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N ám se povedlo jako jedněm 
z prvních otestovat současnou 
žhavou novinku, kterou je 

Gladiator X 1000 Overland. Jak 
sám název napovídá, jedná se 
o vytuněnou verzi ostříleného matadora 
Gladiator X 1000 V-Twin EPS, který nově 
dostal do vínku i plnou expediční výbavu. 
A tak jsme Overlanda řádně vyzkoušeli 
v terénu i na silnici.

NA PRVNÍ POHLED
Už při zběžném pohledu je vidět, že zde si 
dali designéři záležet. Ačkoliv se nejedná 
o vyloženě sportovní čtyřkolku, její ambice 

nebýt na chvostu jsou jasně vidět. Za 
speciálním předním ocelovým rámem se 
ukrývá dvojice ostře řezaných světlometů 
a v ochranných panelech z tvrzeného 
plastu jsou integrovaná přídavná světla. 
Oboje vyplněné výrazně svítivou LED 
technologií. Druhá část ocelových 
ochranných rámů z 38mm silných trubek 
tvoří zadní rám, který obepíná celou záď 
čtyřkolky, včetně koncových světlometů 
(také LEDky) a výfuku. Prémiové 
barevné vyvedení je inspirováno jedním 

z nejtvrdších přírodních nerostů – žulou. 
V kombinaci s modrými prvky (barevný lem 
disků, polepy, prvky na logu atd.) si tedy na 
Overlandu neuděláte ostudu ani na silnici 
nebo při parkování před kavárnou. Prostě 
vypadá zatraceně dobře. Další přidanou 
hodnotou jsou rozšiřovací postranní lemy 
blatníků a stupaček, které kopírují celé 
boky čtyřkolky. Zvyšuje se tak ochrana 
posádky nejen před vodou a blátem, 
odlétajících od kol, ale chrání také před 
„nepořádkem“ létajícím zespodu. Lemy 

Ve světě čtyřkolek je značka CFMOTO notoricky známá již hezkou řádku let. Její modely 
se těší veliké oblibě a sledovat jejich vývoj je pro některé fanoušky tohoto brandu 

vyloženě sport sám o sobě.

jsou vyrobeny z místy až 8mm silného 
polyethylenu (HDPE), který se vyznačuje 
vysokou odolností při zachování pružnosti 
materiálu (není křehký a tříštivý).

POD POVRCHEM
Základ tvoří osvědčený Gladiator X1000 
s kapalinou chlazeným dvouválcovým 
motorem o objemu 963 kubických 
centimetrů, s výkonem 85 koní 
a německým elektronickým vstřikováním 
Bosch. K tomu si přidejte plně stavitelné 
nitrogenové tlumiče, poslední generaci 
posilovače řízení s progresivním účinkem 
a hydraulické kotoučové brzdy vpředu 
i vzadu, mechanický samosvorný 
diferenciál a máte technický výčet 
základních parametrů. Motor má silný zátah 
a neunaví se ani při vysokých rychlostech 
na silnici. V terénu si zase pohonem 4x4 
zefektivníte přenos síly do kol a vyjedete 
tak kdejaký nepříjemný a příkrý svah. 
Brzdy nejsou žádným překvapením, jsou 
přeneseny ze základního modelu (kotouče 
vpředu i vzadu) a stejně tak jsou i funkční. 

DALŠÍ EXPEDIČNÍ VÝBAVA
Ovšem tím nekončíme, naopak. Kromě 
již zmíněné výbavy tu máme další 
komponenty, které z Overlandu dělají plně 
vybavený, zábavný expediční dopravní 
prostředek. Velkou přidanou hodnotu 
tvoří především rozšířené úložné boxy. 
Hlavní box je uložený na zadním nosiči 
a čítá objem krásných 105 litrů. Uvnitř 
najdeme i vzpěry, takže můžete box nechat 
v otevřené poloze, pokud potřebujete. 
Díky jednolitému řešení zadního boxu 
se vám do něj vejdou i rozměrově větší 
věci, například stativ na velkou kameru 

nebo objemný piknikový balíček se 
spoustou dobrot. Středový úložný box 
pojme 41 litrů a jeho alternativou je 
sedadlo pro spolujezdce, které je také 
součástí výbavy zahrnuté již v ceně. Tady 
je dobré zmínit systém CF- CONNECT, 
který umožňuje originální boxy usazovat 
a odnímat bez použití jakéhokoliv nářadí 
a to doslova během několika desítek vteřin! 
Stačí odjistit dva jistící kolíky, pootočit, 
vyndat je v otvorů a je hotovo. Zvládne 
to opravdu každý. Dalším prostorem pro 
uložení potřebného nákladu je plocha 
předního nosiče. Při pohledu Pod čtyřkolku 
najdeme kryt podvozku, složený ze šesti 
samostatných částí. Přední část, která je 
vystavená nejčastějšímu střetu s terénem, 
je z třímilimetrového hliníku, zatímco 
dalších pět částí spodní ochrany je tvořeno 
osmimilimetrovým polyethylenem, opět 
vyrobeném za pomoci technologie HDPE.

NEJEN DO TERÉNU
Protože expediční stroj má být 
uzpůsobený i na cestu po silnici, dostal 
Overland jednolité horizontální 

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

CFMOTO GLADIATOR X 1000 OVERLANDCFMOTO GLADIATOR X 1000 OVERLAND
S duší dobrodruhaS duší dobrodruha

Pohodlně řádit v terénu se na něm dá celé hodiny a nepřestane vás to bavit!

Designově vyvedené osvětlení
je prostě působivé

Přední ochranný rám, naviják a kryt podvozku = multipack
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překrytí celých řídítek a čelní plexi štítek. 
Ten sice vypadá nenápadně, ovšem jeho 
účinnost už tak přehlédnutelná není. Reálně 
zvyšuje komfort i při přejezdech po asfaltu 
i v rychlostech kolem 90 km/hod, takže 
tuhle rychlost lze držet opravdu dlouho 
a čtyřkolka je stabilní a pohodlná i mimo 
terén. Ovšem nic není samospásné, takže 
je třeba čtyřkolku na delší rejdění po silnici 
správně nastavit. Jak? Za prvé si upravíte 
tlumiče, které nastavíte na nižší až nejnižší 
možnou hranici dle předpokládaného 
stavu silnice. U Overlandu to není problém, 
protože jak jsem už uváděla, tlumiče jsou 
seřiditelné. Sníží se tím světlá výška, ale to 
nám na silnici nevadí. Pak je třeba trochu 
upustit pneumatiky, protože nechceme 
po cestě naklepávat řízky v úložných 
boxech, ale chceme mít pohodlí po celou 
cestu. Když už jsme u těch pneumatik, 
bylo by dobré zmínit, že je jedná o 27ti 
palcové CST STAG na discích se 
systémem Beadlock. Ten přidává další 
ochranu a oporu pro pneumatiky, ať už 
se jedná právě o cestování na méně 
nahuštěných pneu nebo styk s kamením 
a dalšími předměty, které můžeme potkat 
v terénu a kdy nám není vhod, aby se 
o ně pneumatiky odíraly. Prostě udržuje 
pneumatiku pevněji na ráfku a zamezuje 
tak jejímu jednoduchému svléknutí.

JDEME DO FINÁLE
Můžu s klidným svědomím napsat, že je 
Overland v terénu i na silnici jako doma. 

Rozsah nastavení tlumičů dovoluje 
uzpůsobení čtyřkolky pro odlišné povrchy, 
díky posilovači řízení se ani při pomalé jízdě 
neunavíte a automatický zadní samosvorný 
diferenciál Eaton vás také podrží jak 
v terénu, tak i na silnici. Zasahuje, aniž 
byste se museli nějak aktivně snažit, 
stejně tak i posilovač řízení, který mi přijde 

zase krapet vyladěnější, než si pamatuji...
Nicméně oficiálně žádná změna na EPS 
přiznaná není. Poslední jmenovaný je 
ovšem mojí oblíbenou výbavou u čtyřkolky, 
takže jsem na EPS vysazená a dávala bych 
ho všude jako povinnou výbavu.
Podtrženo, sečteno, zbývá vyřešit jedinou 
otázku: Kam vyrazíte?

MOTOR 
Typ čtyřdobý, kapalinou chlazený dvouválec, SOHC

Zdvihový objem 963 cm3

Nejvyšší výkon 85 k (63,4 kW)/7 800 1/min

Největší točivý 
moment 

79 Nm/5 500 1/min

PŘEVODY

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

PODVOZEK

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

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

Brzda vpředu kotoučové hydraulické

Brzda vzadu kotoučové hydraulické

Pneumatiky P/Z 27 x 9-14/ 27 x 11-14

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

Světlá výška 300 mm

Rozvor 1 480 mm

Hmotnost 430 kg bez náplní

Objem nádrže 30 l

CENA Od 343 990 Kč www.ctyrkolky.cz www.cfmoto.cz

Navštivte naše originální CFMOTO brand shopy:
ČR: CFMOTO Všechromy, CFMOTO Č. Budějovice,

CFMOTO Hlučín, CFMOTO Hradec Králové,
CFMOTO Jindřiš, CFMOTO Klatovy, CFMOTO Liberec,
CFMOTO Plzeň, CFMOTO Třinec, CFMOTO Šternberk,

CFMOTO Vítězov
SR: CFMOTO Košice, CFMOTO Krakovany,

CFMOTO Martin, CFMOTO Nitra, CFMOTO Poprad,
CFMOTO P. Bystrica, CFMOTO Trnava, CFMOTO Zvolen

CENY OD 

149 990
vč. DPH

(model CFMOTO
Gladiator X450)

Motocykly CFMOTO - nejdostupnější moderní motocykly v ČR a SR
Kvalitní a dostupné motocykly ze společné dílny KTM a CFMOTO. Design Kiska (Rakousko) 

a Modena 40 (Itálie). Rok 2021 nové modelové řady a nové exkluzivní modely!

Čtyřkolky CFMOTO Gladiator - nejprodávanější čtyřkolky ČR a SR
Světová špička v ATV oboru. Pro� stroje pro zábavu, cestování i nejtěžší pracovní nasazení!

CENY OD

92 990
vč. DPH

(model CFMOTO
300NK)

Disky jsou navíc opatřeny systémem Beadlock

Ani v těchto chvílích si Overland není nejistý

Objemné úložné boxy pojmou
až 146 litrů nákladu, takže no stress!

Převody jsou stejné jako na základním Gladiatoru X1000


