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Novinka I Access 650i EPS Transasia

TRANSASIAT

A

ccess oslavuje rekordní cestu
Němce Gerryho Mayra modelem Transasia Edition, který je
od srpna v prodeji i na českém trhu.
Gerry letos na jaře podnikl na čtyřkolce
epickou jízdu z Indie napříč celou Asií!
Celkově to bylo přes 14 000 km a nevyhýbal se ani velehorám včetně nejvyššího pohoří Himálaj…
Denně zvládal najet mezi 500-800
kilometrů a průměrně během šesti
týdnů seděl každý den kolem osmi
hodin v sedle. Gerry nenechal nic
náhodě a vše potřebné pro sebe i kolku
si s sebou vezl v těžkém dvounápravovém přívěsu, který celou dobu táhl za
Accessem.
Speciální edice na počest téhle cesty už
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NASTUPUJE
Takový počin si jednoduše zasloužil nějakou
důstojnou oslavu. Jak jinak víc upozornit na
světový rekord než speciální edicí.

na první pohled neodpovídá vzhledem
klasickému Maxu 650, ze kterého vychází. Největší změnou je maska se dvěma
velkoplošnými světlomety, které nahrazují jinak standardní čtyři projektorové
čočky. Ty jsou v tomhle případě skryté
za čirým sklem spolu s pásy LED diod

pro denní svícení. Novinka by
měla mít po vzoru rekordního
vozidla zvětšený chladič a například i 14palcová kola namísto dvanáctek z běžného 650 Foresta. Součástí
výbavy jsou i ocelové nosiče vpředu
a vzadu (přední je standardní až u 750).
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Access Max 650i Transasia Edition

To nejzajímavější ohledně techniky je
ale elektrický posilovač řízení, který se
u Accessu v tomhle případě objevuje
vůbec poprvé!
Transasia Edition dostává stejnou cenu
jako Max 750i Forest – 179 990 Kč. Takže

zákazníka rovnou postihne dilema, zda
si koupit o 4 koně silnější kolku, nebo
zvolit posilovač. Případně zda neušetřit
dvacku a neodpustit si elektrony, servo
a zasklené čočky u základního 650i
Foresta.

Motor
Rozvod
Zdvihový objem
Vrtáníxzdvih
Kompresní poměr
Max. výkon
Max. točivý moment
Plnění motoru
Převodovka
Pohon
Brzdy vpředu/vzadu
Pneumatiky vpředu/vzadu
Rozměry dxšxv
Rozvor
Světlá výška
Zdvihy vpředu/vzadu
Suchá hmotnost
Nádrž

vodou chlazený jednoválec
SOHC/4
608 ccm
96 x 84 mm
11:1
48 k (35 kW)
neudán
EFI
CVT
2WD/4WD
4 kotoučové hydraulické
26x8-14 / 26x10-14
2170 x 1200 x 1252 mm
1260 mm
300 mm
254/254 mm
344 kg
21 l

Cena

179 990 Kč

Brzdové destičky
Spojkové lamely
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