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PR CFMOTO

PRAGUE HARLEY DAYS 2021
                    PRVNÍ VÍKEND V ZÁŘÍ!

Prague Harley Days letos ponesou podtitul Sportster Tribute v duchu 
oblíbené modelové řady Harley-Davidson Sportster, která bohužel 
v Evropě končí. Všichni návštěvníci, kteří dorazí právě na motocyklu 
této řady, budou mít nejen vstup zdarma, ale navíc pro ně budou 
připraveny speciální bonusy. Sportster se zároveň stane i stěžejní 
částí programu. 

Ale i pokud zrovna Sportstera nevlastníte, neměli byste si nechat 
Prague Harley Days ujít. A vlastně ani nemusíte mít stroj Harley-
Davidson, akce je určena doslova všem, ať už přijedou na motocyklu 
jakékoliv značky, přijdou pěšky, dorazí autem nebo přijedou tramvají. 
Těšit se můžete na tradiční spanilou jízdu centrem Prahy, unikátní 
výstavu historických motocyklů Veteran Mania, která právě na 
Prague Harley Days vyvrcholí, ale také na Custom Bike Show, 
koncerty, family zónu pro rodiny s dětmi, speciální workshopy 
pro děti, beauty koutek a řadu  dalších aktivit. 

Návštěvníci si navíc za jediné vstupné užijí i plnohodnotný 
Burgerfest, který letos slaví svůj jubilejní 10. rok. Vedle nespočtu 
burgerů nejrůznějších bister a restaurací si bude možné vychutnat 
i další pochoutky, ale rovněž zhlédnout kuchařské show 
a workshopy, nebo se zapojit do soutěží o ceny. A nouze nebude ani 
o top šéfkuchaře z nejrůznějších koutů Evropy a světa, včetně našich 
kuchařských ikon.  

Jednoduše řečeno, Prague Harley Days, propojené s Burgerfestem, 
budou skutečně stát za návštěvu a nabídnou jednu z mála možností, 
jak si užít závěr léta v plné parádě se vším, co k němu patří. 
Vstupenky bude možné zakoupit na místě za jednotnou cenu 
300,- Kč na všechny 3 dny a pro obě akce zároveň. Více informací 
naleznete na www.pragueharleydays.cz  

Po nějaké době se i nejslabší kubatura 
CFMOTO z řady Gladiator UTV 
dočkala nového kabátku, aby 

tak mohla nahradit svého úspěšného 
předchůdce s označením UTV 550. Po 
vývoji zcela nového motoru, který už tepe ve 
čtyřkolce Gladiator X625, bylo jen otázkou 
času, kdy tenhle jednoválcový agregát 
v CFMOTU osadí i do čistě pracovního 
UTV. Výsledkem je CFMOTO Gladiator UTV 
625, což je  pracovní náklaďáček s korbou, 
který zvládne dost práce za rozumné kačky 
a v nízkých hladinách se mají pohybovat 
i provozní náklady. Máme tady tedy další 
kousek z nové generace čtyřkolek a Side 
By Side CFMOTO, s vysoce progresívním 
designem, který nabízí již v základní výbavě 
zajímavou porci komponentů a detailů, za 
které byste si jinde připlatili. 

Jeho srdce tvoří kapalinou chlazený 
čtyřtaktní jednoválec SOHC s elektronickým 
vstřikováním německé značky Bosch, 

objemem 580ccm a maximálním výkonem 
40 HP při 6750rpm. Díky nové generaci 
motoru se povedlo zvýšit výkon a současně 
snížit emise, aby novinka vyhověla novým, 
přísnějším ekologickým kvótám. I u novinky 
najdeme kanadský bezspojkový variátor 
CV- Tech a dvojitá, nezávisle zavěšená 
A-ramena nebo třeba hydraulické kotoučové 
brzdy na předních i zadních kolech. Ta jsou 
12“ aluminiová Alloy. Dále tu máme nově 
i dva jízdní módy, Eco a Sport. Režim Eco 
je ideální pro využití na klidné popojíždění 
kolem farmy či statku, případně při použití 
jako městského komunálního vozidla při 
čištění chodníků a podobně. V režimu 
Sport UTV 625 disponuje vyšším točivým 
momentem a tím pádem i ostřejším 
charakterem. 

V kabině najdeme také novou palubní 
desku s inovovaným LCD displejem, čitelně 
zobrazujícím veškeré potřebné údaje. 
Sedačku řidiče si pak můžete upravit přesně 

na svoje proporce a pro uložení drobností 
jsou tu odkládací schránky. Naopak k redukci 
došlo v oblasti dveří, které na novém UTV 
nenajdete. Byly nahrazeny síťkami, což není 
nic neobvyklého. Zapracovalo se i na střeše, 
vyrobené z odolného plastu, kde došlo 
k vylepšení odvodových štěrbin, takže účinně 
odvádí vodu pryč, aniž by padala na posádku 
uvnitř kabiny. K novému designu také patří 
přední LED světlomety s denním svícením, 
usazené v ostře řezané přední masce. Ovšem 
LED svícení najdeme i vzadu. 

Pochopitelně se počítá i s využitím 
mimo silnice, takže je nové UTV osazeno 
pneumatikami s univerzálním vzorem, 
náhonem 4x4 a v základu bude k mání 
i s navijákem. Uváděná nosnost zadní korby 
je lehce přes 270kg a tažná síla nového 
UTV atakuje hranici 910kg. Homologace je 
nakonec oproti původním informacím pouze 
pro dvě osoby, ovšem s větším prostorem 
a komfortem. Máme se tedy zase na co těšit!

V DNEŠNÍM NEJISTÉM SVĚTĚ JE NAŠTĚSTÍ STÁLE ASPOŇ PÁR JISTOT. A MEZI NĚ, JAK UŽ TO TAK VYPADÁ, PATŘÍ 
I PRAGUE HARLEY DAYS – ANO, STEJNĚ JAKO VLONI SE UŽ MŮŽEME ZAČÍT TĚŠIT NA TUTO BEZESPORU VÝJIMEČNOU 
AKCI, KTERÁ PROBĚHNE V TERMÍNU 3.-5. 9. 2021!  

PRAGUE HARLEY DAYS 2021
                    PRVNÍ VÍKEND V ZÁŘÍ!

NOVÉ CFMOTO GLADIATOR UTV 625 


