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TECHNICKÉ INFORMACE

KAPACITY                                                                                                
Benzinová nádrž: 18,5 litru

Olej motorový: 2,9 litru

Délka: 2350 mm

Šířka: 1160 mm

Výška: 1400 mm

Rozvor: 1480 mm

MOTOR
Typ motoru: 4-taktní, 4-ventilový

jednoválec, SOHC

Výkon motoru: (offroad úprava)*
28 kW(38k)/6800 ot./min./

Točivý moment: (offroad úprava)*
46 Nm/5800 ot./min

Vrtání x zdvih: 91 mm x 76,2 mm

Objem motoru: 495 cm3

Startování: Elektrickým startérem

Chlazení motoru: Kapalinou a nezávislým 
olejovým okruhem

Mazání: S mokrou skříní

Zapalování: ECU Bosch

Plnění motoru: Elektronické vstřikování 
Bosch EFI

Palivo: Bezolovnatý benzin 95 Oktanů

SYSTÉM POHONU
Převodovka: Automatická CVT - variátor

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

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

Náhon kol: Kardanovými hřídeli

4x4 pohon: Odpojitelný

Přední pneu: 25x8-12"

Zadní pneu: 25x10-12"

BRZDOVÝ SYSTÉM
Brzdy přední: Kotoučové hydraulické

Brzdy zadní: Kotoučové hydraulické

Parkovací brzda: Ano

ODPRUŽENÍ
Přední: Nezávislé seřiditelné odpružení

Dvojitá ocelová A-ramena

Zadní: Nezávislé, seřiditelné odpružení
Dvojitá ocelová A-ramena

BAREVNÁ PROVEDENÍ
Oranž, černá, šedá, camo leaf

DALŠÍ INFORMACE
Homologace: Ano / ŘP sk. B

Záruka: 3 roky, doživotní na rám



Exkluzivní, moderní a maximální 
- to je prodloužený Gladiator X550 EPS!

Exkluzivní design
Moderní technologie
Maximální pohodlí

Zásadní model nové jednoválcové modelové
řady “X”.   Gladiator X550 přinesl do nejprodá-
vanější kategorie zcela nové amoderní prvky,
do té doby obvyklé v mnohem dražších mo-
delech. Precizní a líbivý moderní design s po-
kročilými technologiemi, komfortní prostor
pro jezdce i spolujezdce, nadstandardní zá-

kladní výbava včetně inovativních praktických
nosičů Lock-N-Ride a hlavně nově vyvinutý
výkonný 500 ccm motor v kombinaci s beze-
spojkovým plně duálním kanadským variáto-
rem CV-Tech. Nejen to jsou hlavní trumfy no-
vého krále dlouhých pětistovek! 

Gladiator X550 EPS přináší inovace v konstrukci
rámu, řízení a v neposlední řadě v jízdních
vlastnostech! Systém vstřikování paliva ně-
mecké firmy Bosch, snížené emise, osvědčený
systém 4x4 se 100% uzávěrkou diferenciálu
jsou pak samozřejmostí. Gladiator X550 EPS
přináší i zásádní novinku, a to zadní diferenciál
s elektrickou uzávěrkou (verze L7e EURO4)!  

Gladiator X550 EPS je kompletně odpružen
pomocí mohutně dimenzovaných, dvojitých
A ramen a nových víceprvkových tlumičů
s progresivní pružinou a polohovým seřizo-
váním tuhosti. Toto moderní odpružení
v kombinaci s nezávislým zavěšením všech
kol zajišťuje komfortní a pohodlnou jízdu
i v hodně náročném terénu. Ve své kategorii
se jedná o jednu z nejlépe hodnocených čtyř-
kolek pro komfortní jízdu ve dvou!

Špičkový brzdný výkon přináší další novinka
v této kategorii - čtyři kotoučové brzdy na
všech kolech (verze L7e EURO4)! 

Gladiator X550 EPS je samozřejmě nabitý pl-
nou výbavou a nabízí vše, co má plnohod-
notná pracovní 4x4 mít - el. přepínatelný po-
hon 4x4 smožností 100% uzamčení předního

i zadního diferenciálu, silný naviják, homolo-
gované tažné s el. zásuvkou, inovativní systém
praktických plastových nebo ocelových no-
sičů, LED denní svícení, prostornou schránku
pod sedlem, atraktivní LCD displej, atraktivní
12" ALU kola, 25" víceplátnové pneumatiky,
opěrku a madla pro spolujezdce (volitelně)...

Gladiatora X550 EPS lze zakoupit i sprecizním
posilovačem řízení EPS! Tento precizně fun-
gující posilovač přidává Gladiatoru X550 EPS
další úroveň komfortu a usnadňuje řízení jak
v těžkém terénu, při pracovním vytížení, tak
i při expedičních či rekreačních cestách. 

Gladiator X550 EPS je díky své univerzálnosti,
skvělému výkonu a uživatelské přívětivosti

dlouhodobě jeden z nejpopulárnějších mo-
delů v ČR a SR! 

Gladiator X550 můžete také pořídit v ekono-
micky velmi výhodné variantě Gladiator X550
Black Edition (verze T3b)! 

Gladiator X550 EPS je homologován pro sil-
niční provoz jako dvoumístné vozidlo pro ři-
dičské oprávnění skupiny B1 (automobil).
Jako tradičně je u strojů řady Gladiator ex-
kluzivní tříletá záruka na celý stroj a také do-
životní tovární záruka na rám stroje. Kvaliko-
vaný servis, rozsáhlý sklad náhradních dílů
a technická podpora na
území ČR a SR jsou zcela
samozřejmé. 

Gladiator X550 Black Edition

Gladiator X550 EPS
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