
Svážet dříví z lesa, odvážet úrodu, sekat 
trávu, zavážet krmelce, vyvážet suť, pe-

čovat o  les, dělat nejrůznější práce na za-
hradě, na statku, dopravit vás i spolujezdce 
do obtížně přístupných míst, vyvracet stro-
my… To všechno a ještě mnohem víc zvlád-
ne moderní čtyřkolka, ať už potřebujete po-
moct na zahradě, při práci u svého domu, 
na chalupě, stavbě, či v lese.
Pořídit si pracovní čtyřkolku vůbec není 
špatný nápad. Terénní čtyřkolky jsou neoce-
nitelnými pomocníky, mají vynikající terén-

ní schopnosti a  jsou všestranně využitelné. 
Zastanou široké spektrum prací, a  navíc 
k nim můžete připojit celou řadu vychytávek 
a pracovních doplňků, které dále rozšiřují 
možnosti těchto „vozítek“.

PRÁCE I�ZÁBAVA
S radlicemi Shark například v zimě 
snadno odklidíte sníh z  příjezdo-
vé cesty, v  létě zeminu, rašelinu 
nebo písek. Za čtyřkolku můžete 
připojit vlek, mulčovací sekač-
ku nebo postřikovač, do 
zadního boxu naložíte 
všechno, co ke svojí 
činnosti budete po-
třebovat – od moto-
rové pily s řetězy až 
třeba po kompletní 
rybářské vybavení. 
Čtyřkolky zvládnou 
to samé, co malo-

traktory, ale mají jednu úžasnou vlastnost 
navíc – jsou velmi obratné, snadno se řídí 
a přinášejí i zábavu. Práce se čtyřkolkou je 
vždycky zároveň tak trochu i radost a potě-
šení, což ocení zejména muži. 

SPOLEHLIVÝ PARŤÁK
Čtyřkolky Linhai s  pohonem 4x4 bodují 
nejlepším poměrem cena / výkon / užitná 
hodnota / výbava. Za cenu pod sto tisíc 
nabízejí snadnou ovladatelnost a vysokou 
spolehlivost při každodenní práci v těžkém 
terénu. Potěšitelný je fakt, že tažné zařízení 
a kvalitní naviják jsou již v základní výbavě. 
Všechny čtyřkolky Linhai, které na náš trh 
dodává ofi ciální český dovozce, fi rma ASP 
Group, jsou navíc schválené do běžného 
silničního provozu. Tak hurá za volant!

KVALITA PŘEDEVŠÍM
Linhai je již mnoho let zavedenou značkou, 
která těží ze svých dlouholetých zkušeností 
i ze své úzké spolupráce s fi rmou Yamaha, 
pro niž Linhai vyrábí motory, motocykly 
a generátory. A stejné moderní technologie 
a výrobní postupy se používají také při vý-
robě čtyřkolek Linhai. 
Ke spokojenosti a  pocitu jistoty majitelů 
čtyřkolek Linhai přispívá i  největší servisní 
síť v České republice a velmi dobrá dostup-
nost náhradních dílů přímo z  centrálního 
skladu v Žebráku u Berouna. 

18 prima vychytávky
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ZAHRADA

ROZJEĎTE TO
NA ČTYŘKOLCE
Šikovného pomocníka, který si hravě poradí 
i v terénu, ocení každý zahrádkář, kutil či chalupář.

Kompletní řadu strojů 
Linhai, technické parametry 
a ceny najdete na strán-
kách ofi ciálního dovozce 
www.linhai-atv.cz. 


