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Není každý rok posvícení. Když jednu sezonu představíte takovou pecku,
jako byl pro Arctic Cat loni Wildcat, tak to logicky letos o žádné takové revoluci
u sněžné kočky nebylo. Větší
změny si minnesotská fabrika schovává na příští rok.

O

všem právě Wildcat,
který se během roku
od svého oficiálního představení stal hitem prodejů i snem leckterého offroadového nadšence
se dočkal
pro modelový
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dačky a do hlavního odstínu i nastříkaná ramena obou náprav. Technicky
rok 2013 neznamená nic nového – zůstává konstrukce rámu exoskeleton
s viditelnými trubkami klece a jen minimem kapotek i 951kubíkový vidlicorok 2013 i svojí verze LTD tedy
L i - vý dvouválec s výkonem 75 koní a výmited. Ta se liší v první řadě barevným tečný podvozek od Walkera Evanse se
provedením. To bylo do letoška strikt- skoro půlmetrovými zdvihy.
ně dané – bugina mohla být buď zelená nebo černě metalická a nic víc. Teď Další Mud Pro
se přidávají i další barvy – oranžová Novinky ve čtyřkolkách vypadají tak, že
metla a v limitce to bude bílý a červe- technicky se žádná revoluce nekoná.
ný metalický lak plus dvoubarevné se- Kromě jiných barevných variací přibude

ale další model pro bahnění – TRV 1000
Mud Pro. Do letoška nabízelo české zastoupení Arctic Catu buď samostatný kit
případně celou mašinu Mud Pro k sedmistovkám a zejména pak k litru, modelový rok 2013 znamená posílení téhle
řady o víceúčelový model TRV. U toho
je možnost měnit za místo spolujezdce
buď křeslo, korbičku nebo rám – takže
tři v jednom, prostě TRV. V úpravě Mud
Pro to znamená opět vytažení sání a odvětrání variátoru do šnorchlu před řídítka, tady pak ještě zvýšené stupačky pro
spolujezdce nebo na brodění.
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Představujeme vám nejextrémnější sportovní side-by-side na světě.
Rostoucí popularita sportovních SxS přesvědčila ARCTIC CAT,
že musí zvednout hozenou rukavici v dostihu za dokonalostí.
A tak vytvořili Wildcata - nejvýkonnější sportovní offroad, jaký
kdy byl postaven. Wildcat posunuje hranice tak daleko
za dosavadní limity, že se o tom konkurenci ani nesnilo.
Cena již od:

459 900 Kč (včetně DPH)

www.ac-usa.cz
ASP Group s.r.o. - Oficiální dovozce amerických čtyřkolek
ARCTIC CAT do České a Slovenské republiky
Kontakt: Náměstí 13, 267 53 Žebrák Tel.: +420 311 577 222
e-mail: info@aspgroup.cz web: www.aspgroup.cz
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