PRACOVITÁ
ELEKTRIČKA
LINHAI
E-5S
Text: P. Lovíšek, foto: autor

» Táto „električka“ neodvezie veľa ľudí, zato ju nijako
neobmedzujú koľaje, či troleje. Smelo môžete vyraziť aj mimo cestu
a objavovať terén. A naviac zvládne aj nejaký ten náklad, takže toto
UTV ochotne priloží „ruku k dielu“.
Kde nájde uplatnenie?
Elektromobily sa stále viac predierajú nielen
do premávky, ale aj do terénu a celkovo do
každodenného života. Vozidlá s elektrickým
pohonom sa nájdu aj v kategórii side by side,
no veľa ich v tejto triede nenájdeme. A pokiaľ
na nejaké natrafíte, vo väčšine prípadov ide
o pomerne drahé stroje prémiových značiek.

Výnimkou je výrobca Linhai, ktorý prichádza
s cenovo dostupný riešením elektrického
pomocníka. UTV E-5S nájde uplatnenie všade
tam, kde treba pomôcť s prevozom náradia,
či iného nákladu a zároveň nie je vhodné
otravovať okolie hlukom motora, či výfukovými
plynmi. Konkrétnymi prípadmi môžu byť
horské chaty a hotely, kde asi nikto nechce

byť rušený hlukom, no práce okolo týchto
stredísk je stále dosť. Podobne sú na tom aj
centrá miest a mestské parky. Takisto vyžadujú
údržbu a takisto by sa ľudia posedávajúci na
lavičkách hlučnej štvorkolke asi nepotešili. No
a v neposlednom rade sú tu veľké výrobné
haly a podniky. Materiál a výrobky treba
premiestňovať, no uzavretý priestor hál nie je

Na prístrojovej doske vpravo od
volantu nájdete najdôležitejšie ovládače,
ale aj odkladaciu schránku. Nechýba ani
elektrická zásuvka.

Displej zobrazuje nielen prejdenú
vzdialenosť, či aktuálnu rýchlosť, ale
nechýba ani dosť podstatný údaj o stave
nabitia akumulátorov.

Medzi sedadlami sa nachádza
radiaca páka, ručná brzda, ale aj
držiaky na nápoje.
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stavaný na premávku spaľovacích motorov.
K ďalším príkladom by sme mohli zarátať
zoologické záhrady, či zvernice s chovom divej
zvery, konské stajne, ihriská, štadióny, areály
škôl a podobne – je toho skrátka dosť, kde sa
nehlučná a „čistá“ pohonná jednotka určite
hodí.
Užitočný pracovník
UTV-čko Linhai E-5S je stavané na prepravu
dvoch osôb. Napriek relatívne kompaktným
vonkajším rozmerom vozidla má dvojčlenná
posádka v kabíne dostatok miesta. Chránená
je rúrkovou konštrukciou a plastovou
strechou. Výrobca dodáva vozidlo aj s plným
čelným plexištítom, na testovanom stroji
však chýbal. Sedadlá sú malé a jednoduché,
nečakajte nejaké športové ergonomicky
tvarované kreslá. Všetko je tu podriadené
maximálnej funkčnosti, jednoduchosti tvarov
a veľkosti priestoru. Aj ďalšia výbava kabíny je
minimalistická, nájdete tu samozrejme volant a
dvojicu pedálov – akcelerátor a brzdu. V strede
prístrojovky je prepínač režimov Econ a Power
a tiež displej, ktorý okrem aktuálnej rýchlosti

informuje aj o stave nabitia akumulátorov,
či prejdenej vzdialenosti. Potešia drobnosti
ako 12 V zásuvka napríklad na nabíjanie
telefónu, či pomerne priestranná odkladacia
uzamykateľná schránka pred kolenami
spolujazdca. Medzi sedadlami sa nachádza
ručná brzda a páka radenia „prevodov“
s troma polohami. V strede je neutrál a zvoliť
si môžete jazdu vpred alebo dozadu. Priamo
pod sedadlami sa skrýva „ústredný motív“
celého stroja a síce päť veľkokapacitných
akumulátorov Varta. Výrobca udáva, že zo
stavu vybitia do plného nabitia potrebujú
približne 8 až 9 hodín, no pokiaľ ich na
nabíjačku pripojíte v nie celkom vybitom stave,
nabíjanie sa podstatne skráti. Maximálny
dojazd by mal byť na úrovni 90 km, to však pri
jazde bez nákladu a ustálenou rýchlosťou 30
km/h. V teréne, či so záťažou sa dojazd určite
skráti, každopádne na celodennú prácu okolo
farmy, či chaty to bezpečne postačí a potom
zasa celú noc môžete nabíjať. Na výber máte
z dvojice jazdných režimov. Úspornejší Econ
nie je tak dynamický a má nižšiu maximálku
približne 30 km/h, zato poskytuje väčší dojazd.
Režim Power zasa „vyšťaví“ batérie o niečo
skôr, ale vozidlo je s ním svižnejšie a rýchlosť
na rovine prekročí štyridsiatku. Podvozok
je ladený skôr tvrdšie, aby zvládol aj porciu
nákladu, takže pri jazde po hrboľatej ceste vás
trochu vytrasie. Všetky štyri kolesá sú zavesené
nezávisle a všetky štyri sú aj vybavené
kotúčovými brzdami. Linhai je stavaný na
menej náročný terén, poháňaná je len zadná
náprava a naznačuje to aj hustejší dezén
pneumatík, ktorý si s hlbokým blatom celkom
dobre nerozumie, no na šotoline, lesných, či
poľných cestách, ako aj na tráve je ich trakcia
bezproblémová. Takisto je UTV-čko stavané
viac na rovinatý terén. Samozrejme, s nejakým
miernym kopcom si bez problémov poradí, no
na extrémne prudké stúpania mu sily nestačia.
Ekologický, aj ekonomický
Elektromobilita nie je len vecou ekológie, či
nejakým módnym trendom. Keď si zoberiete
papier a kalkulačku, trochu sa zamyslíte, tak
vám vyjdú celkom slušné výsledky. Poďme
uvažovať spoločne... Elektromotor nepotrebuje

500 4x4 / 500i 4x4
• Nezávislé zavesenie všetkých kolies
• Elektricky prepínací pohon 4x4
• Spoľahlivý motor • LED denné svietenie
• Predný i zadný nosič batožiny
a navijak 3000 lbs už v základe
farby

XçRG

4 349 €
vrátane DPH

www.linhai-atv.cz
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
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benzín, to je jasnačka. Takže celkom slušná
cifra ušetrená. Cena elektriky na nabíjanie
je len drobný zlomok z ceny benzínu. To však
nie je celá úspora. Nemusíte meniť olej,
nemusíte stroj prácne servisovať, meniť filtre.
Ďalšie ušetrené peniaze. A v neposlednom
rade je tu obstarávacia cena. Elektromobily
bývajú väčšinou drahé kvôli akumulátorom.
Tu je však len pätica relatívne bežných
a pomerne dostupných batérií. Samotný
elektromotor je určite jednoduchší a tým aj
lacnejší ako spaľovací agregát. Nepotrebuje
spojku, prevodovku, palivovú nádrž, airbox
a ďalšie komponenty. Výsledná cena niečo
viac ako 7.000 za pracovné UTV potom vôbec
neznie zle a keď si to zrátate s miniatúrnymi
ďalšími výdavkami na prevádzku, začína to
byť zaujímavé. Poteší aj skutočnosť, že vozidlo
je homologované aj do cestnej premávky,
samozrejme osvetlené a k jeho vedeniu
postačí „automobilový“ vodičák.

Nákladná korba je nielen vyklápateľná
a s otvárateľným zadný čelom, ale otvoriť
môžete aj jej bočnice, čím vznikne rovná
plocha pre ešte väčší náklad. Vyklápanie je
mechanické, napomáhajú mu však plynové
vzpery.
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MOTOR
Typ motora: trojfázový indukčný elektromotor s medenými rotormi,
napätie: 60 V, maximálny výkon: 13,2 k pri 1.950-2.000 ot./
min., akumulátory: 5 ks Varta Professional Deep Cycle AGM 12
V, 150 Ah.

PODVOZOK
Rám: oceľový rúrkový, odpruženie: všetky kolesá nezávisle
zavesené, vpredu: ramená typu McPherson, hydraulické tlmiče,
vzadu: dvojité A-ramená, hydraulické tlmiče s nastaviteľným
predpätím, brzdy: vpredu: dve kotúčové, vzadu: dve kotúčové,
kolesá: zliatinové, pneumatiky: vpredu: 24x8-12“, vzadu:
24x8-12“.

ROZMERY
Výška sedadiel: 850 mm, pohotovostná hmotnosť:
442 kg, cena: 7.349 eur
Vozidlo na test zapožičal: ASP Group, Žebrák

