
50 / SVET MOTOCYKLOV

Dve motorizácie
Už tradične sú v prípade modelu Blade 
k dispozícii dve pohonné jednotky. Základom 
je jednoduchší Blade 600, ktorý poháňa 
jednovalcový agregát. Pochopiteľne, 
odzrkadľuje sa to na priaznivejšej cene 
štvorkolky. Netreba sa však báť, že by menej 
objemný Blade v teréne nevládal. Tých viac ako 
40 koní si hravo poradí aj s väčším stúpaním 
a pokiaľ zaradíte pomalší prevod L, tak sotva 
nájdete kopec, ktorý by ste nezdolali.  Ak však 
hľadáte spoločníka do náročnejšieho terénu, na 
ťažšiu prácu, či jednoducho túžite po výkonovej 
rezerve, môžete siahnuť po verzii Blade 1000, 
ktorú poháňa litrový dvojvalec. V oboch 
prípadoch sú pohonné jednotky kŕmené 
vstrekovaním  

Nový dizajn osviežil
V úvode sme spomínali, že modely Blade 
s prívlastkom LTX spoľahlivo spoznáte vďaka 
novej prednej maske a novým svetlometom. 
Štvorkolky dostali parádne matrixové full LED 
svetlá, ktoré pôsobia doslova futuristicky a dávajú 
vozidlu agresívnejší vzhľad. Za čírym sklíčkom 
svetlometu sú ukryté aj smerovky, čo takisto 
prispieva k čistote tvarov. Zaujímavá je aj mriežka 
medzi prednými svetlometmi, ktorá pôsobí 
robustne, ale zároveň decentne. Užitočnou 
drobnosťou je, že maska je jednoducho 
odnímateľná, čo uľahčuje čistenie chladiča.

BLADE  
S NOVOU
TVÁROU
TGB BLADE 
600 A 1000 
LTX
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Modelový rad Blade je základom sortimentu štvorkoliek značky TGB. 
Najčerstvejším prírastkom sú verzie s označením LTX, ktoré od ostatných 
spoznáte na prvý pohľad vďaka úplne novej prednej maske s LED 
svetlometmi. Zdanlivo malá inovácia modelu veľmi prospela, dvojičky 
Blade 600 a Blade 1000 sú teraz ešte atraktívnejšie.



Šikovný pomocník do času aj nečasu
Oba modely Blade LTX sú navonok 
veľmi podobné, čo sa týka veľkosti 
prakticky identické. Vďaka dlhému 
podvozku ponúkajú dostatok miesta 
pre dvojčlennú posádku, pričom 
spolujazdec si bude pochvaľovať 
vyvýšené kreslo s operadlom 
a držadlami a nechýbajú ani 
vyvýšené plošiny pre nohy. Výhodou 
predĺženého rázvoru je aj väčšia 
stabilita pri zdolávaní kopcov. Pre 
prípadnú batožinu, či pre prevoz 
náradia je tu dvojica nosičov vpredu 
aj vzadu, ich oceľová konštrukcia 
je prekrytá plastovými panelmi, 
ktoré uľahčujú upevnenie nákladu. 
Vysokú priechodnosť aj v náročnom 
teréne zabezpečuje nezávislé 
zavesenie všetkých kolies, tlmiče 
majú nastaviteľné predpätie pružín. 
Samozrejmosťou je pripojiteľný pohon 
všetkých štyroch kolies a nechýbajú 
ani elektronicky ovládané uzávierky 
diferenciálov. To oceníte v tých 
najnáročnejší podmienkach, kedy je na 
klzkom povrchu potrebné, aby zaberali 
všetky štyri kolesá súčasne. Pre prípad 
pracovného nasadenia nechýba ťažné 
zariadenie, či silný naviják. 

Posilňovač riadenia áno, či nie? 
V prípade väčšieho Blade 1000 je 
elektronický posilňovač riadenia 
súčasťou základnej výbavy. Má však 
nastaviteľný účinok, takže v prípade 
potreby ho môžete vypnúť a riadenie 
tak vo väčšej rýchlosti nebude príliš 
citlivé na nerovnosti a štvorkolka 
bude pocitovo stabilnejšia. Aj menší 
Blade môžete mať s týmto šikovným 
pomocníkom, ktorý oceníte hlavne 
pri pomalej jazde v členitom teréne. 
Ak však výhodu ľahšieho riadenia 
bezpodmienečne nepotrebujete, 
Blade 600 je k dispozícii aj bez EPS, 
vďaka čomu pri kúpe štvorkolesového 
pomocníka ušetríte slušnú čiastku.

MOTOR  Typ motora: kvapalinou chladený štvortaktný 
jednovalec (1000: dvojvalec), zdvihový objem: 561/997 
ccm, maximálny výkon: 42 k pri 6.500 ot./min. (1000: 83 
k pri 7.000 ot./min.), príprava zmesi: vstrekovanie,  
prevodovka: variátor (L+H+N+R+P), 

PODVOZOK  Kolesá: zliatinové disky,  
pneumatiky:  vpredu: 25x8-12“, vzadu: 25x10-12“ 
(1000: 26x9-14“, vzadu 26x11-14“),  
objem palivovej nádrže: 18 l / 23 l,  
cena: 7.149/7.749/9.899 eur

BLADE 1000 SA NAVONOK 
NÁPADNE PODOBÁ NA 

SVOJHO MENŠIEHO JEDNOVALCOVÉHO 
SÚRODENCA, NO OČARÍ VÁS 
ZÁŤAHOM LITROVÉHO 
DVOJVALCA. 
 
TGB Blade 600 LTX / 600 LTX EPS / 1000 LTX EPS
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• Moderný elegantný dizajn
• Hospodárna a ekologická prevádzka

• Li-ion batéria    • LED osvetlenie
• Bezkľúčové štartovanie
• Prehľadný LED displej

ELEKTRICKÉ SKÚTRE 
OD POPREDNÉHO SVETOVÉHO VÝROBCU
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Oficiálny dovozca e-skútrov YADEA do SR a ČR: 

YADEA

YADEA

1 799  € vrátane DPH

1 799  €
vrátane DPH

MAX. 
RÝCHLOSŤ

45 
km/h

DOJAZD
AŽ

60 
km

ČAS 
DOBÍJANIA

 
hodín


