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PŘEKVAPENÍ

LINHAI M550 EFI 4X4
LINHAI VYTÁHL LETOS DO BOJE O ZÁKAZNÍKY S HORKOU NOVINKOU LINHAI M550 EFI 4X4. CHTĚLA JSEM ZJISTIT, CO TAHLE ZBRUSU NOVÁ
DVOUSTOPÁ HRAČKA UMÍ A ČEKALO MĚ VELKÉ PŘEKVAPENÍ.

D

alo by se říct, že Linhai “dospěl”
a letošní model pětistovky si
nezadá s finančně mnohem výše
ohodnocenými značkami. Na první pohled
je vidět, že designéři si dali hodně záležet.
Moderní agresivní vzhled dává najevo, že
i modelu v této kategorii nemusíte brát
vzhled jako věc nutného kompromisu.
Přední část je řešena pravoúhle, tedy
žádná pozvolná maska, ale hezky „rovně
a placatě“, což působí nově a hezky.
Vpředu nad navijákem najdete ochranný
rám, kterému vévodí dvojice LED světel
pro denní svícení. K tomu navíc dvojité
přední projektorové světlomety s kulatými
čočkami, zajišťující dobrou viditelnost nejen
v terénu. Vzadu se o osvětlení stará dvojice
kulatých LED světel s čirou optikou, tedy
na každé straně jedno zadní světlo a jeden
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směrový blinkr - oboje osazené 16 diodami
pro co nejlepší svítivost. Přední část kapoty
je řešena plochým plastovým víkem, pod
kterým najdeme například baterii. Od řídítek
se přes palivovou nádrž vykrajuje sedlo,
které je určeno pro dvě osoby. Je příjemně
měkké a tvarované tak, aby vás nic netlačilo,
šířka je také komfortní. Spolujezdec se může
držet madel, které se nenápadně vinou
po stranách, zakomponované do kapoty.
Celý stroj končí zadním nosičem, který pod
sebou ukrývá úložný prostor, opět zajištěný
plastovým krytem.

PODVOZEK

M550 je posazena na litých alu kolech
s designovými šesti dvou-paprsky, která
jsou obutá do značkových pneumatik
Sun-F. A nejsou dobrá jen na dívání. Dobře
přilnou k terénu a čtyřkolka je tak díky
kombinaci pneu, nezávislého zavěšení
kol a hydraulických kapalinových tlumičů
s nastavitelnými předpětími pružin v terénu
stabilní, ale ne zas příliš tvrdá. Zkoušeli jsme
ji i v malém lomu, kde při přejezdech přes
kameny a výškově hodně nerovnoměrný
terén skvěle držela stopu i stabilitu a ani po
kamenném povrchu kola neprokluzovala.
Pocitově se mi stroj zdál nižší, než ve
skutečnosti byl a bez problémů projel
i tam, kde jsem si myslela, že už budeme
dřít spodkem. Díky tuhému rámu se M550

(optimálnější spalování) a bezproblémového
startování v jakýchkoli podmínkách. Nám
při testu i lehce zasněžilo a se startem
nebyl problém. Ano, mám na čtyřkolkách
jednoválec ráda. Vyhovuje mi jeho průběh,
síla a absence nahodilé zbrklosti, kterou
některé dvouválcové stroje mívají. Z převodů
jsou k dispozici možnosti L, H, N a R.
Zpátečka (R) je doprovázena intenzivní
zvukovou signalizací. Při použití v těžkém
terénu pomůže elektrická uzávěrka předního
diferenciálu, která při zařazeném pohonu
všech kol - 4x4 - otáčí obě přední kola
stejnou rychlostí, síla motoru se přenáší na
všechna kola a tím překonáte i hodně obtížné
pasáže vaši cesty. Ovládá se jednoduše stisknutím tlačítka předního diferenciálu na
řídítkách. Odezva na plyn byla rovnoměrná
a rychlá, ale ne zběsilá a cukavá. Jízda na
trávě, ve svahu, šotolině, hlíně i kamenném
povrchu (ne malé kamínky na cestě, ale
opravdu po svahu, kde podloží tvořil kámen
jako takový) byla bezpečná a stabilní, stroj se
dal během několika sekund nastavit tak, aby
pohyb prudce nahoru a dolů i po vrstevnici
v rovině proběhl hladce a komfortně. Objem
motoru 493ccm dával jasně znát, že je
naprosto dostačující pro plynulou jízdu
a zvládne vše i při naložení nákladem či jízdě
ve dvou osobách. Můžete s ní samozřejmě
i na silnici, M550 je homologovaná pro silniční
provoz v ČR.

pojistka řadicí páky, zadní nosič, kryt řídítek
a páček řidítek (ten je hodně praktický
a pomáhá při dlouhém pobytu venku
i ochránit ruce proti větru a částečně i zimě),
elektrický naviják s tažnou silou 3000 lbs
vpředu a tažné zařízení vzadu. Nechybí ani
detaily jako USB zásuvka se dvěma porty
či zásuvka na 12V.

ZÁVĚR

Při prvním pohledu se mi zdála čtyřkolka
hodně odkrytá, tím myslím, že bylo vidět
hodně “dovnitř”. Což sice může svádět
k dojmu, že se na ní kdeco (samozřejmě mám
na mysli bláto, písek a další špínu) nachytá.
Na druhou stranu je její údržba lehká právě
díky snadnému přístupu k podvozku a za
kola, mytí bude snazší a není moc míst, kde
by se nečistoty mohly usadit tak, abyste na
ně s wapkou nemohli. Není to sice úplně stroj
na potápění, skákání a závodění, ale k tomu
taky nebyl konstruován a ruku na srdce, kdo
by v této cenové kategorii čekal závoďák
například na Dakar... Účel, pro který byl
vyroben, tedy pracovní a rekreační užití, ale
plní spolehlivě. A i zábavy s ním užijete dost.
Tech DATA

VÝBAVA

neklepe jak drahý pes a pokud jste povahy
opatrné či bojácné, může vás uklidnit, že
při prudkých sjezdech vám budou pomáhat
nejen hydraulické kotoučové brzdy, ale
i motorová brzda. Když už jsme u těch brzd.
Máte k dispozici klasickou přední brzdu
- páčku na řidítkách, zadní brzdu můžete
použít buď pomocí nožního pedálu, nebo
pomocí druhé páčky na řídítkách, což je
pro spoustu lidí pohodlnější.

MOTOR

Bez motoru byste se nehnuli, tedy pokud
nejste Harry Potter s kouzelnou hůlkou
nebo nevlastníte nějakou její alternativu
s podobnou mocí. M550 pohání kapalinou
chlazený čtyřtaktní jednoválec se
vstřikováním paliva DELPHI a díky systému
EFI se dočkáte nižší spotřeby paliva

LCD displej toho umí hodně. Na modře
podsvícené obrazovce vidíte zařazený
rychlostí stupeň a rychlost, počet ujetých
km, indikátor pohonu 2x4/4x4, jak jste na
tom s pohonnými hmotami atd., nad LCD
displejem přehledně vidíte zařazený neutrál
nebo zpátečku (ta je doprovázena i zvukovou
signalizací, kterou nejde přeslechnout),
zapnutá dálková světla nebo směrový blinkr
a kontrolku motoru.
Celá základní výbava je štědrá - mimo již
zmíněný LCD displej a další je to třeba

MOTOR
Typ
Zdvihový objem

4-taktní kapalinou chlazený jednoválec SOHC
493 ccm

PŘEVODY
Převodovka
Sekundární převod

automatická - CVT variátor se zpátečkou
kardan

PODVOZEK
Přední odpružení
Zadní odpružení
Brzda vpředu
Brzda vzadu
Pneumatiky P/Z

nezávislé McPherson
IRS / nezávislá dvojitá A-ramena
2 x hydraulická kotoučová

2 x hydraulická kotoučová
AT25 x 8-12 / AT25 x 10-12

ROZMĚRY A HMOTNOST
Délka
Šířka
Výška
Rozvor
Hmotnost
Objem nádrže

2 070 mm
1 150 mm
1 240 mm

CENA

124 990,- Kč

1 285 mm

364 bez náplní
14,5 l
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