
Kto nemá v ponuke veľký dvojvalec, tak ako by 
ani neexistoval. Znie to možno trochu tvrdo, ale 
momentálne to tak vyzerá na trhu veľkoobjemových 
úžitkových štvorkoliek. Je tomu tak aj v skutočnosti? 
Sú výkony vysoko presahujúce hranicu 80 k potrebné 
a je cenový rozdiel medzi veľkým dvojvalcom 
a jednovalcom adekvátny? Jednou z odpovedí na 
všetky tieto otázky je aj vlajková loď značky Access 
Motor, model Shade Extreme 850i LT EPS.

MAXI ZÁBAVA
Text: Miro Tamáši, foto: Vlado Brniak
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● Dizajnu nechýbajú okrem pestrej grafiky 
aj moderné prvky akými sú LED svetlá
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Veľké kubíky ukryté 
v jednom valci

Veľké jednovalce mali vždy pevné miesto 
nielen medzi úžitkovými štvorkolkami, ale aj 
medzi športovými. Dôvodov je veľa, spomeniem 
menšie rozmery, jednoduchšia konštrukcia 
a údržba, nižšie prevádzkové náklady, alebo rýchly 
prenos výkonu na kolesá. Presne to vám ponúka 
aj veľký jednovalec, ktorý sa ukrýva v útrobách 
testovaného Aceessu. So svojím zdvihovým 
objemom 781 ccm je zároveň aj jedným z vôbec 
najväčších jednovalcov, ktoré na trhu nájdete 
a tomu samozrejme zodpovedajú aj jeho parametre. 
Moderný jednovalec je vybavený štvorventilovou 
technológiou, ktorú ovláda rozvod SOHC. 
Nechýba elektronické vstrekovanie paliva Bosch. 
O kultivovaný chod sa stará vyvažovací hriadeľ, 
ktorý eliminuje nežiaduce vibrácie. V otvorenej 
„offroad“ verzií dosahuje tento motor  maximálny 
výkon viac ako 58 k.

Dynamický dizajn  
Tento model je ponúkaný len v predĺženej verzii, 

no napriek tomu sa môže pochváliť dynamickým 
dizajnom, ktorý mu naviac pristane a vlastne tak 
výborne vystihuje filozofiu značky, ktorá ponúka 
skoro všetky svoje modely v podobnom duchu. 
Motor je prakticky kompletne ukrytý za plastovými 
kapotážami a všetko tak do seba presne zapadá. 
K samotnému motoru sa tak dostanete až po 
zložení postranných plastov, no nie je to nič 
náročne a nezaberie to veľa času. Na prvý pohľad 
som tak chvíľu váhal, či naozaj ide o predĺženú 
úžitkovú verziu, no parametre hovoria niečo 
iné a s celkovou dĺžkou 2 390 mm patrí medzi 
vôbec najdlhšie štvorkolky na trhu. Každopádne 

na jazdca čaká v sedle dostatočný komfort, 
no a v prípade, že plánujete za seba zobrať aj 
spolujazdca, tak v ponuke príslušenstva určite 
nájdete viac spôsobov ako mu vytvoriť chrbtovú 
opierku. Celkovo vydarený športový dizajn dopĺňa 
pestrá grafika. No a spomeniem ešte 14-palcové 
hliníkové ráfy kolies, ktoré sú súčasťou sériovej 
výbavy a rovnako prespievajú k vydarenému 
dizajnu štvorkolky.

Dobre vybavený podvozok
Keď máte pod sebou výkonný motor je dobre 

vedieť, že sa môžete spoľahnúť na podvozok, 
ktorý vám pomôže tento výkon bezpečne 
zvládnuť. V prípade veľkého jednovalca Shade 
Extreme môžete byť bez obáv a čaká na vás 
kvalitný a dobre vybavený podvozok. Základom je 
robustný oceľový rám, ktorý naviac pomáha znížiť 
ťažisko celej štvorkolky. Všetky štyri kolesa sú 
zavesené nezávisle pomocou dvojitých A-ramien. 
Tlmiče pruženia okrem komfortného nastavenia 
prinášajú aj slušný zdvih a ich tuhosť sa dá 
nastaviť v piatich polohách. Kotúčové brzdy na 
všetkých štyroch kolesách sa starajú o rýchle 
spomalenie štvorkolky a odvádzajú výbornú prácu. 
Štandardom je elektronicky aktivovaný náhon 
4x4, čo však poteší je uzamykateľný diferenciál 
na každej náprave. Oba sa aktivujú elektronicky 
a jazdec tak má na výber, no a keď aktivujete obe 
uzávierky naraz, tak sa bez problémov vyhrabete 
aj z tých najhorších situácií. Vítaným doplnkom je 
elektronický posilňovač riadenia a jeho prítomnosť 
oceníte nielen pri pomalej jazde v ťažkom teréne, 
ale aj pri rýchlych presunoch terénom, kedy vám 
pomáha tlmiť nárazy, ktoré by sa inak prenášali do 
riadenia a maximalizuje tak komfort jazdy. 
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● Atraktívne hliníkové ráfy kolies sú 
súèasśou sériovej výbavy

● Podvozok svojim nastavením ponúka 
komfortné zvezenie

● Rovné predåžené sedlo uvítajú najmä 
aktívni jazdci, ktorí poèas jazdy neustále 
presúvajú svoje śažisko

● Motor je dokonale ukrytý za 
plastovými krytmi

● Výkon jednovalca sa rýchlo dostáva na kolesá a o zábavu máte tak postarané
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Maxi športovec
Napriek rozmerom, ktoré nijak nevybočujú 

štandardu veľkých úžitkových štvorkoliek mám 
v sedle Accessu pocit kompaktnejšej štvorkolky 
akou v skutočnosti je. Možno za to môžu štíhle 
stredové partie alebo dlhé a rovné sedlo, ktoré 
by ste čakali skôr na  športovom offroade, no 
v sedle sa cítim výborne hneď od prvých metrov. 
Prirovnal by som to skôr k menšej 600-vke ako 
veľkoobjemovému dvojvalcu. Veľký jednovalec 
prakticky hneď od voľnobežných otáčok dával 
o sebe vedieť a spomínaných 781 ccm zdvihového 
objemu dokázalo dať veci veľmi rýchlo do pohybu. 
To všetko samozrejme na rýchlom prevode „H“. 
Motor vám dokáže ponúknuť dostatok výkonu a aj 
niečo naviac.  Nie je to síce spomínaných +80 k, 
ktoré nekompromisne roztočia kolesá aj na asfalte, 
no pocit, žeby toho výkonu bolo niekde málo tu 
určite nehrozí. Skôr si dokážete potenciál motora 
viac užiť a ak na veľkom dvojvalci sú situácie kedy 
s páčkou plynu musíte narábať opatrnejšie, tak 
na Accesse môžete poriadne zatlačiť páčku plynu 
a nechať sa potiahnuť lineárnym nástupom silného 
jednovalca. Dobrou správou zároveň je,  že motor 
sa správal kultivovane aj pri vysokých otáčkach 
a vibrácie, ktoré sú občas s jednovalcami spájané 
tu nepocítite.

Podvozok do pohody
Aj keď má Access v názve slovo Extreme, tak 

podvozok je v sérii nastavený skôr na komfort, 
no v tejto triede je to úplne normálne a ak chcete 
tuhšiu charakteristiku pruženia stačí sa pohrať 
s nastavením. Čaká vás tak skôr mäkšie pruženie, 
čomu samozrejme zodpovedá komfort nielen 
v teréne ale aj na ceste. Podstatné však je, že 
podvozok bez problémov zvláda výkon motora 
a nezľakne sa ani náročného terénu. Vďaka slušnej 
svetlej výške podvozku  a ľahkému ovládaniu 
budete prekážky skôr vyhľadávať ako sa im 
vyhýbať, no a v kombinácii s výkonom, ktorý máte 
k dispozícii sa nemusíte obávať ani náročného 
terénu. Výbornú prácu odvádza posilňovač riadenia, 
ktorý výrazne uľahčuje manipuláciu so štvorkolkou 

a oceníte to najmä pri aktívnom náhone 4x4. 
Pri tak veľkej štvorkolke je tento doplnok naozaj 
k nezaplateniu. Ovládanie bolo naozaj príjemné 
a ani v tesnom teréne sa s Accessom nestratíte. 
Naopak pri rýchlych presunoch podvozok 
spoľahlivo filtroval nerovnosti a štvorkolka sa 
správala bez náznaku nervozity. Žiaden extra 
komentár nevyžadujú brzdy, ktoré spoľahlivo 
spomalili štvorkolku v každej situácii.

Veľký jednovalec, prečo nie? 
Milovníci veľkého výkonu možno len mávnu 

rukou a svoj vysnívaný stroj budú naďalej hľadať 
medzi dvojvalcami. Nemôžeme im však nič vytýkať, 
vývoj ide neustále dopredu a keď nám výrobcovia 
ponúkajú viac, prečo po tom nesiahnuť. Access 
Motor Shade Extreme 850 zostáva napriek tomu 
zaujímavou voľbou aj pre túto kategóriu jazdcov. 
Shade svojimi parametrami vyčnieva spomedzi 
ostatných jednovalcov na trhu, rozmermi a bohatou 
výbavou sa približuje veľkým dvojvalcom. Výkonu je 
možno menej ako v prípade dvojvalcovej 1000-ky, 
no stále viac ako dosť nato, aby si na svoje prišiel aj 
skúsený jazdec. Potom je tu samozrejme cena, ktorá 
je citeľne nižšia ako u dvojvalcovej konkurencie. 
850-ka z dielne Access Motor má tak rozhodne čo 
ponúknuť.

  Access Motor Shade Access Motor Shade 
Extreme 850i LT EPS Extreme 850i LT EPS 

Cena: od 7 549 Eur
Motor: 781ccm, 4 ventily, SOHC, jednovalec, výkon: 58 k (offroad verzia)

Prevodovka: automat s plynulým prevodom, kardanový hriadeľ 
Uzávierka diferenciálu: áno, predný / zadný 

Rozmery: (D x Š x V): 2 390 x 1 200 x 1 495 mm
Rám: kolískový, pozváraný z oceľových rúrok, hmotnosť: 468 kg (prevádzková) 

Rázvor: 1 440 mm, výška sedla: 980 mm, objem pal. nádrže: 21 l
Pneu: vpredu: 25x8-14, vzadu: 26x10-14, 

Homologizácia: áno
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ATV na test zapožičal: ASP Group s.r.o. CZ

Fotogaléria na 
motocykel.sk
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