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S ice jsem si musela skoro rok počkat, 
než se mi povedlo usednout u krátké 
verze Gladiatora X625 za řídítka, ale 

o to víc jsem byla zvědavá. A co si budeme 
povídat, za poslední dva roky se toho mění 
pořád tolik, že jsem se nakonec víc než na 
„novou“ čtyřkolku spíš těšila na pro mě už 
„starý známý“ model. Ovšem, to jsem se 
celkem sekla…

Na test jsme dostali barevnou verzi „Listová 
kamufláž“, na kterou moc u čtyřkolek 

nemívám štěstí. A musím uznat, že na živo 
je ještě hezčí, než na obrázku. Já vím, 
že na barvu stroj nejezdí, ale stejně. Tahle 
kombinace dodává X625 takový zvláštní 
šmrnc. Vzhled je již tradičně pod taktovkou 
rakouského studia Kiska, ostatně jako 
dneska už téměř každý model CFMOTO, 
a dodává stroji svěží a současně agilní 
nádech. Hezké jsou i funkční detaily, 
jako jsou například předsazené ochranné 
rámy, které opravdu končí kousek před 
hranicemi samotného stroje. Ochrana 

tady tedy opravdu znamená předcházení 
poškození čtyřkolky. Současně se 
ovšem myslelo i na praktičnost, takže 
i přes ochranné prvky X625 disponuje 
vysokým úhlem nájezdové hrany, což 
spolu se světlou výškou 280mm zajišťuje 
dobrou průjezdnost terénem. Nechybí ani 
drobnosti, jako jsou uzavíratelné přihrádky 
nebo USB zásuvka. Jeden vnitřní prostor 
je umístěný pod pravým řídítkem, druhý 
najdeme vzadu, mezi světly. Za zmínku 
stojí i plné LED svícení, které je výrazné 

a dotváří charakter X625 do poslední svítící 
linky. Ne úplně běžná je i možnost volby 
intenzity podsvícení LCD displeje, která 
nabízí 4 intenzity a displej sám najednou 
monitoruje až 12 údajů.

Vysoké nášlapy zajišťují pevnou oporu pro 
nohy, ovšem co u krátké verze naopak 
chybí, je samostatný prostor pro nohy 
spolujezdce (dlouhá verze jej má). Přední 
i zadní nosiče jsou z tvrzeného plastu, 
se systémem rychloupínání Lock-N-
ride. Tenhle systém je opravdu intuitivní 
a značně urychluje potřebné úkony při 
upínání a odepínání boxů.  Doslova za pár 
vteřin máte hotovo. 

Uvnitř X625 tepe kapalinou chlazený 
agregát o objemu 580ccm s mým 
oblíbeným počtem válců. Ano, s jedním! Je 
výsledkem více než 20tiletých zkušeností 
vývojového týmu CFMOTO a po celou 
tu dobu se neustále inovuje. Důkazem 
toho je koneckonců i splňování aktuální 
normy EURO5. O vstřikování se starají 
komponenty německé značky Bosch 
a výkon motoru i nadále přenáší na 
kola kanadský bezespojkový variátor 
CV-Tech. Motor se sbírá krásně a plynule 
už odspodu a pouze na horních stupních 
rychloměru při jízdě ve dvou je cítit, že 
se nejedná o litrový objem. Také mu 
samozřejmě v přímém porovnání chybí ta 
surová dravost Gladiatora X1000. Ovšem, 
X625 nemá být slabší kopií tisícovky, 
šestistovka má svůj vlastní osobitý 
charakter. 

Nastavitelné odpružení vpředu (160mm) 
i vzadu (230mm) bylo revidováno, aby co 
nejvíce zpříjemnilo pohyb i při dlouhých 
trasách. Podle volby terénu lze nastavit 
5 poloh odpružení, takže si můžete nastavit 
podvozek přesně podle svých preferencí. 
Jízdu v terénu ulehčuje elektronický 
posilovač řízení (EPS), který je již v základní 
výbavě. K lehkým úpravám došlo i u brzd, 

které u šestistovky reprezentuje dvojice 
kotoučů vpředu a stejný počet i vzadu. 
Brzdy jsou účinné a čitelně dávkovatelné, 
jejich průběh je hladký. Pro náročný 
terén je připraven elektricky přepínatelný 
pohon 4x4 s možností uzamčení předního 
i zadního diferenciálu. Díky tomu se 
Gladiator vydrápe snad opravdu všude… 

Co se mi moc líbí, je lehkost a obratnost 
X625. Krátká verze sice neposkytuje příliš 
prostoru pro spolujezdce, zato vám tuhle 
pižku na kráse bohatě vynahradí svou 
ochotou bleskurychle změnit směr jízdy či 
se nacpat do mezery, kde byste nečekali, 
že se vůbec protáhne a současně se vyhne 
zákeřné překážce, která se při průjezdu 
skulinou před vámi najednou vyloupla… 
Gladiator X625 je prostě takový hravý 
koník, který nezkazí žádnou zábavu. 

V základní výbavě Gladiatora X625 
najdeme elektrický posilovač řízení (EPS) 
s progresívním účinkem, tedy čím rychleji 
jedete, tím víc EPS pomáhá a pocitově 
je tedy potřeba stále stejná síla pro 
manipulaci s řídítky. Dále tu máme 12“ 
ALU kola, víceplátnové pneumatiky 
CST s šípovým vzorem, kompletní LED 
svícení, ochranné kryty řídítek (tady 
krásně s barevnými maskáčovými prvky), 
homologované tažné zařízení ISO50 
(vč. el. zásuvky) vzadu a silný naviják 
vpředu. Dále přední a zadní nosiče 
z tvrzeného plastu a se systémem 
Lock- N-ride, o kterém jsem se již v testu 
zmiňovala. Kromě téhle nálože určitě stojí 
za zmínku i pětiletá záruka.

MOTOR 
Typ čtyřdobý, kapalinou chlazený jednoválec SOHC

Zdvihový objem 580 cm3

Nejvyšší výkon neuvedeno

Největší točivý 
moment 

neuvedeno

PŘEVODY

Převodovka
Automatický CV-Tech variátor (převody P/R/N/
H/L) s uzamykatelným předním diferenciálem

PODVOZEK
Přední odpružení nezávislé, stavitelné, dvojitá ocelová A-ramena

Zadní odpružení nezávislé, stavitelné, dvojitá ocelová A-ramena

Brzda vpředu kotoučové hydraulické

Brzda vzadu koroučové hydraulické

Pneumatiky P/Z 25 x 8-12 / 25 x 10-12

ROZMĚRY A HMOTNOST
Délka/šířka/výška 2 085 mm / 1 180 mm / 1 220 mm

Světlá výška 280 mm

Rozvor 1 280 mm

Hmotnost 375 kg suchá

Objem nádrže 18 l

CENA Od 216 990,- Kč

Když jsem vloni v zimě testovala dlouhou verzi X625 na pásech, říkala jsem si, jak velký rozdíl 
zde bude oproti té krátké... A i když nelze moc srovnávat jízdu právě na pásech s jízdou na 

kolech, přece jen jsem byla při testování tohoto „maskovaného“ kousku překvapená.

CFMOTO GLADIATOR X625
Mrštný a lehký Mrštný a lehký 

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

Krásně zpracované je i zadní svícení

Nebojí se žádné výzvy

Displej má 4 možnosti intenzity podsvícení


