
CFMOTO Gladiator X625-A, kde „A“ 
značí prodlouženou verzi stroje, je pro 
letošní rok novinkou právě ve své dlouhé 
variantě. Rakouské designové studio 
Kiska, které se již tradičně podílelo na 
tvorbě vzhledu, opět odvedlo precizní 
práci a tvarově i barevně všechno ladí 

a sedí, jak má. Obecně šestistovka 
představuje solidního zástupce střední 
objemové třídy s jednoválcovým 
pohonným agregátem. Přední i zadní 
ochranný rám, prezentované na námi 
testovaném stroji, jsou příplatkové, ovšem 
standardní ochranné rámy najdete už 
v základní výbavě. Nechybí ani kryty 
řídítek nebo podvozku pro maximální 
ochranu čtyřkolky. Přední nosič je opatřen 
držákem na lopatu, kterou s sebou 
vezeme, kdybychom přece jen někde 
v závěji zapadli a potřebovali se vyhrabat. 
Šestsetdvacetpětka je postavená na 
novém typu kanadských pásů Camso, 
X4S, vzadu najdete zadní uzamykatelný 
kufr a nosič lyží nebo snowboardů. 

PÁSY
Celkově musíme při jízdě na pásech vzít 
v potaz změny, které se k nim vážou. 
Pásy samotné rozšiřují plochu, na kterou 

je rozložena váha stroje a umožňují 
tak hladký pohyb po daném povrchu. 
Jejich využití je nejvíce znát na sněhu, 
ale značně usnadní průjezdnost i blátem 
nebo hlubokým pískem, takže se 
nemusíme omezovat jen na zimní sezónu 
a sníh. Hojně je využívá horská služba, 

záchranáři, ale i sjezdové areály, majitelé 
hotelů, horských chat a podobně. Výjimkou 
nejsou ani horské obce nebo farmy, 
ani majitelé usedlostí a pozemků, které 
potřebují průběžnou údržbu. Nasazením 
pásů se sníží maximální rychlost čtyřkolky, 
protože se změní převodový poměr otáček 
na kola, v tomto případě tedy na pásy. 
Převody jsou lehčí, ale zase tím získáme 
větší komfortní sílu v tahu. Pro práci 
ideální. My jsme vyzkoušeli kanadské pásy 
Camso, které jsou homologované pro 
silniční provoz a mají vlastní technickou 
dokumentaci, neboli techničák. Osadit 
je tedy můžeme na jakoukoli značku 
čtyřkolky (dle konkrétního typu) a lze je 
bez problémů používat i při pohybu po 
silnici. Pásy Camso X4S jsou novým typem, 
který se oproti svému předchůdci T4S liší 
jinými ložisky v olejové lázni, které snižují 
opotřebení vnitřního mechanismu a zvyšují 
tak životnost pásů jako takových. Disponují 
též zesílenou ocelovou konstrukcí, která 
poskytuje dostatečnou pevnost oproti 
hliníkovým verzím, složeným z více kusů, 
to vše při zachování přijatelné ceny. Při 
jízdě krásně vyrovnávají terénní nerovnosti 
a hladce ukrajují kilometry sněžných cest 
pod námi, bez jakéhokoliv zaváhání. 
Elektronický posilovač řízení je pro příjemné 
ovládání čtyřkolky na pásech nezbytnost, 

a tak samozřejmě ani tady nechybí už 
v základní výbavě. 

MOTOR A JÍZDA
Historicky byla většinou jízda na sněžných 
pásech doporučovaná na strojích silnějších 
kubatur, a to od 850ccm výš. Naše 
šestistovka má objem motoru 580ccm 
a jde o jednoválec, který by měl být 
oproti dvouválcovým, silnějším strojům, 
v jasné nevýhodě. Jenže, doba se mění 
a tak dneska brázdím s šestistovkou 
zasněžené pláně a razím si vlastní cestu 
přes louku, kterou nám převelice milý 
majitel rozlehlého pozemku při testu dovolil 
zplundrovat, čímž mu za tuto možnost 
vřele děkujeme. Nebudu tvrdit, že oproti 
litrovému Gladiatoru (X1000 EPS) necítím 
rozdíl ve výkonu, protože to by je nesmysl. 
Ale i jednoválcový agregát má co nabídnout 
a nikde mě nenechává pod kopcem nebo 
v závěji. Motor se chvilku sbírá a vyráží 
spíš rovnoměrně, plynule a umírněně. Do 
prudkého kopce najde svůj rychlostní limit 
a přes ten už nejede vlak, ale i tak udržuje 
slušné tempo. Obratnost na sněhu také 
obhajuje důstojně a dlouhá verze je dobrou 
volbou především kvůli stabilitě. Svižné 
tempo se dá udržet i v zatáčkách, aniž 
byste ztratili jistotu. S trochou nostalgie 
se mi při průjezdech zatáčkami vybavuje 

moje hodně oblíbené SMC Jumbo 720, 
které sice již na showroomech v prodejnách 
nenajdeme, ale právě svým projevem 
a jistotou mi ho Gladiator X625 v dlouhé 
verzi na pásech dost připomíná. 

VÝBAVA 
I ve výbavě se setkáváme s novinkou 
(a současně specialitkou). Nosič lyží 
a snowboardů pochází totiž z české 
dílny a na jeho vývoji spolupracovali 
české zastoupení CFMOTO, společnost 
Journeyman CZ a Petr Bartoš, trojnásobný 
mistr Evropy v autokrosu, potažmo 
jeho specializovaná dílna. Nosič je celý 
z nerezu a v tomto základním provedení 
pojme tři páry lyží nebo dva snowboardy, 
plus přídavné držáky na dětské lyže. 
Nepřidělává se na tažné zařízení na kouli, 
ale dává se do čtyřhranu, do kterého se 
instaluje celé tažné zařízení. Čímž získává 
mnohem větší pevnost a lépe sedí, i když 
se při jízdě trochu víc rozvášníte. Současně 
nesnižuje světlou výšku, takže ani po 
praktické stránce se nejedná o nutný 
kompromis, ale naopak o plně funkční 
řešení bez omezení. Za sebou ho celý 
den vlastně vůbec nevnímám. 

Bez pásů by to na sněhu šlo dost ztuha, pokud vůbec

Nerezový držák na lyže
nebo snowboard z české dílny
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Jak jinak se dá aktivně trávit zima v sedle, než za řídítky endura nebo čtyřkolky? 
Vydali jsme se otestovat jednu z prvních letošních novinek, tentokrát čtyřkolku 
z produkce CFMOTO. A rovnou v nadstandardní výbavě a na pásech do sněhu.

Text:  Jana Kolací ,  foto:  Ivan „Scoob“ Bezděk

SNĚŽNÁ ŠESTISTOVKA

TECH. SPECIFIKACE
MOTOR 
Typ Kapalinou chlazený 4taktní jednoválec SOHC

Zdvihový objem 580 ccm

Maximální výkon 41 HP (offroad verze)

Největší točivý 
moment

49,2 Nm/4 750 1/min.

PŘEVODY
Převodovka automatický CVT variátor (převody P/R/N/H/L)

PODVOZEK

Přední odpružení
nezávislé, seřiditelné odpružení / 
dvojitá ocelová A-ramena

Zadní odpružení
nezávislé, seřiditelné odpružení / 
dvojitá ocelová A-ramena

Brzda vpředu kotoučové hydraulické

Brzda vzadu kotoučové hydraulické

Pneumatiky P/Z univerzální pásy Camso X4S

ROZMĚRY A HMOTNOST
Délka/šířka/výška 2 235mm / 1 180mm / 1 390mm

Světlá výška neuvedeno

Hmotnost 395 kg bez náplní

Objem nádrže 18 l

CENA Od 216 990,-Kč
+ univerzální pásy Camso od 119 400,-Kč

Spousta prostoru pro zábavu, i když jde o pracovní stroj


