebou. Náhon 4x4 je už jenom třešničkou na
dortu…
Kromě skvělého podvozku, který je
u Wildcata v základu, patří do standardní
výbavy i posilovač řízení. Ten dokáže jezdci
pomáhat silou až padesáti newtonmetrů tj. až
trojnásobkem síly než umí konkurence. Jeho
služeb využijete nejvíc při zapnutí předního
náhonu, nebo v trialovém prostředí. Pro
Wildcata bude mít EPS největší význam
jako tlumič rázů při rychlé jízdě. Posilovač

samozřejmě ocení závodníci na dlouhých
tratích, kterým usnadní práci a eliminuje
únavu. Když už jsme u výbavy, samozřejmě,
že bugina má i kompletní ochranu podvozku.
A jsou to právě závodníci cross-country
a jiných soutěží, kteří vzali a ještě pořád
berou útokem prodejce Arctic Catu a chtějí
pro své účely Wildcata. Za necelých 480
tisíc (případně za 439 900 bez značky)
totiž mají naprosto funkční přitom úžasně
snadno ovladatelný závoďák, se kterým
zatopí i nejsilnějším speciálům. Ne, tohle
si nekupujte na drdlání po lese, Wildcat
je široký a divoký a libuje si v rychlosti.
Text: Dan Pejzl
Foto: Jiří Marcinek
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HLEDÁME NOVÉ PRODEJCE
Autorizovaný dovozce krytů
podvozků na čtyřkolky Ricochet
do České a Slovenské republiky

» Ve dvou je zábavy stejně, výkon
stačí, podvozek stíhá bez problémů

WWW.ASPGROUP.CZ
adresa: Náměstí 13, Žebrák psč: 26753
tel.: 311577222 email: info@aspgroup.cz
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