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TEST: Linhai 400 4x4

Text: P. Lovíšek, foto: autor a P. Mitaš

Niet pochýb, že jedným z najdôležitejších kritérií pri výbere štvorkolky je u nás cena.
Vďaka tomu už dlhé roky profituje značka Linhai, ktorej distribútorom pre SR sa
nedávno stala „stará známa firma“ ASP Group.

Napriek kompaktným rozmerom celej
štvorkolky je sedadlo maximálne priestranné
a v pohode zvládne aj dvojčlennú posádku.

Všetky štyri kolesá sú zavesené nezávisle,
čo dáva štvorkolke výbornú prejazdnosť
terénom.

Dostupné modely
Štvorkolka s pohonom všetkých
štyroch kolies za menej ako štyri
tisícky? Takých veľa nenájdete
a zostáva prakticky len jediná
voľba. Linhai naviac nie je žiadna
„no name“ značka, výrobca
sa štvorkolkami zaoberá už
desaťročia. Linhai je dobre známy
aj na našom trhu, tieto stroje sú
u nás dobre známe už dlhé roky.
Okrem testovanej štyristovky je
v sortimente štvorkoliek Linhai
u nás dostupná ešte výkonnejšia
päťstovka, ktorá má naviac
uzávierku diferenciálu. Priplatíte
si za ňu štyri stovky eur, čo nie je
závratná suma. Ak naopak hľadáte
niečo ešte lacnejšie, nedávno
pribudla v ponuke tristovka
s pohonom len zadných kolies, na
jej kúpu vám postačí len niečo viac
ako tri tisícky eur.
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Moderný dizajn
Aj v Číne si uvedomujú, že dizajn
predáva a aj cenovo dostupné
modely musia slušne vyzerať.
Novodobé stroje Linhai sú
v tomto smere plne porovnateľné
s konkurenciou a na prvý pohľad
nebadať žiadny hendikep. Zvlášť
vydarená je predná časť so
zamračeným pohľadom a so
štvoricou šošoviek. Nechýbajú
ani LED-ky denného svietenia
a dravý vzhľad dokresľujú aj
rúrkové ochranné rámy, pričom
horný plynulo prechádzajúce do
nosiča. Štvorkolku robia opticky
robustnejšou aj rozmerné plastové
chrániče rúk. Veľký podiel na
celkovom vzhľade majú aj kolesá
– nielen atraktívne zliatinové disky,
ale aj „tlsté“ a pekne „zubaté“
pneumatiky SUN-F. Pochvalu si
zaslúžia aj také drobnosti ako
číre sklíčka smeroviek, či červené
pružiny na tlmičoch – vzhľad týchto
strojov je dnes už iná kapitola ako
to bolo pred pár rokmi.

Technika aj pre náročnejších
Aj keď Linhai 400 patrí k útlejším
strojom s jednoduchšou stavbou,
nechýba mu nič, čo by mala
poriadna pracovná štvorkolka mať.
Keď začneme od základu, sú to
predovšetkým nezávisle zavesené
kolesá. Odpruženie je skôr tvrdšie,
čo zabezpečuje presné ovládanie
bez nepríjemného nakláňania.
Dôležité tiež je, že v prípade
potreby sú všetky štyri kolesá
poháňané. Pripojenie pohonu aj
predných kolies je pritom hračkou,
stačí potiahnuť malú páčku palcom
pravej ruky, o zvyšok sa postará
elektronika. Ako sa na správneho
pracanta patrí, súčasťou výbavy
je aj naviják s ťažnou silou 3000
libier. Ovláda sa tlačidlami nad
ľavou rukoväťou, v prípade
potreby však môžete zo stroja
z dôvodu bezpečnosti vystúpiť
a ovládať naviják bezkáblovým
diaľkovým ovládaním. No a chýbať
samozrejme nemôže ani ťažné
zariadenie, ktoré robí zo štvorkolky

ešte užitočnejšieho pomocníka
pri prevoze rôzneho materiálu, či
náradia.
Jednoduchá obsluha
Spomínali sme kompaktnejšie
rozmery stroja a ani v členitom
teréne tak nebudete mať s jeho
ovládaním veľa ťažkostí. Pre
prejazdnosť takýmto terénom
je plusom pomalý, redukovaný
prevodový stupeň, ktorý zvláda
jazdu krokom aj v strmom
stúpaní, naviac so záťažou
v podobe naloženého prívesného
vozíka. Okrem toho nechýba
v prevodovke ani spiatočka. Čo
však naopak trochu chýba, to je
„parkovacia“ poloha. Zaistenie
odstaveného stroja v kopci tak
majú na starosti prevádzkové
brzdy tým, že zatiahnete brzdovú
páku a zaistíte ju malou poistkou.
Radenie rýchlostí je ľahké
a presné, chce to len trochu
zvyku s pomerne dlhou radiacou
pákou. Ovládanie celého stroja

Moderný dizajn pekne dokresľujú štyri
Kvapalinou chladená štyristovka nie
šošovkové svetlomety, či úzke pásiky
je veľmi agresívna, ale dokáže toho
LED denného svietenia.
dosť potiahnuť a nezadýcha sa ani
v prudšom stúpaní.
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spríjemňuje aj komfortný posed.
Sedadlo je širokánske a pohodlné,
vďaka vyšším riadidlám sedí
vodič vzpriamene. Pri prejazde
terénom oceníte dobrú odozvu
od podvozku, v každej situácii
cítite čo štvorkolka pod vami robí.
Tvrdšie ladené tlmiče zabezpečujú,
že stroj sa nenakláňa ani pri
ostrejšom prejazde zákrut, nehúpe
sa ani na väčších nerovnostiach.
Posilňovač riadenia v tejto triede
nečakajte a pravdu povediac, bol
by aj zbytočný. Linhai sa šoféruje
doslova hravo, s riadením veľa
námahy mať nebudete. Naopak
trochu viac sily vyžadujú brzdy, keď
na ne však pritlačíte silnejšie, stroj
aj so záťažou spoľahlivo spomalia
a zastavia. Linhai 400 v žiadnom
smere príliš neohuruje, na druhej
strane absolútne nič mu nechýba
– je to plnohodnotný pracovný
stroj, ale aj príjemný spoločník na
výlety do prírody. Čím však zaujme
a získa si veľa priaznivcov, to je
jeho prijateľná cena.

Na prepínanie pohonu 2WD/4WD
slúži malá páčka pri pravej rukoväti.

MOTOR

Malý displej zobrazuje
všetky dôležité info
a dopĺňajú ho najdôležitejšie
kontrolky.

Typ motora: kvapalinou chladený
štvortaktný jednovalec
Zdvihový objem: 352 ccm
Maximálny výkon: 19 kW (26 k) pri
7.000 ot./min.
Zapaľovanie: elektronické
Štartér: elektrický
Prevodovka: variátor (H+L+N+R)
Spojka: automatická odstredivá
Sekundárny prevod: kĺbové
hriadele
PODVOZOK

Rám: oceľový rúrkový
Odpruženie: všetky kolesá
nezávisle zavesené na dvojitých
A ramenách
Brzdy: kotúčové, hydraulické
Kolesá: zliatinové
Pneumatiky vpredu: 25x8-12“
vzadu: 25x10-12“
ROZMERY A HMOTNOSTI

Sériovo montovaný
naviják má ovládanie pri
ľavej rukoväti, no vo výbave
nechýba ani jeho diaľkové
ovládanie.

Rázvor: 1280 mm
Objem palivovej nádrže: 12,5 l
Hmotnosť: 315 kg
Cena: 3.990 eur
Vozidlo na test zapožičal:
ASP Group, Žebrák

Parkovacia brzda je
vyriešená jednoducho –
aretáciou brzdovej páky.

Pod sedadlom sa nachádza
malý odkladací priestor na
náradie, či lekárničku.

e-shop: www.motocas.sk
Žilinská cesta 503/98, 013 11 Lietavská Lúčka, tel.: 041/500 3200,
mobil: 0903 740 328, 0903 135 455, e-mail: motocas@motocas.sk

ŠIROKÝ SORTIMENT ŠTVORKOLIEK
RÔZNYCH ZNAČIEK

V cenách už od
x.xxx,- Eur

