
N ejviditelnější změnou je zde 
pochopitelně designová inovace 
a zcela nové osvětlení. Místo 

kulatých čoček předních světlometů, na 
které jsme zvyklí, je nyní i šestistovka 
osazená celoLEDkovým osvícením, 
uspořádaným do ostře řezaných pruhů 
ala Matrix. Nechybí ani denní svícení. 
Ze silnější verze Blade 1000 převzala 
i poslední generace šestistovky nově 

řešený úhel nájezdové hrany, která 
umožňuje hladší průjezd i při jízdě s 
velkým výškovým rozdílem terénu. Nová 
je i barevná kombinace, kdy je elegantní 
matná černá celokapotáž „rozsvícená“ 
výraznými modrými prvky, jako jsou 
přední ochranný rám, grafika nápisů nebo 
pružiny nitrogenových tlumičů. Uživatelsky 
příjemná je přední mřížka chladiče, která 
je odnímatelná a lépe se tak tedy čistí 
nejen samotná mřížka, ale i daný prostor 
za ní. 

Mohutná stavba poskytuje opravdu 
štědrou dávku prostoru jak pro řidiče, 
tak pro spolujezdce. Ten má vyvýšené 
sedadlo s opěrkou zad a postranními 
madly, aby se mohl během cesty 
pohodlně držet a nikam nechtěně 
neodcestoval. Sedlo je opravdu měkké 
a pohodlné, ani po delší době vás nebude 
bolet sedací část těla. Zrcátka se zdají 
být oproti mohutnému stroji menší, ale 
viditelnost v nich je dostačující. Displej 
je digitální, zprava i zleva orámovaný 
klasickými kontrolkami. Na samotné 

obrazovce vidíme zařazený pohon, stav 
palivoměru, rychlost, aktuální stupeň EPS, 
a nastavit si můžeme i zobrazení celkově 
ujetých kilometrů nebo denní trip, otáček, 
průměrné rychlosti a podobně. 

Jednoválce jsou moje oblíbené agregáty 
a nejinak je tomu i v případě TGB Blade 
600. Sametově plynulý, dlouhý a silný 
zátah motoru o objemu 561ccm, který 

je chlazený kombinací kapaliny, oleje 
a elektrického ventilátoru, na svoje limity 
naráží až ve vysokých otáčkách. Což 
potvrzuje i tabulkový údaj o maximálním 
točivém momentu, který je 53,6Nm při 
5 500 otáčkách za minutu (offroad verze). 
Na pobídku k akci reaguje okamžitě. 
Automatická CVT převodovka dostala 
také drobnou úpravu a tou je zesílená 
konstrukce. Řazení je pětistupňové – H, 
L, N, R, a P, a řadicí páka je řešená jako 
v autě s automatickou převodovkou. Pro 
změnu převodu tedy nejdříve zmáčknete 
spodní část páky, kterou si tím odemknete 
a teprve pak řadíte. Na levém řidítku 
najdete pro TGB klasické uspořádání 
přepínání pohonu pomocí dvou žlutých 
tlačítek a uzávěrky – elektricky připojitelný 
pohon 4x4 se dvěma uzamykatelnými 
diferenciály. 

Posilovač řízení je třístupňový, jak jsme 
u značky TGB zvyklí již několik let, 
shodný s posilovačem na TGB Blade 
1000. Jeho účinnost je opravdu výrazná. 
Na změnu směru nepotřebujete víc, než 
tlak dvou prstů a do plného rejdu stroj 
dostanete opravdu rychle a lehce. Je 
tedy třeba si zvyknout na jeho citlivost při 
jízdě ve vysokých rychlostech. Naopak 
při manipulaci v technických pasážích 
opravdu oceníte, že se přetlačováním 
se čtyřkolkou neunavíte. 

Brzdy fungují opravdu výrazně a rychle. 
Trochu mi tu chybí ruční páčka zadní 
brzdy, u šestistovky je totiž jen páka 
nožní. Na což jsem přišla při prudkém 
sjezdu, kdy jsem si chtěla trochu přibrzdit 
a pravá ruka sáhla do prázdna...no, holt 
zvyk je železná košile, ale po chvíli se 
s tím naučíte počítat. Trochu mi zpočátku 
dělalo problém řazení, musela jsem si 
dávat pozor na řádné sešlápnutí nožní 
brzdy, kdykoli jsem potřebovala přeřadit. 
Ale opět jde jen o zvyk, v průběhu testu 
už mi šlo řazení o poznání lépe. Startování 
v cca osmi stupních se odehrálo na první 
dobrou. Přední brzdovou páčku si můžete 
zamknout, takže si pojistíte, aby vám 
čtyřkolka nezačala putovat krajinou, ani 
když ji necháte zaparkovanou v kopci. 
Motorová brzda zasahuje citlivě a plynule. 

Podvozek je u prodloužené verze LTX 
jednoduše skvělý. S Bladem si prostě jen 
tak plujete krajinou a teprve při pohledu 
před kola vám dojde, že celkem slušně 
pelášíte polní cestou, hustě posetou 
dírami o velikosti menšího kráteru. Jeho 
schopnost pohlcovat nárazy do řídítek je 
opravdu úctyhodná. Což vám dojde až ve 
chvíli, kdy si sednete na jiný stroj, který 

tuto vlastnost nemá až tak vychytanou. 
Na testování jsme měli verzi bez omezení 
rychlosti, takže obvyklý limit 60km 
v hodině se nás netýkal. Poloměr otáčení 
je vzhledem k rozměrům adekvátní. 

Součástí TGB Blade 600i LTX EPS je 
i výbava, která obsahuje tažné zařízení, 
vodotěsný přední naviják 3000 lbs, sedlo 
pro spolujezdce se zádovou opěrkou 
a madly, kompozitní nosiče zavazadel, 
které jsou opatřeny přípravou pro 
volitelnou příplatkovou výbavu – plastové 
úložné boxy. V základu dále nechybí ani 
ochranné kryty rukou, zásuvka 12V, 2 malé 
uzamykatelné schránky na drobnosti, 
zrcátka, nitrogenové tlumiče EVO, 
elektrická uzávěrka diferenciálu, elektrické 
přepínání pohonu 2x4 a 4x4, pancéřované 
brzdové hadičky, 8mi paprskové hliníkové 
disky, 25“ pneumatiky, přední nárazník 
a již zmíněné plně LED osvětlení. 

Sečteno a podtrženo, TGB Blade 600i 
LTX EPS mě opět potěšil a dovedu 
si představit, že bych jím vylepšila svou 
garáž. 
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Důstojný zástupce střední objemové třídy v zbrusu novém kabátku. 

Text:  Jana Kolací ,  foto:  Ivan „Scoob“ Bezděk

JAKO PO MÁSLE

TECH. SPECIFIKACE
MOTOR 
Typ Kapalinou chlazený 4taktní jednoválec SOHC

Zdvihový objem 561 ccm

Vrtání x zdvih 95 x 79,2 mm

Maximální výkon 42 HP (offroad verze)

PŘEVODY
Převodovka automatická, CVT variátor se zpátečkou

PODVOZEK

Přední odpružení
nezávislá dvojitá A ramena, hydraulické tlumiče EVO, 
5ti polohové nastavení předpětí pružin

Zadní odpružení
nezávislá dvojitá A ramena, hydraulické tlumiče 
EVO, 5ti polohové nastavení předpětí pružin

Brzda vpředu 2 x hydraulická kotoučová

Brzda vzadu
1 x hydraulická kotoučová (T3b) / 2 x hydraulická 
kotoučová (L7e)

Pneumatiky P/Z 25 8-12 / 25 x 10-12

ROZMĚRY A HMOTNOST
Délka 2 280 mm

Šířka 1 250 mm

Výška 1 420 mm

Světlá výška 320 mm

Rozvor 1 450 mm

Hmotnost 444 kg pohotovostní

Objem nádrže 18 l

CENA od 219 990,- Kč (verze s EPS)


