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TECHNICKÉ INFORMACE
KAPACITY

SYSTÉM POHONU

Benzinová nádrž:

26 litru

Olej motorový:

3,5 litru

Délka:

2980 mm

Šířka:

1465 mm

Výška:

1850 mm

Rozvor:

1830 mm

Rozměry korby:

1060 x 760 x 300 mm

Nosnost korby:

130 kg

Převodovka:

Automatická CVT - variátor
převody P/R/N/H/L
(parkovací/zpětný chod/neutrál/rychle vpřed/terénní redukce)

Uzamykatelný diferenciál:
Náhon kol:

Kardanovými hřídeli

4x4 pohon:

Odpojitelný

Přední pneu:

26x9-14"

Zadní pneu:

26x11-14"

BRZDOVÝ SYSTÉM

MOTOR
Typ motoru:

4-taktní, 8-ventilový
dvouválec, SOHC

Výkon motoru: (offroad úprava)*
46 kW(63k)/6700 ot./min.
Točivý moment: (offroad úprava)*
72 Nm/6000 ot./min
Vrtání x zdvih:

91 mm x 61,5 mm

Startování:

Brzdy přední:

Kotoučové hydraulické

Brzdy zadní:

Kotoučové hydraulické

Parkovací brzda:

Elektrickým startérem

Ano

ODPRUŽENÍ
Přední:

Nezávislé, seřiditelné odpružení
Dvojitá ocelová A-ramena

Zadní:

Nezávislé, seřiditelné odpružení
Dvojitá ocelová A-ramena

800 cm3

Objem motoru:

BAREVNÁ PROVEDENÍ

Chlazení motoru: Kapalinou a nezávislým
olejovým okruhem
Mazání:

S mokrou skříní

Plnění motoru:
Zapalování:
Palivo:

Přední

Elektronické vstřikování
Delphi EFI (USA)

Černá, stříbrná

DALŠÍ INFORMACE
Homologace:
Záruka:

ECU Delphi
Bezolovnatý benzin 95 Oktanů
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Razítko prodejce

Ano / ŘP sk. B
3 roky, doživotní na rám

Dvouválcový Gladiator UTV 830 EFI
je připraven pro všechny druhy těžké práce!

Maximum bez kompromisů,
bez limitů a za fantastickou
cenu!

bustním ochranným ocelovým rámem s integrovanými bezpečnostními pásy a kompletní výbavou pro snadné ovládání stroje.
Ve výbavě kabiny nechybí praktické dálkové
ovládání k navijáku či několik odkládacích
ploch včetně umazykatelné skříňky u spolujezdce. K dokonalosti a komfortu kabiny jsou
k dispozici boční dveře, bezpečnostní pásy
a mnoho dalších užitečných doplňků, které
z Gladiatora UTV 830 EFI činí mimořádně
praktického a pohodlného pomocníka. K dispozici na vozy Gladiator UTV jsou i špičkové
nadstavbové celouzavřené kabiny vč. topení
a stěračů od české firmy DFK.

Gladiator UTV 830 EFI V-Twin. Stroj, který
svým vstupem na trh rozdmýchal stojaté
vody pracovních strojů kategorie side by side.
Z modelu Gladiator X8 převzatý osvědčený
dvouválcový motor o obsahu 800 ccm se
vstřikováním Delphi společně se zcela novu
konstrukcí rámu, který je dimenzován na veškeré druhy práce, udělá z tohoto UTV i fantastického společníka na sportovní projížďky.
Tento extrémně odolný stroj, určený převážně
pro profesionální práci, vám umožní mnoho
činností, které jste dosud nezvládli. Pokud
chcete přepravovat těžké náklady v extrémním terénu, táhnout nákladní vozíky, dopravovat osoby, shrnovat sníh, prostě pokud
chcete překračovat všechny bežné limity, je
Gladiator UTV 830 EFI tím pravým strojem
pro vás! Gladiator UTV 830 má zcela nový odolný a pečlivě zkonstruovaný podvozek s mohutným dimenzováním všech partií, které
plně vychází z osvědčených modelů před-

chozích generací čtyřkolek a UTV řady Gladiator! Díky své příznivé ceně, která nemá ve
své kategorii absolutně žádnou konkurenci,
dokáže Gladiator UTV 830 EFI oslovit kromě
profesionálů i farmáře, zahrádkáře, či chalupáře, pro které je vysoká kvalita a dostupná
cena rozhodujícím kritériem!
Mohutná a prostorná korba Gladiatora UTV
830 EFI, jejíž konstrukce je kombinací kvalitního tvrzeného odlehčenoho plastu a oceli,
je sklopná a jištěná hydraulickými tlumiči
a samozřejmě má také otevírací masivní zadní
čelo. Rozlehlá ložná plocha je vybavena i oky
na uchycení nákladu. Gladiator UTV 830 EFI
je vybaven homologovaným tažným zařízením s elektrickou zásuvkou!
Kabina automobilového typu je vybavena
snadno udržovatelnými ergonomickými sedačkami ze syntetické omyvatelné kůže, ro-

63 koní, 72 Nm kroutícího momentu, 4x4
s uzávěrkou, obrovská světlá výška, skvělé
jízdní vlastnosti, litá 14” kola, 6-plátnové odolné pneu, bohaté úložné prostory, LED

světla, multifunkční displej, nastavitelné sedadlo – to jsou další vlastnosti, které z Gladiatora UTV 830 EFI dělaji nejvšestrannějšího
pomocníka, jakého jste si mohli přát! Volitelně
pak můžete samozřejmě dokoupit plastovou
střechu, přední sklo či silný 3500 lbs naviják.
Gladiator UTV830 je na bízen také ve verzi
s precizním posilovačem řízení (EPS), který ještě
výrazně vylepšuje už tak příjemné ovládání.
Gladiator UTV 830 EFI je homologován pro
silniční provoz jako dvoumístné vozidlo pro
řidičské oprávnění skupiny B1 (automobil).
Jako tradičně je u strojů řady Gladiator exkluzivní tříletá záruka na celý stroj a také doživotní tovární záruka na rám stroje. Kvalifikovaný servis, rozsáhlý sklad náhradních dílů
a technická podpora na území ČR a SR jsou
zcela samozřejmé.

