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Hned na úvod se musím přiznat, že 
nemám zimní čas příliš v oblibě. Venku 
je hnusně, kosa, brzy se stmívá, a když 
do toho ještě napadne sníh, znamená to 
spoustu práce navíc. Naštěstí jsme jako 
lidstvo vynalézaví a pro každou práci si 
umíme vytvořit vhodného pomocníka. 
Čtyřkolky obecně jsou toho zářným 
příkladem. A když u nich navíc vyměníte 

kola za pásy, osadíte quad kabinou 
a připnete třeba radlici, dalo by se už říct, 
že i práce typu odklízení sněhu může být 
celkem zábava. Nebo ne? 

My jsme si tentokrát na horách vyzkoušeli 
vlajkovou loď značky CFMOTO – Gladiator 
X1000 EPS V-Twin EPS, navíc v plné zimní 
výbavě - s kabinou českého výrobce 
DFK a kanadskými pásy Camso T4S 
a v neposlední řadě s radlicí na odklízení 
sněhu. Právě tato kombinace, plus ještě 
tažený sypač, je typickým příkladem 
sestavy, kterou čím dál tím častěji využívají 
horské obce, kde díky svému celoročnímu 
bezproblémovému využití pomalu, ale jistě 
vytlačují staré známé multikáry. Zimní sety 
hojně využívá i horská služba, záchranáři, 
ale také sjezdové areály, majitelé hotelů, 
horských chat a podobně. Výjimkou 
nejsou ani eko farmy a majitelé usedlostí 
a pozemků, které potřebují průběžnou 
údržbu a jedno vozidlo majitele v součtu 

vyjde logicky na menší provozní a servisní 
výdaje, než několik úzce specializovaných 
strojů pro jednotlivé úkony.

UNIVERZÁLNÍ PÁSY - CAMSO
Na pásech jakékoliv značky se vám 
pojede jinak než na kolech, je tedy třeba 
s tím po přezutí počítat a zvyknout si 
na jejich specifika. Pásy totiž snižují 

Zima je v našich končinách dlouhá a tak je potřeba s ní počítat. Naštěstí existuje 
spousta možností, jak si toto, pro mě kontroverzní období, můžeme zpříjemnit. 

Jednou z nich je čtyřkolka v plné polní, tedy vlastně zimní výbavě.

maximální rychlost čtyřkolek a rozkládají 
váhu stroje na větší plochu. Při řízení 
v malých rychlostech je potřeba vyvinout 
trochu síly, abyste mohli zatáčet 
a manévrovat, ale poradila jsem si s tím 
i já, takže pro mužského to bude hračka. 
Pásy nabízí hned několik výhod: téměř 
nulová možnost nechtěného smyku, 
zvýšená průjezdnost terénem nejen 
v hlubokém sněhu, ale například i v  písku 
nebo blátě, vysoká stabilita čtyřkolky 
nebo zvýšený přenos síly v tahu. My 
jsme vyzkoušeli pásy kanadské značky 
Camso, které jsou homologované pro 
silniční provoz a mají vlastní technickou 
dokumentaci – techničák. Osadit je tedy 
můžete na jakoukoli značku čtyřkolky, 
dle konkrétního typu a můžete je bez 
problémů používat i při pohybu na silnici. 

KABINA DFK
Kabina české značky DFK je také 
homologovaná pro silniční provoz, 
takže i s ní můžete v klidu na veřejnou 
komunikaci. Hlavní výhodou je 
pochopitelně ochrana posádky před 
nepřízní počasí a v zimě udržení příjemné 
teploty uvnitř kabiny. Pro zajištění výhledu 
posádky máte čelní sklo opatřeno 
výhřevem, stěračem a ostřikovačem. 
Vzadu najdete i uzavíratelné okénko. Boky 
kabiny jsou z měkkého plastu a můžete je 
vozit vyrolované nahoře nebo je stáhnout 
dolů a máte tak zajištěnou plnou ochranu 
před nepřízní počasí. Ruční fixování 
v dolní poloze není nutné, protože boky 
sami přilnou ke konstrukci kabiny díky 
vloženým magnetickým páskům. Kabinu 
jsme poprvé zkoušeli před několika 
měsíci při cca plus šesti stupních, teď 
bylo kolem mínus pěti a chvílemi foukal 
dost ostrý ledový vítr. A přesto, i v takové 
kose, jsem bez problému vydržela jezdit 
celý den a nebyla mi zima, vážně! Dá se 
tedy říci, že s kabinou dostanete doslova 
vyhřívanou mobilní kancelář, se kterou 
zvládnete jakoukoli venkovní práci nebo 
přesun. Vzadu za sedačkou ještě zůstává 
prostor pro zadní kufr. A pro maximální 
komfort zkouším zapnout i vyhřívané 

rukojeti řídítek a nemá to chybu! 
Mimochodem firma DFK není neznámým 
pojmem ani ve Spojených státech, kde 
má i svoji pobočku. No, holt opravdu zlaté 
české ručičky… 

VZHŮRU DO HOR
A jak se největší současný Gladiator 
na pásech a s kabinou osvědčil 
v praxi? Gladiator X 1000 je poháněný 
dvouválcovým agregátem o objemu 
963ccm a jeho výkon 85 koní při 7800 
otáčkách se projevuje výrazně a prudce. 
Bez elektronického posilovače řízení 
bych se asi dost nadřela, naštěstí ho 
u X tisícovky najdete již v základní 
výbavě. Jede se mi jak po másle, litrový 
motor se má čile k světu a pásy nás 
nikde nenechávají na holičkách. I do 
kopce má výkonu na rozdávání, jen 
musím dávat pozor na výšku kabiny, 
když projíždíme lesním úsekem, kde 
jsou větvě stromů nakloněné do cesty. 
Stejně tak při zkoušce maximálního 
výkonu v zatáčce, kdy je vysoká kabina 
pro mě nezvyk. Tak trochu čekám, kdy se 
skácím se čtyřkolkou na stranu. Ale drží 
na sněhu jak přibitá, stejně jako při jízdě 
ve svahu po vrstevnici, takže si připisuje 
další významné plus. Přední i zadní 
odpružení je stavitelné, nechá si ledacos 

líbit a nešetřilo se ani na detailech, jako 
jsou například pancéřové hadice brzd. 
K tomu si přičtěte kompletní led svícení, 
uživatelsky příznivý úhel nájezdové hrany 
a vysokou světlou výšku, to všechno 
hezky pěkně dohromady v úhledném 
balíčku, a zima se rázem stává mnohem 
příjemnějším obdobím, než doposud.

PO PRÁCI LEGRACI?
JDE TO I NAJEDNOU
Nakonec jsme si ještě nechali zkoušku 
odklízení sněhu před horskou chatou 
pomocí radlice, což je asi nejčastější druh 
práce v zimě, se kterou si každý rád nechá 
pomoci. Prvním krokem je upevnění malé 
instalační desky pod kabinu čtyřkolky. Tu 
jsme my na testovaném stroji již měli, ale 
její montáž není nijak složitá a neomezuje 
pohyb ani v létě, takže ji klidně můžete na 
čtyřkolce nechat celý rok. Dalším krokem 
je už nasazení samotné radlice a můžete 
vyrazit odhrnovat sníh z příjezdové cesty 
nebo parkoviště. Celý postup je opravdu 
jednoduchý a sama jsem si upevněním 
radlice poradila cca během dvou minut. 
Odhrnování sněhu už byla legrace 
a přiznám se, že se mi v teploučké kabině 
tak líbilo, že jsem ani nepospíchala… 
Dovedu si představit, že bych s takovým 
parťákem mohla vzít zimu na milost. 

Instalace radlice je otázkou dvou minut
Pásy Camso nezklamou

Zimní set je nejen praktický, ale navíc i hodně dobře vypadá

Fun factor v praxi

TECH. SPECIFIKACE
MOTOR 
Typ Kapalinou chlazený 4taktní jednoválec SOHC

Zdvihový objem 963 ccm

Maximální výkon 85 HP/ 7800/ 1 min.

Největší točivý 
moment

79 Nm/5 500 1 min.

PŘEVODY

Převodovka
automatický CV Tech variátor 
(převody P/R/N/H/L)

PODVOZEK

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

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

Brzda vpředu kotoučové hydraulické

Brzda vzadu kotoučové hydraulické

Pneumatiky P/Z Universální pásy Camso 

ROZMĚRY A HMOTNOST
Délka/šířka/výška 2 310 mm / 1 250 mm / 1 420 mm

Světlá výška neuvedeno

Hmotnost 430 kg bez náplní

Objem nádrže 30 l

CENA 
od 278 990,- Kč,
universální pásy CAMSO od 119 400,- Kč
kabina DFK od 51 200,- Kč

CFMOTO Gladiator X 1000 v zimní výbavě


