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TECHNICKÉ INFORMACE

KAPACITY                                                                                                
Benzinová nádrž: 23 litru
Olej motorový: 3,5 litru
Délka: 2320 mm
Šířka: 1180 mm
Výška: 1360 mm
Rozvor: 1480 mm

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
Objem motoru: 800 cm3

Startování: Elektrickým startérem
Chlazení motoru: Kapalinou a nezávislým 

olejovým okruhem
Mazání: S mokrou skříní
Plnění motoru: Elektronické vstřikování 

Delphi EFI (USA)
Zapalování: ECU Delphi
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 (Automatický samosvorný diferenciál)

Náhon kol: Kardanovými hřídeli

4x4 pohon: Odpojitelný
Přední pneu: 26x9-14"
Zadní pneu: 26x11-14"

BRZDOVÝ SYSTÉM
Brzdy přední: Kotoučové hydraulické
Brzdy zadní: Kotoučové hydraulické
Parkovací brzda: Ano

ODPRUŽENÍ
Přední (standard verze): Nezávislé seřiditelné

odpružení / Dvojitá ocelová A-ramena
Přední (deluxe verze): Nezávislé, nitrogenové

plně stavitelné odpružení / Dvojitá
duralová A-ramena

Zadní (standard verze): Nezávislé, seřiditelné 
odpružení / Dvojitá ocelová A-ramena

Zadní (deluxe verze): Nezávislé, nitrogenové
plně stavitelné odpružení / Dvojitá

duralová A-ramena

BAREVNÁ PROVEDENÍ
Oranž, černá, stříbrná, camo leaf

DALŠÍ INFORMACE
Homologace: Ano / ŘP sk. B

Záruka: 3 roky, doživotní na rám



Gladiator X8 EPS V-Twin
- fenomén čtyřkolkového světa.

Do roku 2017 nejsilnější a nejodolnější
model továrny CF Moto, dlouholetý
světový čtyřkolkový bestseller!

Světově nejúspěšnější model z továrny CF
Moto v modernizovaném kabátě! Nejprodá-
vanější, nejsilnější, největší ...a spousta dalších
„Nej“ patří dlouholeté jedničce v kategorii vel-
kých dvouválců. Klíčem úspěchu je bezesporu
vysoce spolehlivý vodou chlazený čtyřtaktní
dvouválec 800 ccm se špičkovým výkonem
63 koní (offroad úprava) a 72 Nm kroutícího
momentu (off-road úprava) společně s ame-
rickým vstřikování Delphi, který zajistí zcela
dostatečný výkon pro všechny druhy práce
i zábavy. Nyní je verze Facelift atraktivně zmo-
dernizována a doplněna mj. vynikajícím LED
osvětlením, čtyřmi kotoučovými brzdami na
všech kolech a automatickým samosvorným
zadním diferenciálem. 

Gladiator X8 konstrukčně navazuje na své le-
gendární předchůdce, jenž dosáhly mnoha
vítězství v domácích i světových offroad zá-
vodech a také skvěle slouží v náročném pra-
covním nasazení. U modelu X8 byly v neví-

dané míře použity nejmodernější technologie
a materiály pro dosažení špičkového výkonu
a výjimečné odolnosti. 

Svůj výkon přenáší kardanovým hřídelem na
zadní hnaná kola prostřednictvím mohut-
ného bezúdržbového variátoru s funkcí brž-
dění motorem. Pohon předních kol je samo-
zřejmě možné elektronicky připojit. Převo-
dovka umožňuje jízdu vpřed i vzad pro běžné
použití a redukovaný, supersilný převod do
pomala pro pracovní užití a tažení přívěsu.
Nová verze Facelift přináší i plně automatický
samosvorný zadní diferenciál (hom. L7E Euro4)!

Gladiator X8 je kompletně odpružen pomocí
mohutně dimenzovaných, dvojitých A ramen
(verze DeLuxe z kovaného duralu) a nových

víceprvkových tlumičů (verze DeLuxe stavi-
telných nitrogenových) s progresivní pruži-
nou a polohovým seřizováním tuhosti. Toto
špičkové odpružení s dlouhými zdvihy zajiš-
ťuje komfortní a pohodlnou jízdu i na velkých
nerovnostech.

Gladiator X8 je také dostupný ve verzi s elek-
trickým posilovačem řízení (EPS). Tento pre-
cizně fungující posilovač přidává Gladiatoru
X8 další úroveň komfortu a usnadňuje řízení
jak v těžkém terénu, při pracovním vytížení,
tak i při expedičních či jen rekreačních cestách. 

Již v základní ceně je Gladiator vybaven sil-
ným 3000 lbs elektrickým navijákem, homo-
logovaným tažným s el. zásuvkou, ochranými
kryty řidítek, 14” ALU koly, 6-plátnovými pneu

Abuzz či modulárním systémem sedaček Mul-
ticargo! Volitelné příslušenství - sedačka
a madla spolujezdce. 

Gladiator X8 můžete také pořídit v ekono-
micky velmi výhodné variantě Gladiator X8
Black Edition! 

Gladiator X8 EPS V-Twin je homologován pro
silniční provoz jako dvoumístné vozidlo pro
řidičské 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. Kvalifi-
kovaný servis, rozsáhlý sklad náhradních díů
a technická podpora na území ČR a SR jsou
zcela samozřejmé. 

Gladiator X8 EPS Facelift

Gladiator X8 Black Edition
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