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TGB BLADE 550 LT EFI IRS
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Jestliže čtyřkolku
můžete používat
pro zábavu, pro
práci, profesionálně i úplně volnočasově, tak okolo
vody můžete spojit
všechno do jednoho. O tom, jak
čtyřkolku používá
nadšený rybář Vlasta, jsme si během
focení v přírodě popovídali ve středočeských Jincích.
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ť už chcete nebo ne, je TGB
Blade jednou z nejrozšířenějších
čtyřkolek na trhu. Není divu,
že pak snadno objevujete další a další
profese, kde se právě taková mašina
uplatní. Univerzálnost použití totiž mají
tyhle pětistovky v popisu práce a tak
si jí každý může přizpůsobit vlastním
představám. Konkrétně pro rybáře,
případně jejich rybniční hospodáře
může využití čtyřkolky znamenat
kromě lepší dostupnosti revíru třeba
i velké usnadnění jejich práce.
Jestliže jezdíte na ryby, víte, že kolikrát
s sebou táhnete takovou hromadu
věcí, že od auta, které zdaleka ne
vždycky zaparkujete přímo u vašeho

oblíbeného místečka, to máte třeba
na čtyřikrát. A to už je fakt otrava.
Přenosením vybavení trávíte čas, který
byste o hodně raději věnovali vlastnímu
rybolovu… Čtyřkolkou tenhle problém
vyřešíte dokonale a elegantně. Nejen,
že snadno překonáte cestu k rybníku,
řece nebo přehradě do míst, kam
prostě s osobákem nemáte šanci dojet,
ale ještě si do kufru nandáte klidně
všechny ty nepříliš čisté a nevoňavé
pomůcky, kvůli kterým, když je najde
v autě, vaší polovičce vstávají vlasy na
hlavě a přeskakuje hlas při nadávání.
Prostě kolka je stvořená pro pohyb
i pobyt v přírodě, ať si kdo chce, co
chce, říká.
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můžu k vodě dovézt třeba krmení pro
ryby, případně se s tím odváží posekaná
tráva nebo seno, když se staráme o břehy,
nebo se vytrhávají řasy z vody, ty je taky
potřeba odvézt,“ uvádí Vlasta. S vlastním
rybolovem je to ale složitější, než si
leckdo myslí. Jak říká náš rybář: „Záleží na
jakou rybu jedu. Někdy stačí čtyřkolka,
jindy, třeba když jedu na sumce, musím
připojit i vozík s motorovým člunem…“
Jak specifická tahle profese je, vám dojde,
když jednou uvidíte výlov rybníka. Velká
sláva a hlavně velká práce při vyvrcholení
sezony. A právě i u téhle činnosti se dá
snadno využít čtyřkolka vybavená třeba

Zábava i pro profíky
Rybaření je sport, zábava i zaměstnání pro
klidné povahy, co najdou u vody mír a klid,
ale na druhou stranu i pořádný adrenalin,
když jde o něco většího. Náš rybář patří
mezi ty dobrodruhy, co nevysedávají
jenom u rybníka za vesnicí, ale třeba jeho
poslední velká zahraniční cesta vedla až
na daleký Nordkap – nejsevernější místo
Evropy. Pak se ale vrátí domů a stejně
ho čeká pořád ta samá dřina kolem
spravovaných rybníků… „Čtyřkolka má
u vody určitě využití. Já mám na starost
šest okolních rybníků a to je práce
opravdu hodně. Když připojím vozík,
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Představujeme vám nejextrémnější sportovní side-by-side na světě.
Rostoucí popularita sportovních SxS přesvědčila ARCTIC CAT,
že musí zvednout hozenou rukavici v dostihu za dokonalostí.
A tak vytvořili Wildcata - nejvýkonnější sportovní offroad, jaký
kdy byl postaven. Wildcat posunuje hranice tak daleko
za dosavadní limity, že se o tom konkurenci ani nesnilo.
Cena již od:

459 900 Kč (včetně DPH)

www.ac-usa.cz
ASP Group s.r.o. - Oficiální dovozce amerických čtyřkolek
ARCTIC CAT do České a Slovenské republiky
Kontakt: Náměstí 13, 267 53 Žebrák Tel.: +420 311 577 222
e-mail: info@aspgroup.cz web: www.aspgroup.cz
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Záleží na jak velkou rybu jdete, někdy bude potřeba připojit i vozík...

tím vozíkem. „Na vozík se naloží káď
s rybami a ty se pak dají rozvážet do
dalších rybníků,“ dodává Vlasta.
Stejně ale nejvíc rybářů čtyřkolku
využívá čistě pro dopravu k vodě. Třeba
takové muškaření má hned jiný spád,
když máte všechno po ruce v otevřeném
kufru zaparkované mašiny. A i když
rybáři určitě nejsou příznivci brodění
motorových vozidel řekou, tak když
se přivřou oči, můžete si čtyřkolku
s veškerou výbavou popovézt třeba
na ostrůvek uprostřed řeky. Se kterým
autem se vám tohle povede.
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Vyšší standard
TGB Blade se bestsellerem nestal
přes noc, dalo to práci a snažit se
dovozce musí neustále. Není proto
divu, že dnes za své peníze zákazník
dostává kromě vlastní čtyřkolky
ještě slušnou funkční výbavu navíc.
Věčným tématem jsou nosiče a rámy
– u TGB neřešíte, hned ve standardu
má Blade mohutné nosiče vpředu
i vzadu a k tomu i navazující ochranné
rámy na oba konce čtyřkolky. Pro
profesionální využití jsou to hodně
užitečné komponenty, v extrémním

terénu jakbysmet. Pro práci rozhodně
využijete i homologovanou kouli.
Z hlediska terénní funkčnosti může
Blade nabídnout kromě velkých
14palcových hliníkových disků třeba
bástry na řídítka případně plastické
lemy blatníků nebo kryty ramen,
v originálním balíku je součástí
mašiny i 3000librový naviják, nechybí
ani 12voltová zásuvka. Moc se to
dneska nedělá, ale TGB má navíc ještě
přídavné světlo v kapličce, které vám
posvítí vždy tam, kam míříte řídítky.
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Motor
vodou chlazený jednoválec
Rozvod
OHC/4
Zdvihový objem
503 ccm
Vrtání x zdvih
92 x 75,6 mm
Kompresní poměr
10,2:1
Max. výkon
20/43 k (14,8/31,4 kW)/7000 ot./min.
Max. točivý moment
neudán
Plnění motoru
vstřikování Siemens
Převodovka
CVT
Pohon
2WD/4WD
Brzdy vpředu/vzadu
hydraulické kotoučové
Pneumatiky vpředu/vzadu
26x8-14/26x10-14
Rozměry dxšxv
2360 x 1235 x 1250 mm
Rozvor
1450 mm
Světlá výška
305 mm
Zdvih kol vpředu/vzadu
203/229 mm
Suchá hmotnost
352 kg
Nádrž
18 l
Cena
169 900 Kč

ZÁKLADNÍ VÝBAVA
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700 H1 EFI CAMO
Arctic Cat 700 H1 CAMO s pohonem 4x4 vás dostane nejen
na všechna vaše oblíbená a dosud nedostupná místa, kam
byste se jinak s běžným dopravním prostředkem nedostali.
Kamuflážové maskování a černá kola zaručí, že dokonale
splynete s přírodou. Přední a zadní nosič pojme i značně
rozsáhlou výbavu, kterou si na cestu můžete vzít s sebou.
Silný, kultivovaný a spolehlivý čtyřdobý motor oceníte již při
jízdě na silnici. Díky snadnému ovládání s posilovačem řízení
se při jízdě v terénu budete cítit bezpečně a přirozeně.
Akční cena v prémiové výbavě:

249 900 Kč (včetně DPH a SPZ)

www.ac-usa.cz
ASP Group s.r.o. - Oficiální dovozce amerických čtyřkolek
ARCTIC CAT do České a Slovenské republiky
Kontakt: Náměstí 13, 267 53 Žebrák Tel.: +420 311 577 222
e-mail: info@aspgroup.cz web: www.aspgroup.cz
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