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Pásy pro všechno

Na předchozích stránkách
jste si přečetli o sedmistovce
Arctic Cat. Ten samý stroj se
o pár dní později změnil na
pásáka a vyrazil dobývat vrcholy Ukrajiny.
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dyž už chcete nějakou mašinu
postavit na pásy, tak si musíte
zodpovědět jednu zásadní otázku:
co s tím?
Jestli máte odpověď jasnou a zní třeba: „Potřebuju jezdit i v zimě ve sněhu, protože to
do jara nevydržím.“ Případně: „Nemůžu zavřít hotel na zimu, protože se nedostanu
sněhem pro zásoby.“ Nebo taky: „Miluju pásáky.“ Tak potom na nic nečekejte a běžte
pro ně. V případě tohohle sedmikila nebudete mít s opásáním nejmenší problém, už
při jeho koupi si můžete rovnou prostřednictvím dealera přiobjednat pásy značky
TJD, které jsme vyzkoušeli ve všemožných,
a hodně drsných, podmínkách.
Set pásů začíná mít smysl až od určitého výkonu stroje, protože se slabší mašinou to bude
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jenom jedno velké trápení. Absolutní minimum je pětistovka, ale čím víc, tím líp. Litrový Thundercat je v tomhle případě doslova raketa na pásech, ale sedmistovka taky
nemá nejmenší problém tu hromadu koleček

a gumy utáhnout. A když je na mašině posilovač, jako v tomhle případě, tak s tím nemáte
problémy ani vy, zatáčení je hračka i ve sněhu.
Jezdili jsme po horách bez přestání celé dny
a pořád ve dvou. Sedmistovka si s tím pora-
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dila se ctí a v hlubokém sněhu ukázala, že
přesně tady mají pásy opodstatnění. Můžete sice celou zimu jezdit na gumách, ale když
se jednou stane, že vám cestu přes noc zafouká sníh, tak se zastaví i čtyřkolka. S pásákem jsme zdolali jak rozmlácenou asfaltku,
tak zmrzlé polní i lesní cesty. Při teplotách kolem nuly se našla příležitost projíždět i bahnem v hlubokých kolejích a nedalo nám to,
abychom nevyzkoušeli zdolat na pásáku i ledovou řeku za nemalé pozornosti místních.
Kanadské pásy TJD X-gen přežily všechno. Sedmikilu se na nich navíc zvýšila průchodnost o pořádný kus. Pásák se nezastavil před ničím a tam, kde skončily čtyřkolky, tam prorazil bílou masou cestu až na
vrchol. Pravdou je, že maximálka je asi na
polovině a spotřeba stoupne, ale přidané
vlastnosti to hravě vynahradí.
Když si mašinu připravíte na zimu komplet
– přidáte ještě vyhřívání, bástry nebo rukávy, tak můžete naprosto bez obav vyjet ve
dvou na zimní dovolenou. Třeba na Ukrajině
to pak bude velká romantika, protože na zasněžených hřebenech nepotkáte živáčka…
Bez montážní sady pořídíte sestavu čtyř
pásů TJD X-gen za 89 900 Kč.
Text: Dan Pejzl
Foto: Dan Pejzl

Tvoje čtyřkolka. Tvůj terén. Tvoje vášeň.

Tak nasedni a jeď!

550 PS H1 EFI 4x4

WWW.AC-USA.CZ
NOVĚ V NABÍDCE MODELY
S POSILOVAČEM ŘÍZENÍ.
ROBUSTNÍ PŘEDNÍ NÁRAZNÍK
A ZNAČKOVÝ NAVIJÁK WARN
JIŽ V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ.

Nová nabídka čtyřkolek ARCTIC CAT pro rok 2011 v České republice.
Ceny čtyřkolek ARCTIC CAT již od:

1000 H2 PS TRV EFI 4x4 CRUISER
ASP Group s.r.o. - Autorizovaný dovozce a distributor
amerických čtyřkolek ARCTIC CAT v České republice.
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199 900 Kč (vč.DPH a SPZ)

1000 H2 EFI 4x4 THUNDERCAT

700 PS H1 TRV EFI 4x4

Kontakt: Náměstí 13, 267 53 Žebrák tel.: +420 311 577 222
e-mail: info@aspgroup.cz web: www.aspgroup.cz
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