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TGB 
BLADE 550 IRS FL

Blade dostal nedávno nový facelift, ktorý ho 
vizuálne omladil. Vďaka ostrejším hranám pôsobí 
agresívnejším dojmom. Zmeny sú najviditeľnejšie 
na prednej maske. 

Populárny TGB Blade ponúka všetko, čo 
má „dospelá“ pracovná štvorkolka mať 
a naviac poteší priaznivou cenou, takže niet 
sa čo diviť, že naposledy výrobca zvolil len 
vzhľadovú inováciu. Blade sa teraz pozerá 
na svet prostredníctvom štvorice okrúhlych 
svetlometov zakomponovaných do opticky 
širokánskej masky v štýle amerických áut. 
Novinkou je aj atraktívne LED denné svietenie 
v podobe pásikov pod svetlometmi. Aby 
svetla bolo dosť aj v tom najtemnejšom lese, 
sú tu ešte ďalšie dve svetlá uchytené pod 
ochranným rúrkovým rámom plus svetlomet 
umiestnený na riadidlách, takže sa natáča 
spolu s nimi a účinne posvieti do zákruty. 
Blade je homologovaný, dokonca aj pre 
dve osoby, takže si z lesa kľudne môžete 
skrátiť cestu domov po cestách. Štvorkolka 
poskytuje dostatok priestoru pre dvoch členov 
posádky aj v nami testovanej krátkej verzii, 
dokonca sa so spolujazdcom tak trochu ráta 
a pripravené sú preňho vyvýšené plošiny 
pre nohy. Pokiaľ si však potrpíte na priestor 
a komfort, môžete siahnuť po predĺženej verzii 
LT. Praktickosť tohto vozítka zvyšujú okrem 
iného aj pevné rúrkové nosiče vpredu aj vzadu, 
na ne môžete uchytiť kufre, alebo batožinu či 
náradie len jednoducho priviazať. Podvozok 
s nezávislým zavesením všetkých štyroch 
kolies je ladený skôr tvrdšie, takže poskytuje 
ukážkovú stabilitu a príliš sa nenakláňa ani 
pri rýchlejšom prejazde zákrutami. S terénom 
si výborne poradia poriadne „zubaté“ 
pneumatiky Maxxis Bighorn. Výkon sa na ne 
prenáša prostredníctvom kĺbových hriadeľov 
cez prevodovku s automatickou odstredivou 
spojkou. K permanentnému zadnému náhonu 
je možné v prípade potreby pripojiť aj predný, 
čo sa deje úplne jednoducho tlačidlom na 
riadidlách. Ak to nestačí, zostáva v zálohe 
uzávierka predného diferenciálu, ktorá sa 
ovláda takisto tlačidlom. Ako posledná 
záchrana pri uviaznutí v náročnom teréne, ale 
aj ako pomoc pri rôznych prácach slúži sériovo 
montovaný naviják, za ktorý si v TGB nepýtajú 
ani príplatok. 

 Všetky štyri kolesá sú zavesené 
nezávisle. Homologované ťažné 
zariadenie nájdete už v základe, je však 
odnímateľné.

 Prístrojovka je malá, ale nájdete 
na nej všetko dôležité. Nechýba 
palivomer, či ukazovateľ zvoleného 
náhonu a iné.

 Efektné hliníkové disky sú obuté 
v rovnako efektných, ale v teréne aj 
efektívnych pneumatikách Maxxis 
Bighorn.
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V SKRATKE: TGB

Značku TGB na našom trhu už dlhé roky 
zastupuje firma ASP Group. Keď si v ASP 
vyberali partnera pre spoluprácu, osobne 
navštívili viaceré taiwanské fabriky. Spomedzi 
nich ich kvalitou výroby, ale aj vývoja upútala 
práve Taiwan Golden Bee. Zdá sa, že to bola 
dobrá voľba a štvorkolky TGB si v posledných 

rokoch vyslúžili viacero titulov a ocenení. Vo 
fabrike TGB, ktorá mimochodom funguje už 
od roku 1978, sa okrem štvorkoliek venujú 
aj výrobe variátorov, ktoré dodávajú viacerým 
renomovaným výrobcom skútrov, či štvorkoliek. 
V sortimente TGB nájdete aj skútre – od 
dvojtaktných 50 ccm modelov, cez štvortaktnú 
125-ku, až po veľkú tristovku. 

TGB BLADE 550 IRS EFI FL
Motor: kvapalinou chladený štvortaktný 
jednovalec, 503 ccm,
Prevodovka: variátor + R, 
Pneumatiky vpredu: 26x8 – 14, 
vzadu: 26x10 - 14
Pohon: 4x4, Suchá hmotnosť: 364 kg,
Orientačná cena: od 6.210 Eur

 Ak plánujete jazdiť prevažne vo dvojici, 
za zváženie stojí predĺžená verzia LT, ktorá 
poskytuje viac priestoru. Vďaka dlhšiemu 
rázvoru je aj stabilnejšia.

TGB TARGET 550 IRS EFI
Pre tých, ktorí spomedzi 
pracovných a turistických 
štvorkoliek s pohonom 
všetkých štyroch kolies hľadajú 
niečo adrenalínovejšie, je tu 
model Target. Základ je veľmi 
podobný modelu Blade, na 
prvý pohľad si však všimnete 
štíhlejšiu, jednoduchšiu stavbu 
a športovejšie tvary. Plastov je 
pomenej a sú tvarované ostrejšie, 
špicatejšie. Zbytočne by ste 
hľadali rúrkové nosiče. Nie je 
to síce veľmi praktické, no je to 
určite štýlové. Target nie je „kôň“ 
na oranie, je to ušľachtilý žrebec 
na parkúr. 

Motor: kvapalinou chladený štvortaktný jednovalec, 503 ccm,
Prevodovka: variátor + R, Pohon: 4x4, Orientačná cena: od 5.850 Eur


