QUAD
TECHNICKÉ INFORMACE
KAPACITY

SYSTÉM POHONU

Benzinová nádrž:

115 litru

Olej motorový:

2,9 litru

Délka (standard/prodoužený):

2100 / 2300 mm

Převodovka:

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

Šířka:

1100 mm

Uzamykatelný diferenciál:
Přední
Zadní (hom. L7e EURO 4)

Výška:

1350 mm

Náhon kol:

Kardanovými hřídeli

Rozvor (standard/prodloužený): 1260 / 1460 mm

4x4 pohon:

Odpojitelný

MOTOR

Přední pneu:

25x8-12"
24x8-12" Black edition

Zadní pneu:

25x10-12"
24x10-12" Black edition

Typ motoru:

4-taktní, 4-ventilový
jednoválec, SOHC

Výkon motoru: (offroad úprava)*
24 kW (33k)/7000 ot./min.
Točivý moment: (offroad úprava)*
35 Nm/5900 ot./min
Vrtání x zdvih:

91 mm x 61,5 mm
400 cm3

Objem motoru:
Startování:

Elektrickým startérem

Chlazení motoru: Kapalinou a nezávislým
olejovým okruhem
Mazání:

Brzdy přední:

Kotoučové hydraulické

Brzdy zadní:

Kotoučové hydraulické

ODPRUŽENÍ
Přední:

Nezávislé seřiditelné odpružení
Dvojitá ocelová A-ramena

Zadní:

Nezávislé, seřiditelné odpružení
Dvojitá ocelová A-ramena

S mokrou skříní

Zapalování:

ECU Bosch

Plnění motoru:
Palivo:

BRZDOVÝ SYSTÉM

Elektronické vstřikování
Bosch EFI

Bezolovnatý benzin 95 Oktanů

BAREVNÁ PROVEDENÍ
Oranž, černá, camo leaf

DALŠÍ INFORMACE
Homologace:
Záruka:

www.ctyrkolky.cz

Oficiální zastoupení pro ČR a SR: Journeyman CZ s.r.o.
D1 - Exit 15 - Všechromy 98 - 251 64 | info@journeyman.cz

www.journeyman.cz www.ctyrkolky.cz
Obrázky mají ilustrativní charakter. Další informace u autorizovaných partnerů
JourneyMan. *Offroad úprava neuvedená v TP.

Razítko prodejce

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

www.ctyrkolky.cz

Nejprodávanější čtyřkolka ČR a SR
Gladiator X450 EPS!

Gladiator X450 Black Edition

Gladiator X450 je samozřejmě
nabitý plnou výbavou a nabízí
vše, co má plnohodnotná pracovní 4x4 mít - el. přepínatelný
pohon 4x4 s možností 100%
uzamčení předního i zadního diferenciálu, silný naviják, homologované tažné s el. zásuvkou,
praktické ocelové nosiče, LED
denní svícení, prostornou
schránku pod sedlem, atraktivní
LCD displej, atraktivní 12" ALU
kola (netýká se verze Black Edition), 25" víceplátnové pneuma-
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Špičkový brzdný výkon přináší další novinka
v této kategorii - čtyři kotoučové brzdy na
všech kolech (verze L7e EURO4)!
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Gladiator X450 EPS je kompletně odpružen pomocí mohutně dimenzovaných,
dvojitých A ramen a nových víceprvkových tlumičů s progresivní pružinou
a polohovým seřizováním tuhosti. Toto
moderní odpružení v kombinaci s nezávislým zavěšením všech kol zajišťuje komfortní a pohodlnou jízdu i v hodně náročném
terénu.

Gladiator X450 EPS

M

Díky nižší hmotnosti, přepracovanému, vysoce odolnému podvozku a zbrusu novému,
mimořádně výkonnému motoru s kanadským bezspojkovým plně duálním variátorem
CVTECH (Made In Canada) dokázal nový
„Glad“ posunout hranice 450-kové třídy až
na nejzazší mez! Menší zdvih má blahodárné
účinky na točivost a živost motoru, který je
hladový po otáčkách. Výkon motoru je úctyhodných 32 koní v 7000 otáčkách. Moderní
400 cc motor s EFI plněním Bosch bez rozbě-

hové spojky má tak za následek i výrazně
rychlejší nástup akcelerace a Gladiator X450
je silnější než původní 500 cc modely! Gladiator X450 EPS přináší v této kategorii
i zásadní novinku, a to zadní diferenciál
s elektrickou uzávěrkou (verze L7e EURO4)!
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Nová generace Gladiatorů v čele s bestsellerem Gladiator X450 EPS nastavuje novou
laťku pro pracovní stroje této kategorie a přináší dosud nevídanou kombinaci výkonu,
kvality a užitné hodnoty! S cenou třístovky,
výkonem pětistovky a technologií osmistovky
se řadí po bok ostatních profesionálních pracovních strojů Gladiator a rázně posílá konkurenční modely na smetiště dějin!
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tiky, opěrku a madla pro spolujezdce (volitelně)…
Všechny verze (s výjimkou Black Edition) je
navíc možné zakoupit i s precizním posilovačem řízení EPS! Tento precizně fungující posilovač přidává Gladiatoru X450 další úroveň
komfortu a usnadňuje řízení jak v těžkém terénu, při pracovním vytížení, tak i při expedičních či rekreačních cestách.
Gladiator X450 EPS je zdaleka nejlevnější verzí
moderní čtyřkolky s posilovačem na našem

trhu! Gladiator X450 můžete také pořídit
v ekonomicky extra výhodné variantě Gladiator X450 Black Edition (verze T3b)!
Gladiator X450 EPS je homologován pro silniční provoz jako dvoumítné vozidlo pro řdičské 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. Kvalikovaný servis, rozsáhlý sklad náhradních dílů a technická podpora na území ČR a SR jsou zcela
samozřejmé.

