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VELKOOBJEMOVÉ PRÉMIOVÉ BOXY
Velkou přidanou hodnotu tvoří především rozšířené úložné boxy - Overland má 
dva, které jsou designově, ale i technicky sladěny do kompaktního celku a přitom 
poskytují dva samostatné úložné prostory (105 l hlavní + 41 l středový box, 
celkem 146 l, s ochranou proti vodě IP56). Řidiči i přesto zůstává velmi velkorysý 
manévrovací prostor. Modulární systém sedadla spolujezdce umožňuje buď 
přidat nebo odejmout střední box, čímž je automaticky řečeno, že je Overland 
homologován pro dvoučlennou posádku. Oba boxy jsou odnímatelné, sedačku 
bleskem vyměníte za box a když dobrodružství skončí, máte doma opět silnou, 
užitkovou, dvoumístnou čtyřkolku. Hlavní box se na desku kotví bez použití nářadí 
systémem CF-CONNECT, což vám zajistí instalaci i reinstalaci během 60 sekund.
Přidaný úložný prostor a výbava mohou poskytnout vysokou přidanou hodnotu 
i pro náročné profese, jakými jsou záchranáři,
ale třeba i lesníci i rybáři či elektrikáři
v nedostupném a těžkém terénu.

OCELOVÝ RÁM
Overland hned na první pohled zaujme mohutným 
ocelovým rámem vpředu i vzadu (průměr trubek je 
38mm), který je důmyslně konstruován tak, aby i v těch 
nejextrémnějších případech chránil nejen důležité části 
stroje, ale především posádku. Dokonce i při převrácení 
na bok dojde jen k minimálním poškozením důležitých 
částí stroje.

PŘÍDAVNÁ LED SVĚTLA
V ochranných panelech z tvrzeného, 
velmi odolného plastu, jsou 
integrovány přídavná LED světla 
(2 x 18W). Nejen, že skvěle svítí, 
ale dodávají stroji
agresivnější výraz.

ROZŠIŘOVACÍ LEMY
Nepřehlédnutelné jsou rozšiřovací lemy 
kapot, které navazují na přední blatník 
a pokračují plynule kolem plošin stoupaček 
až na konec zadního lemu blatníku. Rozšiřují 
tedy nejen blatníky, ale i celý boční profil, 
včetně plošinových stupaček. Není to jen 
ozdoba, ale především ochrana posádky 
v těžkém blátivém či štěrkovém prostředí.  
     Lemy jsou z až 8mm silného polyethylenu 
           (HDPE). Vyznačují se vysokou 
                odolností a zároveň pružností 
                 a flexibiliou vůči všem překážkám.

OCHRANA RUKOJETÍ A ČELNÍ SKLO
Oproti standardnímu modelu Gladiator X1000 je zajímavé jednolité, 
horizontální překrytí celých řídítek. Jde o plnou ochranu rukou jezdce 
a přidané přední nízké čelní sklo vytváří ochranu kompaktní. Sklo je 
vyrobeno z odolného akrylátu, který je odolný vůči slunci a částečně 
chrání jezdce před větrem.

DESIGN A STYL
Overland byl obdařen jedinečným prémiovým lakem, inspirovaným 
jedním z nejtvrdších nerostů v přírodě - žulou. Kovový lesk dodává 
stroji technickou smyslnost, modré grafické doplňky zase nádech moře, 
oblohy, hor a dobrodružství zároveň. Celý koncept byl převtělen do 
sériového modelu a všechny přidané prvky důmyslně potěší každého, kdo 
rád vyráží na dobrodružné expedice a po návratu chce stroj denně používat 
pro další účely.

DISKY BEADLOCK
Tyto 14” značkové disky se vyznačují extrémní odolností, 
unikátním designem a praktičností. Vnější barevný lem z lehké 
slitiny je přichycen na discích 16 šrouby. Proč taková parádička? 
Pokud budete potřebovat extrémně podhuštěné pneumatiky, 
bočnice pneumatiky díky tomuto prvku získává přidanou 
opěrnou a ochrannou plochu a zároveň vyšší trakci pro velmi 
osvědčené 27“ pneumatiky STAG. Overland dosahuje světlou 
výšku 300mm.

OCHRANA PODVOZKU
Důkladně se myslelo i na ochranu podvozku - ta se skládá ze 6-ti 
samostatných částí. Zatímco přední část, která je vystavena největšímu 
riziku, je z 3mm silného hliníku, spodní 5-prvková ochrana je z mohutného, 
8mm silného polyethylenu, vyráběného za pomoci technologie HDPE.

PŘICHÁZÍ NOVÁ ÚROVEŇ DOBRODRUŽSTVÍ, VOLNOSTI, ZKOUMÁNÍ, OBJEVOVÁNÍ, KEMPOVÁNÍ ... PŘICHÁZÍ
VAŠE SVOBODA. NEBOJTE SE NEZNÁMÝCH, VZDÁLENÝCH, ČI NEPROBÁDANÝCH MÍST. VÁŠ NOVÝ PARTNER NA
DOBRODRUŽNÝCH CESTÁCH VÁM POSKYTNE NEPOPSATELNÝ NOVÝ POCIT BEZPEČÍ A ZÁROVEŇ RADOSTI ZE
ŽIVOTA I V NEÚTULNÉM PROSTŘEDÍ. GLADIATOR X1000 OVERLAND VYTVÁŘÍ NOVÉ POJETÍ ČTYŘKOLKY A ZJISTÍTE,
ŽE VÝZNAM SLOV “UŽITKOVÝ STROJ”, SE TÍMTO MODELEM MĚNÍ I NA “DOBRODRUŽNÝ PARTNER”. PO MOTORICKÉ
A KONSTRUKČNÍ STRÁNCE JE TÉMĚŘ SHODNÝ S MODELEM GLADIATOR X1000 V-TWIN EPS.
DOBRODRUŽSTVÍ SE ZVÝŠENOU BEZPEČNOSTÍ A VÝBAVOU PO VŠECH STRÁNKÁCH - TO JE OVERLAND.
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