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Text: Miro Tamáši, foto: Vlado Brniak

Štvorkolky značky Linhai si 
väčšina z nás spája najmä 

s menšími objemami, ktoré 
končia na hranici 400 

ccm a väčšinou siahnu 
po nich najmä menej 

nároční užívatelia 
a hobby jazdci, ktorí 
sa práve zoznamujú 

zo svetom štvorkoliek. 
V prípade novej 

550-ky však Linhai 
vystupuje z tieňa a ponúka 

robustnú a výkonnú 
pracovnú štvorkolku, ktorá 
naviac svojim jedinečným 

dizajnom doslova vyčnieva 
z radu.
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ATV alebo SUV?
Linhai je ťahák pre oči a priťahuje minimálne rovnakú pozornosť ako štvorkolky s podstatne vyššou 
cenovkou. V tomto prípade sa preto nedá inak ako začať dizajnom, ktorý jednoznačne hľadal inšpiráciu 
v automobilovom priemysle a najmä predná a zadná časť štvorkolky je doslova dizajnérskym skvostom. 
O ázijskej produkcii je známe, že sa občas dizajnom až príliš približujú svojím prémiovým konkurentom, 
no v tomto prípade určite na štvorkolkovom trhu nenájdete nič, čo by sa približovalo vizáži nového 
Lihaia. Zahranený moderný dizajn, výrazná predná maska, zapustené smerovky alebo svetelná LED 
technika. To všetko tu nájdete a pred očami som stále mal skôr nejaké americké SUV ako pracovnú 
štvorkolku. Na chvíľu mi aj bolo ľúto ju prehnať hlbokým blatom, ale našťastie to bolo len na chvíľu ☺.

Robustný podvozok
Základom podvozku je tuhý rám pozváraný z oceľových rúrok. Potom tu máme nezávisle zavesené 
kolesá na oboch koncoch. Toto usporiadanie sa v posledných rokoch stalo štandardom aj na cenovo 
dostupnejších modeloch a preto je rozhodujúca skôr kvalita použitých komponentov pruženia. V prípade 
550-ky boli použite tradičné hydraulické olejové tlmiče, ktoré ponúkajú možnosť nastavenia predpätia 
pružiny a napriek ich mäkšiemu nastaveniu v sérii sa nemusíte obávať ani rýchlejšej jazdy. Podvozok je 
zospodu celkom dobre chránený proti poškodeniu a odolá aj tvrdším nárazom. O bezpečné spomalenie 
sa stará štvorica kotúčov, ktoré si bez väčších problémov poradili s + 365 kg vážiacou štvorkolkou, 
naviac spomaliť vám pomáha aj spoľahlivo fungujúca motorová brzda.

Výkonný jednovalec
Linhai vás nechce ohurovať len dizajnom ale pod plastmi ukrýva moderný a výkonný jednovalec, ktorý 
je schopný splniť priania aj náročnejších užívateľov. Kvapalinové chladenie, štvorventilová technika 
a elektronické vstrekovanie paliva majú na svedomí, že tento jednovalec s objemom 493 ccm dokáže 
v otvorenej verzii vyprodukovať viac ako 32 k výkonu a 38,8 Nm krútiaceho momentu. V oboch 
prípadoch sa jedná o veľmi dobré hodnoty, ktoré vám umožnia poradiť si v ľubovoľnej situácii. K tomu 
treba pripočítať plynulo zaberajúci variátor spojený s motorovou brzdou a 550-ka je na poriadnu zábavu 
veľmi dobre pripravená.

AT
Linhai je
cenovko
v autom
O ázijske
no v tom
Lihaia. Z

● Prepracovaná predná maska 
pripomína skôr luxusné americké SUV 
ako pracovnú štvorkolku

● LED osvetlenie vpredu aj vzadu je 
súèasśou dizajnovej moderny, ktorú vám 
Linhai ponúka

● Podvozok je dobre chránený proti 
poškodeniu a štvorkolku v teréne vôbec 
nemusíte šetriś

● Nezávisle zavesené zadné kolesá 
zvyšujú komfort jazdy v śažkom teréne

Oficiálny dovozca Linhai do SR a ČR: 
ASP Group s.r.o., Náměstí 13, 267 53 Žebrák 
Tel.: +420 311 577 222   E-mail: info@aspgroup.cz  
Web: www.aspgroup.sk    E-shop: www.aspshop.sk

NAVIJAK 3000 LBS, ZADNÝ NOSIČ BATOŽINY, 
LED DENNÉ SVIETENIE, HLINÍKOVÉ DISKY 

A ŤAŽNÉ ZARIADENIE UŽ V ZÁKLADE!

MODERNÝ AGRESÍVNY DIZAJN, 
CENA VS. KVALITA A ÚŽITKOVÁ HODNOTA, 

SKVELÁ OVLÁDATEĽNOSŤ A VYSOKÁ PRAKTICKOSŤ

ROBIA Z MODELU LINHAI M550i 
NOVÉHO FAVORITA STREDNEJ TRIEDY!

PREDSTAVUJEME ÚPLNE NOVÝ MODEL 
PRACOVNO-REKREAČNEJ ŠTVORKOLKY 

OD POPULÁRNEJ ZNAČKY LINHAI

M550i 4x4 

4 699  € 
vrátane DPH

HĽADÁME NOVÝCH PREDAJCOV

www.linhai-atv.cz

farebné verzie
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 Linhai M550i 4x4

Cena: 4 699 Eur
Motor: 493 ccm, 4 ventily, SOHC, R1
Výkon: 32 k pri 6 500 ot./min. (offroad verzia)
Krút. moment: 38,8 Nm pri 5 500 ot./min.

Prevodovka: automatická s plynulým prevodom 
CVT + spiatočka, kardanový hriadeľ
Rozmery (D x Š x V): 2 070 x 1 150 x 1 240 mm
Rám: kolískový, pozváraný z oceľ. rúrok 
Hmotnosť: 364  kg (suchá hmotnosť)
Rázvor: 1 285 mm, výška sedla: 858 mm

Objem pal. nádrže: 14,5 l
Pneu: vpredu: 25x8 – 12, vzadu: 25x10 – 12 
Homologizácia: áno

ATV na test zapožičal dovozca do SR a ČR:
ASP Group s. r. o., Žebrák (CZ)

Univerzál na prácu aj zábavu 
Pri pohľade na kompaktné rozmery a krátky rázvor Linhaia je jasné, že máme pred sebou obratnú 
štvorkolku schopnú pohybovať sa v náročnom prostredí. Tieto papierové predpoklady 550-ka potvrdzuje 
hneď od prvých metrov a obratnosť spojenú s otáčaním na malých polomeroch jej ide hneď od začiatku 
veľmi dobre. Naviac motor vám jasne dáva najavo, že ukrýva dostatok výkonu aj na oveľa zábavnejšie 
veci akými sú len bežné presuny. Nástup výkonu je pritom ľahko čitateľný a už po pár minútach si 
spestrujem presun po lúke občasným ľahkým kontrolovaným driftom, ktorý prichádza s každým 
prudším pridaním. Stačí však povoliť uzdu výkonu a Linhai sa rýchlo mení na zábavného športovca, 
ktorý sa nezastaví pred žiadnou prekážkou. Výkonová rezerva je dostatočná a bez najmenších obáv 
sa púšťam do náročných sekcii. Motoru v tomto prípade úspešne sekunduje podvozok, ktorý nemá 
problém s drsnejším zaobchádzaním. Na jeho limity samozrejme postupne narazíte, no to už máte za 
sebou menší skok, zopár strmých výjazdov, hlboký blatistý brod a rýchlu lesnú cestu plnú dier a väčších 
hrboľov, čo je na štvorkolku v cenovej relácii Linhaia už veľmi dobré vysvedčenie. 

Bohatá výbava
Linhai prichádza výborne vybavený a to 
nielen s ohľadom na cenu. Náhon 4x4 
spolu s uzávierkou predného diferenciálu 
sa aktivuje elektronicky, pevný ochranný 
rám vpredu pomôže ochrániť predné 
partie v prípade potreby. Vpredu aj vzadu 
nechýba nosič schopný uviesť aj ťažší 
náklad. Diaľkovo ovládaný elektronický 
navijak a homologizované ťažné zariadenie 
vás rovnako čaká už v sériovom prevedení. 
Potom sú tu veľkorozmerné chrániče rukovätí 
a za nadštandard určite môžeme považovať 
dvojicu 12 V zásuviek a stále častejšie 
využívanú USB zásuvku. Naopak do kategórie 
moderných dizajnových doplnkov môžeme 
zaradiť spomínané LED svetlá ale aj atraktívne 
12- palcové hliníkové ráfy kolies. 

Nielen dizajn 
predáva
Linhai s novým modelom M550i jednoznačne 
vystupuje z tieňa značky špecializujúcej sa na 
maloobjemové a cenovo dostupné štvorkolky. 
Sebavedomý a moderný dizajn sa spája 
s výkonným motorom a robustnou konštrukciou 
schopnou poradiť si aj v náročnom teréne. No 
a dobrou správou nakoniec je samozrejme 
cena, ktorá napriek bohatej výbave zostáva pri 
zemi a Linhai M550i 4x4 rozhodne patrí medzi 
najzaujímavejšie voľby vo svojej kategórii.

● 550-ka vám už v sériovom prevedení 
prináša bohatú výbavu a patria sem aj 
atraktívne 12-palcové hliníkové ráfy kolies

Fotogaléria tu:
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