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Predajňa: OC Laborec (Modrák), 
ul. Povstania českého ľudu 1, 

sídlisko Dargovských hrdinov (Furča), Košice
tel.: 0918 817 794, e-mail: 4kolky@eamoto.sk

www.eamoto.sk

•	predaj	a	servis	štvorkoliek
•	predaj	náhradných	dielov	
	 a	doplnkov
•	internetový	obchod
•	výhodný	splátkový	predaj	aj	s		 	
	 0%	navýšením	splátok

CENTRUM ŠTVORKOLIEK EAMOTO

ARCTIC CAT H1 700 TRV

Obľúbený jednovalec s označením 
Hemi 1 montuje fabrika Arctic Cat 
do mnohých modelov. Základom 
v ponuke je bežná „krátka“ 
verzia štvorkolky, no u žiadneho 
renomovaného výrobcu dnes už 
nemôže chýbať ani predĺžaná 
verzia, ktorá poskytne komfort 
dvojčlennej posádke. Arctic Cat, 
ktorý takéto zábavné strojčeky 
vyrába už viac ako polstoročie, 
nemôže byť výnimkou. Napriek 
tomu, že ide o čistokrvnú 
Američanku, nepôsobí H1 príliš 
nadrozmerným dojmom. Je 
veľká, je priestranná, dokonca 
aj pohodlná, ale v porovnaní 
s niektorými prerastenými 
dnešnými štvorkolkami je skôr 
kompaktná, čo je výhodou pri 
manévrovaní v členitom teréne, 
ale v neposlednom rade aj pri 
skladovaní. Za zmienku stojí 
krásny žiarivý metalický lak, to 
pri strojoch určených do terénu, 

či na prácu tak často nevidíme. 
Pohonná jednotka Hemi 1 je 
kvapalinou chladený jednovalec 
kŕmený vstrekovaním paliva, čo 
zabezpečuje jeho príjemne hladký 
chod bez nejakých výkonových 
dier pri prudšom pridaní 
plynu. Spolupracuje s výborne 
vyladenou dvojstupňovou 
prevodovkou Duramatic. Po 
nasadnutí zistíte, že aj keď 
štvorkolka nepôsobí monštróznym 
dojmom, miesta je na nej bohato 
aj pre dvojčlennú posádku. 
Spolujazdec má k dispozícii 
plnohodnotné sedadlo, ktoré je 
výškovo oddelené a vybavené 
aj opierkou a držadlami. Nami 
testovaná H1 TRV však mala aj 
bohatú nádielku príslušenstva, 
čo z nej robilo dobre vybavené 
vozidlo pre náročnú turistiku 
a expedície. Hlavne vďaka 
zadnému plastovému boxu pôsobí 
štvorkolka oveľa mohutnejšie. 

Neprehliadnuteľná je aj 
plechová ochrana podvozku a pri 
detailnejšom skúmaní objavíme 
aj ovládanie vyhrievania sedadla, 
rukovätí a plynovej páčky. 
S takto „našlapaným“ strojom 
sa nemusíte báť vyraziť si na 
niekoľkodňovú túru do extrémnych 
terénov. Pokojne aj vo dvojici.

Há jednotka je	jednoducho	jednotka. 
Populárnu sedemstovku vyrába americký	
Arctic	Cat v mnohých verziách, z ktorých si 
musí vybrať skutočne	každý. 

ARCTIC CAT H1 700 TRV
Motor: kvapalinou chladený 
štvortaktný jednovalec, 695 ccm
Najvyšší výkon: 41 k
Pneumatiky vpredu: 25x8-12
vzadu: 25x10-12
Hmotnosť: 367 kg
Cena: od 8.500,- eur
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ceny jsou uvedené 

včetně montážní sady

včetně DPH

včetně DPH

60“ POLY XT

včetně DPH
52“ POLY   -  132cm  -   349 EUR

včetně DPH
60“ POLY XT   -  152cm  -  465 EUR

Značkové radlice Cycle Country
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Značkové radlice Cycle Country

V SKRATKE: ARCTIC CAT 

Začiatky značky Arctic Cat sú spojené so snežnými 
skútrami, ktorých výrobu fabrika začala v roku 
1961. Štvorkolky začali schádzať z výrobných 
pásov fabriky v Thief River Falls až v roku 1995 
a za tých 18 rokov si získali v sortimente Arctic 
Cat pevné miesto, veď tvoria viac ako polovicu 
produkcie, obratu aj zisku. Hlavne kvôli rastúcemu 
dopytu po štvorkolkách Arctic Cat v roku 2007 
vybudoval v 200 km vzdialenom St. Cloud vlastnú 
fabriku na motory, ktorá dnes patrí k technologicky 
najlepšie vybaveným motorárňam na svete. 
Základom sortimentu štvorkoliek je najmenšia 
„päťstovka“. Model s označením 500 je zároveň 
čerstvou novinkou pre budúci rok a nahradil 
v ponuke staršiu 550-ku. Nový motor má nižší 
objem 443 ccm (oproti 545 ccm), je však plnený 
vstrekovaním paliva. Výrobca uvádza, že novinka 
má znížené ťažisko, čo by malo výrazne napomôcť 
lepšej ovládateľnosti a stabilite v náročnom teréne. 
Čo je dôležité, svetlá výška ani zdvihy pruženia tým 

neutrpeli. „Polliter“ dostanete v klasickém krátkej, 
ale aj v predĺženej dvojmiestnej verzii TRV. 
Zlatou strednou cestou je nami testovaná 700-vka. 
Sedemstovka má zároveň početnú prevahu, čo 
sa týka rôznych verzií. Okrem neodmysliteľnej 
krátkej a dlhej je k dispozícii aj ako „minináklaďák“ 
s korbou, tá má označenie TBX. Vrcholom v oblasti 
objemu je 1000-ka s označením H2. Tá sa takisto 
používa v krátkej, či dlhej verzii štvorkolky a v ich 
rôznych modifikáciach. Pre spestrenie ponuky 
nechýba v sortimente ani sedemstovka poháňaná 
nafťákom. Kapitolou samou o sebe sú športové 
špeciály side by side, o ktorých sa dočítate na 
predošlej strane. V Arctic Cat však myslia aj na 
tých praktickejšie založených. Okrem riadidlami 
ovládanej 700-vky s nákladnou korbou sú tu 
početné „autíčka“ – populárne side by side. Tie 
dostali označenie Prowler a okrem najväčšieho 
litrového agregátu sa o ich pohon stará aj 
stredná sedemstovka a novinkou v ponuke je 
vyššie spomínaná päťstovka s elektronickým 
vstrekovaním. 

 Testovaný Arctic Cat H1 700 bol v predĺženej verzii TRV a naviac mal aj bohatú výbavu 
doplnkov ako napríklad plechovú ochranu podvozku, či objemný plastový box vzadu. 

 Pre rok 2014 bola výraznejšie	inovovaná hlavne najmenšia objemová rada. Nový	
agregát s objemom 443 kubíkov je kŕmený	vstrekovaním a dostal sa okrem štvorkoliek 
v	krátkej	aj	predĺženej	verzii takisto do užitkového side by side s názvom Prowler.


