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Z imní radovánky si už bez čtyřkolek 
nedovedu představit. Každý rok 
naštěstí dovozci pořádají testovací 

dny svých strojů i na sněhu, protože zimní 
využití čtyřkolky je také jedním z důležitých 
parametrů pro výběr toho ideálního 
motorového parťáka pro každého z nás. 
A tak se po nějaké době ocitám zase 
ve starém známém prostředí Klínů, kde 
dovozce značky CFMOTO do ČR a SR, 
Journeyman CZ, téměř každý rok nachystá 
nějakou tu zasněženou zábavu. 

Tentokrát přichází na řadu i vymazlené 
sportovní SSV – Gladiator Z1000 Sport, 
obuté na sněžných pásech Camso UTVS41. 
Sněžné pásy obecně přidávají další rozměr 
pro využití čtyřkolek, SSV i UTV, protože 
s nimi můžete jezdit na horách i v zimě, 
kdy už počasí neumožňuje bezpečnou 
a pohodlnou jízdu na kolech kvůli velkému 
množství sněhu. Konkrétně pásy Camso 
UTVS41 nabízejí oproti standardnímu 
ATV modelu X4S větší styčnou plochu 
a to o celých 25%. Jsou totiž širší a zadní 
dvojice pásů je i delší. Berou tak v potaz 
odlišnost stojů typu UTV a SSV oproti ATV, 
co se týká jejich rozměrů a jiného rozložení 
váhy stroje. Zabraňují tak boření zatížené 
části SSV do sněhu a umožňují plně využít 
potenciál vozidla. Při výběru je tedy nutné 
si zjistit, jaký typ pásů je vhodný pro 
který konkrétní model. Celá řada Camso 
S4 využívá systém s inovovanými 
hnacími a vodícími koly, která snižuje 
tření v převodovém systému vodících 
kol. Což umožňuje zvýšit maximální 
rychlost a současně tlumí systém i nárazy, 
takže jízda je na nich opravdu komfortní 
a plynulá. 

My jsme dostali Z1000 Sport již plně 
nachystaný a mohli si na vlastní kůži 
vyzkoušet, že i sportovní buggyna se 
dá na hory funkčně obléct. Sportovní 
design rakouského studia Kiska, které 
mimochodem dává tvář všem modelům 
CFMOTO, s ostře řezanými rysy, je v tomto 
případě osazený navíc i vyhřívanou kabinou 
z produkce české firmy DFK, která má 
s výrobou kabin dlouholeté zkušenosti 
a tento konkrétní typ byl vyroben s jasným 
záměrem: adekvátně podpořit osobitý styl 
Z1000 Sport. Kabina je homologovaná pro 
silniční provoz a nabízí kromě samozřejmé 
ochrany před větrem a deštěm i vyhřívání 
čelního skla, stěrač a ostřikovač. Boky 
kabiny mají pevnou výplň a po stranách 
nechybí ani otevírací menší okna. Čelní plexi 
je zase v tomto případě vybaveno aretací, 
s možností jeho částečného otevření.   

I když v kokpitu Z1000 Sport najdete 
místo řídítek volat, nemá klasickou korbu 
a vzhledově vás svádí k zařazení do 
škatulky „pouze pro zábavu“, překvapivě ho 
můžete využít i čistě pracovně a má toho 
i v tomto ohledu dost co nabídnout. Naviják 

(volitelný) pomůže vytáhnout zapadlé 
auto nebo jinou čtyřkolku ze závěje a díky 
tažnému zařízení (již v základu) jednoduše 
zapřáhnete vozík, opatřený lyžemi místo 
kol, a odvezete tak například zákazníkům 
zavazadla do hotelu či přímo na práh 
horské chaty. Šikovným doplňkem je také 
uzamykatelný zadní kufr, kterým můžete 
své SSV příplatkově vybavit. Dvouválcový 
motor o objemu 963 kubických centimetrů, 
s výkonem 85 koní, podpořených citlivým 
plynem s okamžitou reakcí, vás prostě 
nenechá v klidu. Ani na pásech neztrácí 
na své síle a razanci. S řízením také 
pomáhá elektronický posilovač řízení, 
který na pásech oceníte dvojnásob, 
i když s volantem si celkově ulevíte víc, 
než s řídítky na klasických čtyřkolkách. 
Posilovač má třístupňový systém 
a progresívní průběh, což v praxi znamená, 
že si při změně situace sám vyhodnotí 
optimální stupeň a zvolí ho, takže nemusíte 
nic řešit. Z1000 si poradí za vás. Vyladěný 
podvozek s mohutnými zadními vlečenými 
rameny a plně stavitelnými nitrogenovými 
tlumiči zdolá každou překážku. Stejně tak 
je jízdně v terénu přívětivý i úhel přední 
nájezdové hrany nové generace, který 
najdete už u všech dovážených Gladiatorů 
CFMOTO. Pro maximální bezpečí posádky 
je jednodílný rám autíčka vyrobený z lehčí 
vysokopevnostní oceli. V kokpitu najdete 
tříbodové bezpečnostní pásy a anatomicky 
tvarovaná sedadla, potažená dobře 
omyvatelným svrchním materiálem.  Jízdu 

si opravdu užijete a díky vyhřívané kabině 
a palivové nádrži na necelých 37 litrů 
vydržíte skotačit venku pohodlně celý den, 
i když rtuť teploměru zůstává hluboko pod 
bodem mrazu. Lehce si proplujete přes 
kdejakou překážku a nezpomalí vás ani 
prudký kopec. Jízda na pásech sice není tak 
obratná, jako na kolech, ale i tak je Z1000 
dobře voditelný a lehce s ním měníte směr 
nebo přejedete přes hrboly či kupu sněhu. 
Plnobarevný TFT displej poskytuje veškeré 

potřebné údaje o stroji dostatečně a čitelně. 
Pokud hovíte konektivitě, můžete využít 
možnost propojení s chytrým telefonem 
prostřednictvím Bluetooth. Pro využití na 
horách si buggynu ke standardním LED 
světlometům můžete osadit třeba ještě 
přídavným horním světlometem a nerozhází 
vás pak ani nízká oblačnost nebo mlha. 
Jakmile jednou usednete za volant, 
nebudete chtít pryč. Kdo říkal, že i práce 
nemůže být zábava?

MOTOR 
Motor čtyřdobý, kapalinou chlazený dvouválec SOHC

Zdvihový objem 963 cm3

Nejvyšší výkon 85 HP (offroad verze)

Největší točivý 
moment 

78 Nm

PŘEVODY

Převodovka
Automatická, CVT, převody R/N/H/L, 
s uzávěrkou předního diferenciálu

PODVOZEK

Přední odpružení
nezávislé, nitrogenové plně stavitelné / dvojitá 
A-ramena

Zadní odpružení
nezávislé, nitrogenové plně stavitelné/ nezávislá 
vlečená ocelová ramena

Brzda vpředu kotoučová hydraulická

Brzda vzadu kotoučová hydraulická

Pneumatiky P/Z Sněžné pásy Camso UTVS41 

ROZMĚRY A HMOTNOST
Délka/šířka/výška 3 075 mm / 1 625 mm / 2 085 mm

Světlá výška 320 mm - na kolech

Rozvor 2 285 mm

Hmotnost 610 kg bez náplní

Objem nádrže 36,5 l

CENA 
od 399 990,- Kč
Sněžné pásy Camso UTVS41 – 124 510 Kč 
(bez adaptérů)
Kabina DFK,
komplet včetně okna a vytápění - 107 950 Kč

CFMOTO GLADIATOR Z1000 SPORT
na pásech Camso UTVS41 a s kabinou DFK

ĎÁBEL NOSÍ PRADU PÁSY

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

Sportovní střelu z produkce CFMOTO – Gladiator Z1000 Sport už jsem testovala.
Ovšem sněžné pásy dávají téhle potvoře úplně jiný rozměr.

Závěje sněhu? Žádný problém!

Je to prostě zábava!


