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nevím, jak vy, ale já vyrostl na malé vesnici a jako snad každý kluk z mého okolí jsem toužil 
po nějakém tom přemísťovátku, kterým bych zaujal. kolo bMX sice taky nevlastnil každý, 
ale pořád to bylo jen kolo, takže to chtělo něco víc.

dětSKý SendětSKý Sen
arcTic caT WildcaT X 1000i H2 4X4 (Side By Side)

Typ čtyřdobý, vodou chlazený v- twin, 
SOHC / 4 ventily

Vrtání x zdvih neuvedeno
Zdvihový objem 951 cm3

Převodovka automatická Team Industries, 
H/L/R/N/P 

Sekundární 
převod kardan

Přední a zadní 
odpružení

Fox Podium® 2.5, nastavitelné 
předpětí, 23polohové seřizování 
komprese

Brzda vpředu Kotoučová hydraulická
Brzda vzadu Kotoučová hydraulická
Pneumatiky P/Z 26 x 9 - R14 / 26 x 11 - R14

Délka 3150 mm
Světlá výška 330 mm
Hmotnost 592 kg
Objem nádrže 33,3 l
Cena 499 900,-Kč (včetně doplňků)

MOTOR 

PřEVODY

PODVOZEK

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

S kámošema jsem proto pořádal nájezdní 
akce na místní smetiště s vidinou 
pořízení dílů pro stavbu něčeho, co by 

mohlo připomínat buginu. začátky byly těžké, 
podvozky z kočárků opatřené sedačkami z aut 
nebylo možné řídit a o nosnosti a výdrži těchto 
strojů asi nemusím vyprávět. Nezbývalo 
než být kreativnější, a proto samozřejmě 
i s postupem věku, po éře kočárků a různých 
svařenin rámů z kol, opatřených lidským 
pohonem, přišly na řadu pokusy a omyly, kdy 
jsme do neidentifikovatelných rámů, spíše 
„slepenin“ než svařenin podvozků, zkoušeli 
napreparovat motory z fichtlů atd. ať už se 
to dařilo nebo ne, šlo o plnění snu mít vlastní 
stroj a moc rád na to vzpomínám.
a troufám si říct že wildcat X je vlastně 
zhmotněním takového dětského snu, dotažené 
do absolutní dokonalosti. což mi potvrdil 
i můj pětiletý synek robin, který společně 
se mnou testoval tuhle kočku, a věřte, že 
není nic lepšího, než být u svého syna za 
hrdinu a poslouchat, jak si usazenej vedle mě 

s dětskou upřímností hodně nahlas užívá 
každou věc, kterou s tímhle strojem vyvádím. 
Jen vysvětlování, že si wildcata prostě domů 
vzít nemůžeme, bylo trošku náročnější.
tak, to by asi jako předehra stačilo, a pojďme 
se tedy na tu kočku podívat zblízka. 

zcela nový wildcat X prošel oproti svému 
předchůdci pořádným zdokonalením.
motor má o 14 koní víc, zkrátil se rozvor pro 
ještě lepší obratnost v zatáčkách, zdokonalilo 
se pérování a byla přepracována převodovka. 
Nový, kapalinou chlazený motor 951 ccm 
h2 V-twin eFi se 4ventilovou technikou má 
zvýšený točivý moment a výkon přes 90 koní, 
což znamená větší zrychlení a vyšší maximální 
rychlost. Startování je bezproblémové díky 
elektronickému vstřikování paliva.
při přepracování převodovky se spolupracovalo 
se špičkou v oboru, americkou firmou team 
industries. Nová převodovka rapid response 
se může pochlubit dvěma rychlostmi vpřed, 
zpátečkou, parkovací polohou a účinným 

brzděním motorem. Nová spojka team 
industries řadí nahoru i dolů rychleji, takže 
vás už nečekají žádné prodlevy při ubrání 
a následném opětovném přidání plynu.
o špičkovou trakci se stará náhon s elektricky 
připojitelným pohonem předních kol 
2wd/4wd, doplněný elektrickou uzávěrkou 
předního diferenciálu. pro ochranu hnacího 
systému před brutálními výkonovými rázy 
je použit Spike load dampener, systém 
umožňující milisekundové proklouznutí 
hnacího hřídele pro omezení extrémních 
výkonových a rázových špiček. rozvor nového 
wildcatu X je zkrácen o 2,5 cm, díky tomu 
můžete být mnohem agresivnější při zatáčení, 
aniž byste přišli o tak důležitou stabilitu, 
potřebnou jak v v nízkých, tak i vysokých 
rychlostech.

S wildcatem X a jeho světlou výškou 330 mm 
nemusíte mít nahnáno ani při průjezdu 
těžkým a členitým terénem. a na takový 
terén je potřeba mít super podvozek a i když 

už originální wildcat vešel do povědomí jako 
side-by-side s nejlepším pérováním na světě, 
nový wildcat X dostal do vínku podvozek ještě 
lepší. wildcat X je odpérovaný špičkovými 
jednotkami Foxpodium  2.5 s nastavitelným 
předpětím a 23polohovým seřizováním 
útlumu komprese.
zadní kola jsou odpérovaná 
nejpropracovanějším zavěšením současnosti 
- závodním pětiprvkovým zavěšením. tento 
technicky dokonalý způsob zavěšení je 
chloubou čtyřkolkového průmyslu, protože 
zajišťuje,  že kola mají neustále dokonalý 
kontakt s povrchem a tudíž vysokou trakci. 
pětiprvkové zavěšení bylo zvoleno proto, 
že zvládá vysoké zdvihy pérování lépe, než 
tradiční vlečená ramena nebo a-ramena. 
a zdvihy pérování má wildcat X opravdu 

extrémní: 457 mm vzadu a 438 mm vpředu. 
zadní pérování je doplněné příčným 
stabilizátorem pro redukci naklánění 
v zatáčkách a pro zlepšení ovladatelnosti 
při brutálních jízdních manévrech. přední 
kola jsou zavěšena na robustních dvojitých 
a-ramenech s geometrií optimalizovanou pro 
vysokou stabilitu a ovladatelnost. podvozek 
wildcatu X umožnuje opravdu ostrou jízdu 
i na tom nejrozbitějším terénu a při skocích 
budete dopadat jak do peřin.

posádku, sedící nízko v kokpitu wildcat X 
v anatomických závodních sedačkách, chrání 
prostorná ochranná klec z vysokopevnostní 
oceli. k bezpečnosti posádky výrazně přispívají 
i samostatná držadla spolujezdce, a zejména 
boční trubkové dveře s integrovanými bočními 
sítěmi, které dostanete již v základu.
Umístění motoru těsně za sedadly umožnilo 
ideální předozadní rozložení hmotnosti 
a maximální možnou centralizaci hmoty, 
což dále přispívá k lepší ovladatelnosti 
v zatáčkách a přesnosti řízení wildcatu X. 
Nezapomnělo se ani na podvozek, i ten je 
dostatečně chráněn odolnými  kryty.

wildcat X je jako jeden z mála ostrých 
sportovních side-by-side už v základu 
vybaven elektrickým posilovačem řízení. ten 
funguje tak, že v nízkých rychlostech pomáhá 
řidiči nejvíce, se zvyšující rychlostí se účinek 
posilovače plynule zmenšuje. Výsledkem je 
parádní ovladatelnost při všech rychlostech 

a vysoká obratnost v jakémkoli terénu.
moderní technologie najdete na wildcatu X 
všude. Například atraktivní přední světlomety, 
zadní světla a blinkry s led technologií. rudě 
podsvícený lcd displej, který má 14 funkcí, 
poskytuje komplexní informace: rychloměr, 
otáčkoměr, hodiny/počítadlo motohodin, 
palivoměr, celkové i denní počitadlo kilometrů, 
ukazatel zařazené rychlosti, kontrolku uzávěrky 
diferenciálu, ukazatel pohonu 2wd/4wd, 
kontrolky dálkových světel, stavu baterie, 
teploty a tlaku oleje a další.
k dalším přednostem wildcata X patří výškově 
stavitelný volant, velká palivová nádrž na 
33 litrů pro velký jízdní dosah, zadní korba 
s užitečnou nosností 136 kg, nebo 12V zásuvka 
ve středové konzoli pro napájení GpS navigace 
nebo mobilního telefonu. 

takže závěrem snad jen tolik: kdybych se 
lépe učil, mohl jsem být lépe placen a tudíž 
jsem si s wildcatem X mohl konečně splnit 
dětský sen...
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