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kontrolky směrových a dálkových světel a velice
příjemný ukazatel stavu paliva. Toť vše.
Přehledné, praktické, dostačující. Nějaké
vyfikundace jako otáčkoměr (u variátoru?) či
palubní počítač tady nemají místo.
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Text: Pavel „Picasso“ Obšivač ml., foto: Ivan „Scoob“ Bezděk

Trh tří a čtyřstovek je u nás hodně plný a především je nasycován stroji tchajwanské provenience,
které lákají zájemce nejen cenou, ale v poslední době i poměrně dobrou kvalitou a širokým
servisním zázemím.

Světové, především americké značky jsou tak
postupně (nebo potupně?) z tohoto segmentu
vytlačovány, nebo jej dobrovolně opouští
a etablují se ve vyšších, cenově méně
dostupných či nemasových třídách. Dá se tedy
předpokládat, že v takhle přesyceném trhu, kde
nabídka získává navrch nad poptávkou, bude
zdravá konkurence tlačit na pilu a za svoji cenu
zde naleznete poměrně velký podíl kvality.
Jednou z nejvíce expandujících a nejpružnější
značek je Access. Ač velice mladý výrobce (na
trhu někdy od roku 2003), marketingově zvládl
prvotní, v předešlých letech raketově startující,
zájem o čtyřkolky natolik, že v prodejnosti předčí
mnohé, o něco renomovanější značky. Politika
velkého výběru za lidové ceny, širokého zázemí
a vstřícného přístupu k zákazníkovi nalákala
značný počet současných majitelů. Sám jsem měl
možnost dlouhodobě testovat Access Max 4 300,
dostal jméno Maxík, a já jsem na něm najezdil
necelých 3 000 km. Takže když se naskytla
příležitost si vyzkoušet další generaci tohoto
velmi oblíbeného stroje (prodalo se ho přes 700
ks), neváhal jsem a na Maxíkovi se sklouzl.
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Co nového?

Je škoda, že se do tohoto čísla do sekce ojetina
již nevejde test Maxe 4 (najdete ho v příštím
čísle), protože by mohl být „předskokanem“
tohoto testu a pro eventuálního zájemce vítaným
porovnáním. Velmi stručně lze napsat, že pro
vstup do dalšího levelu továrna zapracovala
především na motoru, který převzala ze
sportovně velmi úspěšného typu Tomahawk
(vyšší obsah, vyšší výkon, lepší průběh náběhu
výkonu), a to včetně sportovního CDI zapalování.
Továrna také zapracovala na vylepšení tlumičů
pérování.

4 x 4? Ne, 4 x 2

Přestože vzhled u čtyřkolek se postupem času
téměř sjednocuje, Maxík je výjimkou. Při prvním
pohledu diváka vůbec nenapadne, že se jedná
o dvoukolku, tedy čtyřkolku s jedinou hnanou
nápravou. Je mohutný, velikost předních kol
a vůbec celé mohutné přední části navozuje pocit
obounápravově hnaného pracanta. Musím
přiznat, že i ve vzhledu Maxík doznal mírným
faceliftem příznivých změn, a to především

v kvalitě probarvení. „Můj“ Max měl zelenou,
celkem nevýraznou barvu plastů, testovaný
kousek už měl barvu líbivě černou a plast byl
výrazně hlouběji probarven. Také výrazná barva
tlumičů a červená barva drobností dodává líbivost
a nekonformnost, ale stále ještě před hranicí
kýče. Škoda jen, že nebyl vybaven litými koly,
které čtyřkolce dodají kvalitativně lepší vzhled.
Testovaný kousek byl tak vybaven předním
i zadním trubkovým nosičem a předním rámem,
což navozuje pocit objemově vyššího stroje,
klidně bych ho tipoval tak na půllitr, sedmpade.
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že tyhle
nosiče po umístění boxů unesou výbavu pro dva
lidi na čtrnáct dní dovolené, a to bez výrazného
vlivu na jízdní vlastnosti.

V sedle

Po usednutí za řidítka Maxíka nacházím, pro mne
již známý pocit, pohodlí. Po zapnutí zapalování se
rozsvítí přístrojový panel, který nabízí, stejně jako
předchozí model, všechny základní funkce:
kontrolku mazání a dobíjení (opět v jednom…),
zařazený rychlostní stupeň (Maxík nemá redukci),

Posaz za řidítky je poměrně vzpřímený, se svojí
postavou (mírně nad 180 cm) bych však přivítal
řidítka trošku vyšší, zvláště pro dlouhé přesuny.
Sedlo je poměrně měkké a pro spolujezdce
nabízí dostatek místa jak na normální sezení, tak
i občasné přesuny uložení zadnice, když už tlačí.
Nastupování spolujezdce je však trošku
tělocvikem. Blatníky jsou široké, místo pro nohy
zase úzké, chce to holt grif a první nasedání se
určitě neobejde bez úsměvných a zajímavých
tělocvičných kreací.
Po nastartování s výfukem v sériovém provedení
už je opravdu slyšet obsah motoru, na druhou
stranu zvuk nikoho neobtěžuje a při občasném
výletu do lůna přírody bude šetrnější ke
zvířátkům a méně nápadný pro lidi, kteří tam
čtyřkolky vidí velmi neradi. Páka řazení je chytře
umístěna na pravé straně, aby nebylo možné při
tom přidat plyn, ale šla trochu ztěžka. Možná to
bylo jen syrovostí testovaného kusu, u starého
Maxíka to bylo natošup. Nárůst výkonu je znát už
při rozjezdu. Vím, že to může být jen subjektivní
pocit z nového stroje, ale mě připadá tento motor
tak alespoň o čtvrtinu silnější a variátor zabírá už
při nižších otáčkách, tak nějak plynuleji. Jízdní
vlastnosti jsou se starým Maxíkem totožné, jen
mi tam připadlo ještě více vibrací. Vibrace
v řidítkách jsou však převážně způsobeny
použitými koly, jejich vyvážením a hlavně druhem
a stavem vzorku. Terénní pneu holt perfektně
slouží především v terénu. Když už jsme u té
silnice, maximálka je vyšší proti předešlé verzi,
na silnici lze stroj rozhoupat i nad 95 k/hod.
Celkově mi opravdu nový Max 5 připadá jako
větší a silnější bratr s téměř shodnými jízdními
vlastnostmi. Věřím, že při správné volbě
pneumatik lze stejně jako se starým Maxem
absolvovat dovolenou po zemích českých, po
kvalitních, ale klidně i hodně rozbitých okresních
silničkách i 14. třídy, a to v relativní pohodě.
Nevím, jak moc se větší výkon projeví na
spotřebě (při testování jsme dali Maxíkovi zabrat
víc než je normální provoz), ale se starším
motorem nebyl problém se držet hranice 3,5 l/
100 km, což při téměř 15 litrové nádrži dává

neuvěřitelný dojezd. Jízda po rovných a hezkých
silničkách je sice ještě příjemnější, ale nezáživná
a velmi lehce se tam stáváte brzdou provozu,
navíc motor běžící stále na nejvyšší otáčky
přenáší vibrace i do stupaček a jízda už příjemná
moc není. Co se terénu týká, překvapily mne
průjezdní vlastnosti. Občas jsem měl opravdu
pocit, že má pohon všech kol. Motokrosové trati
či trialové úseky nejsou doménou tohoto stroje,
trpí jak podvozek, který na to stavěn skutečně
není a v těžkých namáhavých úsecích zase trpí
variátor, redukce v této cenové a typové kategorii
prostě není. Pro větší univerzálnost lze stroj
dovybavit originálním (a tedy i cenově skutečně
velmi zajímavým) příslušenstvím, jako již
zmiňovaná kola z lehkých slitin, citované
praktické nosiče, naviják (já jej během dvou let
nemusel použít ani jednou, ale možná kdybych
ho neměl…), radlicí na odhrnování sněhu
a spoustou dalších praktických věcí či úplně
zbytečných, ale hezkých, doplňků.

Resumé

Access Max 5 400 je opravdu plnohodnotným
nástupcem a evolučně vyšším následníkem
osvědčeného praktického, spolehlivého
a oblíbeného Maxe 4. Podle mne je jeho využití
směřováno k zahradním, lesnickým pracím,
rybaření, houbaření či výletům a to i skutečně
dlouhým i ve dvou lidech. Nehodí se příliš pro
sportovní vyžití na těžkých závodních tratích, na
brodění v těžkém blátivém a kopcovitém terénu.
Na to jsou určeny jiné stroje, s lepšími
komponenty, ale také s menší univerzálností
a jinou cenovkou. Ovšem nemusíte se bát, že
byste si snad s Maxíkem nemohli „zablbnout“.
Velkou výhodou je evropská homologace
i pro 2 osoby.

Motor, podvozek: Čtyřtaktní jednoválec o objemu 359,3
ccm dává v terénu dostatečných 23 kW. Krmení
obstarává karburátor Mikuni BSR33, zapalování C.D.I.
Pohon nápravy je řetězem. Zavěšení vpředu – nezávislá
dvojitá ramena, vzadu pak opět nezávislá dvojitá
ramena, olejové tlumiče. Brzdy přední: 2x 165 mm
hydraulické disky, zadní 220 mm hydraulický disk.
Doplňky, rozměry a hmotnosti: Pneumatiky Kenda již
v základní výbavě, stejně i tak je stroj vybaven
sportovním zapalováním CDI a vylepšenými tlumiči
pérování. Model je homologován pro dvě osoby
a legálně uzpůsoben pro provoz na silničních
komunikacích. Registrační značka (SPZ) v ceně je
samozřejmostí. Výška sedadla: 800 mm, rozvor: 1270
mm. Hmotnost: 243 kg, celková délka: 2060 mm,
celková šířka: 1215 mm, celková výška: 1210 mm, světlá
výška: 230 mm.

Hodnocení

+
+
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univerzálnost, poměr výkon/cena
homologace, servisní zázemí
vibrace po silnici (při použití terénních pneu)

Technická data
motor: 1V, 359,3 ccm, SOHC 4v, karb.
výkon: 19,86 HP (14,6 kW) @ 6500 ot./min (23 kW off Road)
převodovka: automat C.V.T. – variátor se zpátečkou (H/L/R)
délka x šířka x výška: 2060 x 1215 x 1210 mm
výška sedla: 800 mm
maximální rychlost: 95 km/h
suchá hmotnost: 243 kg
objem nádrže: 14,8 l
pneu přední / zadní: 25 x 8-12 / 25 x 10-12
prům. spotřeba v testu: 4,5 l / 100 km
cena: od 99 900 Kč, v akci za 104 900 Kč
(vč. předního ochranného rámu a předního i zadního nosiče)

www.motoraj.cz
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