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Linhai UTV 550
T-BOSS EFI EPS
Úplne prepracovaný
Toto UTV vás predovšetkým osloví moderným
dizajnom, ktorý je strihnutý športovými líniami,
viacerými možnosťami farebných prevedení
a to, na čo pozeráte, už má prakticky skoro
všetko vo výbave. V základnej cene dostávate
homologované dvojmiestne vozidlo vybavené
hliníkovými, lakovanými diskami kolies, strechou,
spätnými zrkadlami, navijakom s diaľkovým
ovládaním, ťažným zariadením, sieťkami na

oboch stranách, pevnou strechou a aj polovičným
predným plexi. To, čo nevidíte, to hodnotnejšie
je ukryté v technike pod kapotami. Motor so
vstrekovaním (EFi) posilňovač riadenia (EPS),
nezávislé zavesenie každého kolesa, 4 x kotúčová
brzda obsluhovaná nožnou hydraulickou brzdou
a piaty kotúč na prevode plní úlohu ručnej brzdy.
Pohon je 2x4 alebo 4x4 s plnou uzávierkou, silu
vpredu i vzadu prenáša kardan. Robustný, oceľový
rám je vzadu doplnený korbou s možnou záťažou

až 200 kg. Korba dovolí odklopiť zadné čelo a má
možnosť mechanického vyklopenia nákladu.

V kabíne...
...sa dočkáte ergonomického priestoru strednej
veľkosti pre dve osoby. Operadlá v strede sú delené
opierkou, ktorú keď preklopíte máte oporu pre
lakte, ale i držiak na nápoje, či drobnosti. Výborné
je predsunuté madlo pre spolujazdca, za ktorým je
jeden odkladací, otvorený priestor, ďalšie veci si viete

apríl 2019

stredná
trieda
V minulosti by ste
možno jednovalec
v tomto objeme
nenominovali na
kategóriu UTV vozidla,
ale vzhľadom k tomu,
že výrobcovia ženú
vývoj nezastaviteľným
smerom, tak vás
možno oslovi práve
táto mašinka.
Neohuruje rýchlosťou,
ani prevratnou silou,
ale ponúkne vám za
rozumné peniaze
alternatívneho
pomocníka na
každodennú dennú
prácu, na ktoré
vám stačí vodičské
oprávnenie skupiny „B“.

TEST

odložiť do uzatvárateľnej skrinky priamo pod madlom.
Samozrejmosťou sú bezpečnostné pásy, nastaviteľný
volant a ľahko dosiahnuteľné prepínače uzávierky.
Radiaca páka má 4 štandardné polohy, P, H, L, R.
Prístrojový panel na to ako je jednoduchý nesie
množstvo údajov a jeho LCD / analógová kombinácia
ukazuje všetky postavenia radiacej páky, LED panel
na ikonkách štyroch kolies ukazuje stav zopnutia
náprav. Na tento posledný údaj som potreboval
okuliare, lebo ikonky sú tak malé, že sú sotva

rozpoznateľné. Trošku kriticky musím spomenúť
prepínač smeroviek, ktorý som nevedel nájsť a je
presne na palubnej doske prekrytý volantom, tak
som ho vždy iba nahmatával. Inak všetko ostatné je
tu podradené heslu „V jednoduchosti je krása“ a tak
tu žiadne sofistikované veci nehľadajte. Sedadlo
je odnímateľné a nájdete pod ním výborný prístup
k filtrom, palivovej nádrži (hrdlo plnenia je zvonku),
ďalej k poistkám, a pod miestom vodiča sa ukrýva aj
ďalší úložný – už 4. priestor.

● Kompaktný, moderný,
plne vybavený v základe…

● Moderné UTV musí
i vyzeraś, nielen slúžiś...

● Ergonomické rozmiestnenie prvkov
je príkladom jednoduchosti

● Mechanický výklop,
korba odvezie 200 kg nákladu
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Obsluha je úplne jednoduchá
Posed posádky je viac lavicový a obaja
členovia majú pre oporu nôh vytvorené
protišmykové plochy. Štartuje sa otočením kľúča
a stroj potom riadite skoro identicky ako auto. Už
v areáli ASP som ocenil malý polomer zatáčania,
ak sa pýtate na hluk v kabíne, tak presne
zodpovedá objemu ccm, ale telefonovať sa tu dá
aj počas prevádzky. Stroj je úplne nový, radiaca
páka si ešte len zvykala na jednotlivé polohy,
treba počkať na zníženie otáčok a potom radiť.
Stroj sa nezľakne ani rozmáčanejšieho terénu do
kopca a veselo zadné kolesá popretáča, akoby
sme chceli športovať. Nie je ale na šport stavaný
a jeho účel je nasmerovaný inde. Prevod vám
dovolí maximálku 70 km/h a pri užívaní tohto
vozidla zistíte, že podvedome dávate prednosť
skôr sile ako rýchlosti a toto je aj jeho hlavná
prednosť. Prevodovka prenáša silu na kolesá
príjemným, netrhavým spôsobom. Pri znižovaní
rýchlosti je cítiť, že stroj rozumie brzdeniu
motorom, pričom v kombinácii s ľahkým točením
volantu vďaka posilňovaču jeho prirodzené
ovládanie zvládne aj hoc aká žena. Ak ste v teréne
stačí dať elektronický pokyn na uzávierku 4x4,
pričom ďalšie tlačidlo umožňuje zomknúť predný
diferenciál a tak zvýšiť trakciu v teréne, ale hlavne
ťažnú silu. Nemusíte sa teda báť ani ťažšieho
nákladu, či prudkého stúpenia. Treba len pochopiť,
čo sa ktorým spínačom spína a stroj poslúchne
na slovo.

● Ochrana posádky
– sieśka + rám + pásy

Je to univerzál,
ktorý skoro nič nežerie, jednoducho sa
obsluhuje a pojme i menší náklad, ktorý môže byť
aj sypký. Každý tlmič je mechanicky nastaviteľný
a viete si tak podvozok prispôsobiť vaším pravidelne
vykonávaným činnostiam. Počas jazdy ESP pracuje
dokonca i ako tlmič nárazov, pokiaľ predné koleso
narazí na nečakanú prekážku. Svetlá sú LED,
predný oceľový rám ich z časti ochráni. Vozidlo
celkovo pôsobí kompaktnejšie, obratným dojmom
a takým i v skutočnosti je. Ak by ste sa rozhodli
práve preň, počítajte s ním, ako s UTV strednej
triedy, škoda by ho bolo zničiť v lese ťahaním 500
kilových kmeňov stromov. Je skôr určený na ľahkú
práce v lese a samozrejmú prácu na gazdovstve,
záhrade, či na roli. Ak chcete viac vo výkone a sile,
môžete siahnuť na model Linhai 700 EFI, ale je to
skoro o 2000 Eur viac, preto dopredu zvážte účel,
na ktorý chcete UTV reálne využívať.

● Všetko potrebné je tu...

● Nastavite¾né predpätie, 4 x brzda,
masívne oce¾ové podvozkové prvky...

Technické parametre:

Linhai UTV 550 T-BOSS EFI EPS
Cena: 8 339 Eur
Motor: 493 ccm, 4 ventily, SOHC, jednovalec, výkon: 33 k pri 6 500 ot./min. (offroad verzia)
Krút. moment: 39 Nm pri 5 500 ot./min.
Prevodovka: automat s plynulým prevodom, reťaz, uzávierka diferenciálu: áno, predná
Rozmery (D x Š x V): 2 790 x 1 470 x 1 920 mm
Rám: priestorový, pozváraný z oceľových rúrok
Rozmer ložnej plochy: (D x Š x V): 1350 x 950 x 280 mm, hmotnosť: 563 kg (prevádzková)
Nosnosť korby: 200 kg, rázvor: 1 855 mm, výška sedla: 860 mm, objem pal. nádrže: 26 l
Pneu: vpredu: 25x8-12, vzadu: 25x10-12, homologizácia: áno
UTV na test zapožičal: ASP Group s.r.o. CZ

