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ARCTIC CAT 700 VS. ACCESS AX 700
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Pamatujete Kunratice? Kluk jako ty, dvě ruce, dvě nohy, jedno
péro, jedna hlava a již od dětství měl nejoblíbenějšího kamaráda
Lojzu, se kterým chytali čolky, spolu vopíchali první holku, spolu
sežrali prvního psa a slíbili si kamarádství na život a na smrt… Podobně jsou na tom naše dvě mašiny: čtyři kola, jedna sedačka a řídítka, jeden válec, sedumset kubíků… a přeci dvakrát jinak.
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V

še se zdálo být krásné a čisté,
než se na vesnici zjevila krásná
podučitelka Pyzducha… Tedy
než jsme se ve vesnici Žebrák nezjevili
my a nezačali se ptát, jestli AX, nebo
AC a proč a nač. Jeden importér má
totiž ve svojí nabídce na první mrknutí
do katalogu dva dost podobné stroje,
které by si zase na první pohled mohly
navzájem docela zatápět v prodejích.
Sice si navzájem nerozetnou hlavu
prázdným panákem jako Petr Lojzovi,
ale z hlediska čtyřkolkové rivality tu
máme problém.

Dvakrát jinak
Jenže jenom na první pohled. Arctic
Cat 700 i Access AX 700 jdou každý
svojí vlastní cestou a stavět je proti
sobě na jednu úroveň nemá smysl.
Kočka je pracák každým coulem a z
toho plyne i její robustní konstrukce,
kde bytelné ocelové trubky slibují
vysokou odolnost při každodenní
práci v zemědělství, lesnictví... Jenže
odhadem 95 % zákazníků si tenhle
stroj nekupuje na práci, ale hodlají
ho využívat způsobem o poznání
příjemnějším… Arctic Cat 700 je
totiž
typickým
příkladem
s
expedičního
stroje
(v
dlouhé
vá
co
,
ka
Access je hrač
vit
ba
verzi
nebo
TRV
naprosto
le
tá
us
ne
bude
jednoznačně), který vás sice
nezazdí extrémním výkonem
jako třeba jeho větší bratříček
ThunderCat, ale zas s ním
dáte úplně na pohodu úplně
všechny typy terénu, co vás
v Rumunsku, na Ukrajině a
dalších tramtáriích potkají,
jak by ostatně mohl největší
český
najížděč
terénněčtyřkolkových kilometrů Jarda
Červík jenom potvrdit.
Pohodlně
odpružený
Arctic Cat vá
s
zas dostane svojí
podvozek není na skákání,
univerzálností
stejně jako živá váha stroje
(nějakých 335 kilo), je tu ale
na hltání poctivých dávek
offroadových
kilometrů
bez toho, že by posádku
naklepával jako nedělní
řízek. K tomu se dá sáhnout
i po verzi s posilovačem

FASST - odpružená řídítka pro čtyřkolky a motocykly
• Výrazné snížení vibrací díky vzájemné interakci řídítek

a pružného elastomeru.
• Absorpce nárazů snižuje přenos rázů k jezdci,

vyčerpávající pumpování rukou a tím jejich únavu.
• Dále eliminují boule, díry a tvrdá přistání, aniž by se tím
obětovala schopnost přesně kontrolovat a ovládat stroj.
• Flexx Handlebar System byl vyvinut po mnoha
hodinách zkoušení a testování.
• Řídítka jsou vyrobena z duralu letecké kvality
(7000 series aluminum) na nejmodernějších CNC strojích.
• Minimální tolerance zajišťují, že každý komponent
řídítek dosahuje maximální přesnosti.
www.aspgroup.cz

Vyměnitelné silentbloky
z elastomeru s různou tuhostí.

MARTIN „FOX“ LIŠKA
NĚKOLIKANÁSOBNÝ MISTR ČESKÉ
A SLOVENSKÉ REPUBLIKY V QUAD-CROSS
DOPORUČUJE ŘÍDÍTKA FASST COMPANY
SE SYSTÉMEM FLEXX HANDLEBARS
HLEDÁME NOVÉ
PRODEJCE
Oficiální dovozce do ČR a SR:

ASP Group s.r.o., Náměstí 13, 267 53 Žebrák
Tel.: +420 311 577 222 E-mail: info@aspgroup.cz
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Více informacíwww.iQuad.cz
na:

25

www.aspgroup.cz

access_vs_arctic.indd 2

26.7.2013 13:52:13

Arctic Cat 700 H1 EFI
Motor
vodou chlazený jednoválec
Rozvod
OHC/4
Zdvihový objem
695 ccm
Vrtáníxzdvih
102 x 85 mm
Kompresní poměr
10,1:1
Max. výkon
20 k (15 kW)/7500 ot./min.
Max. točivý moment
60 Nm/5500 ot./min.
Plnění motoru
EFI
Převodovka
CVT
Pohon
2WD/4WD
Brzdy vpředu/vzadu
hydraulické kotoučové
Pneumatiky vpředu/vzadu
25x8-12 / 25x10-12
Rozměry dxšxv
2390 x 1240 x 1290 mm
Rozvor
1280 mm
Světlá výška
254 mm
Zdvih pérování vpředu/vzadu
203 mm
Pohotovostní hmotnost
335 kg
Nádrž
21 l
Cena
od 199 990 Kč

Access AX700
Motor
vodou chlazený jednoválec
Rozvod
OHC/4
Zdvihový objem
686 ccm
Vrtání x zdvih
102 x 84 mm
Kompresní poměr
9,2:1
Max. výkon
48 k (35 kW)
Max. točivý moment
54 Nm
Plnění motoru
EFI
Převodovka
CVT
Pohon
2WD/4WD
Brzdy vpředu/vzadu
hydraulické kotoučové
Pneumatiky vpředu/vzadu
25x8-12/25x10-12
Rozměry dxšxv
2040 x 1200 x 1252 mm
Rozvor
1260 mm
Světlá výška
300 mm
Suchá hmotnost
305 kg
Nádrž
21 l
Cena
169 900 Kč

TEXT: Lou Fanánek Hagen, Dan Pejzl FOTO: DP, Červík, archiv

JAK TO VIDÍ OLL
IE?
Arctic Cat 700:
„Pracovní čtyřko
lka s téměř unive
rzálním využitím.
Pro každého poho
dového jezdce se
smyslem pro prác
i
či expedice. Žádn
é přetahování, žá
dné lámání chleba
nad unuděnou m
ašinou, místa je tu
habaděj i pro dv
a
jezdce.“

řízení a zase jste o level jinde ve výdrži
v sedle.
Access založil svůj výrobní program
na sportovních kolkách, když jejich
trh zkolaboval, přišel s první velkou
4x4. Protože je to Access, pokračuje
ve stylu, který vytýčil už dřív, a tak
sportovního ducha tenhle stroj prostě
ukazuje na první pohled a je to přesně
to, co Arctic Cat ve svém sedmikile
potlačuje. Kočka jede na klid, Access
je prostě hračka, co vás bude pořád
dokola nutit si pohrávat s plynem,
vysedávat do zatáček, přeskakovat
terénní vlny a prostě blbnout. Je lehký
a zábavný, je malý a kompaktní –
vlastnosti, které většině pracovních
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strojů chybí. Zatím nebyla na trhu
hravější 4x4 a nakonec v případě
AX700 se sotva dá tahle kolka nazvat
pracovní, to je stejné, jako byste za
pracáka označili Renegada…
Dohra je krátká, jak tomu bývá
u podobných příběhů, soud byl
nestranný, tvrdý, drsný a spravedlivý:
takže cesťák a expedičník vs. dokonalá
hračka s pohonem všech kol, proto
prostě nesrovnávat. Je to stejné,
jako byste srovnávali čtyřlitrového
Cherokee se čtyřlitrovým M3. Čtyři
kola, čtyři litry, osm hrnků a pak
všechno jinak… Není nad to si to
všechno pěkně srovnat v hlavě, než
vyrazíte do quadshopu.

Access AX700:
„Sedmistovka se
tváří stejně obra
tně
jak tomu je u Max
e5, k tomu přispívá
i kratší rozvor a dé
lka. I pár centimetrů nadělá hodně
muziky. Novinka
je
vcelku komunika
tivní a ovladateln
á,
do vinglů se posíl
á sama a ven už
se
zase rve sama.“
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