NOVINKA

LINHAI M550

NEW
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ZNAČKA LINHAI LÉTA TĚŽÍ Z MIMOŘÁDNĚ POVEDENÉHO DESIGNU SVOJÍ ČTYŘSTOVKY. NENÍ DIVU, ŽE
ZA NĚJ UŽ MÁ I PÁR OCENĚNÍ ZA DESIGN. MÁLOKDY SE ASIJSKÝM ZNAČKÁM TVARY ČTYŘKOLKY TAK
POVEDOU.

LINHAI M550

MOTOR
ROZVOD
ZDVIHOVÝ OBJEM
VRTÁNÍ X ZDVIH
KOMPRESNÍ POMĚR
MAX. VÝKON
MAX. TOČIVÝ MOMENT
PLNĚNÍ MOTORU
PŘEVODOVKA
POHON
BRZDY VPŘEDU/VZADU
PNEUMATIKY VPŘEDU/VZADU
ROZMĚRY DXŠXV
ROZVOR
SVĚTLÁ VÝŠKA
SUCHÁ HMOTNOST
NÁDRŽ
CENA

vodou chlazený jednoválec
SOHC/4
493 ccm
87,5x82 mm
10,2:1
neudán
neudán
EFI
CVT
2WD/4WD
3 hydraulické kotoučové
25x8-12 / 25x10-12
2070 x 1150 x 1240 mm
1285 mm
253 mm
364 kg
14,5 l
v ČR neurčena

I

proto Linhai postoupil téměř shodné kapoty také třístovce
a pozdější pětistovce. Vznikla tak unifikovaná řada čtyřkolek,
které byly vždy a všude dobře odlišitelné od konkurence. Naopak
odlišovat je od sebe už chtělo mít je trochu nastudované, protože na
první pohled to zvládl jenom fanda značky.
Pouze z tradice se žít nedá, a tak Linhai zkouší posunout design
zase kousek jinam. Už hezkých pár měsíců kolovaly internetem,
facebookem i instagramem obrázky neortodoxně tvarované
čtyřkolky. Moc se nevědělo, co by to mělo být. Když se provařilo, že
Linhai, spekulovalo se o objemu motoru, byly i názory, že to bude litr.
Nebude.
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ŠPIČKOVÉ PROFESIONÁLNÍ

BOXY

NA VŠECHNY TYPY ATV

8 460,Kolpin ATV Rear Lounger

Linhai u novinky M550 opět
vsadil na nekonvenční design

Linhai představil novou pětistovku! Značená
je sice M550, ale jde o přepracovaný půllitr.
Mimo hodně neobvyklé tvary kapotáže už
půjde o dobře známou techniku z dosud
prodávaného modelu Linhai 500 4x4. Design
se posunul hodně dál a myslím, že nejvíc
potěší příznivce Hvězdných válek, protože
maska prostě připomíná helmici vojáků
impéria… Na novince vzaly za své tradiční
ocelové nosiče, nahradily je profilované
plastové s ocelovou výztuhou. Zajímavý je
i tvar nášlapů až po zadní blatníky – nášlapy
jsou prohloubené, takže z nich nebudou
vypadávat nohy, i spolujezdec tu má ochranu
proti vypadnutí paty ven, stejně jako malý
schůdek pro zapření paty. K dispozici tu jsou
i madla v zadních blatnících. Už současný

model používá LED techniku, novinka dostává
LEDky i do zadních lamp, vpředu to je tradiční
proužek pro denní svícení.
Pohon je tu stejný jako u stávajícího
typu. Jednoválec LH188MR dostává nově
vstřikování, aby byl připravený na nové emisní
normy pro čtyřkolky platné od roku 2017.
Tohle EFI pochází od americké značky Delphi.
V české specifikaci bude mít novinka jak zadní
nosič (není na fotkách), tak i silný 3000librový
naviják, hliníková kola, bástry na řídítkách
a samozřejmě i homologované tažné zařízení.
Zatím není definitivní konečná cena stroje,
ale jak je u téhle značky zvykem, bude velice
lákavá, jak ostatně potvrdil i český import –
ASP Group. Pokud se vše podaří, už v příštím
čísle QUADu si přečtete test novinky!

Špičkový odolný prostorný box
s přídavnou sedačkou,
ideální na modely Gladiator X8 a X550!

3 560,Kolpin Navigator Box

Ekonomický výhodný objemný (120 l)
univerzální box!

4 790,Kolpin Front Trail Box
Designově unikátní přední box
se zdvojenou odolnou konstrukcí!

CENY ŠPIČKOVÝCH BOXŮ
A PŘEPRAVNÍKŮ JIŽ OD

2 490,VČETNĚ DPH!

Trvale skladem v ČR!
Vše dostupné na

www.iQuad.cz 19
www.kolpin.cz
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