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Štvorkolky sú úžasnými pomocníkmi, aj zdrojom
zábavy v náročnom teréne. Sú všelijaké - malé,
väčšie, najväčšie, silné a ešte silnejšie drahšie
a extra drahé... Ak však nemáte nazvyš poriadny balík
peňazí, sotva sa budete obzerať po strojoch v cenách
nad desať tisíc eur. Našťastie, na trhu sú aj oveľa
dostupnejšie alternatívy. K nim patrí napríklad
aj značka Linhai, ktorej čerstvú novinku sme
prevetrali po lúkach aj po lesoch.
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Prístrojovku tvorí jednoduchý
LCD displej.

Zadné LED-kové osvetlenie aj
smerovky sú pod čírymi sklíčkami,
jednoduché a tvarovo čisté.
Moderné črty
M550-ka je čerstvou posilou flotily štvorkoliek
Linhai a na prvý pohľad ju spoznáte podľa
netradičného agresívneho dizajnu hlavne
v prednej časti. Po stranách masky chladiča
sú nápadné ostré spojlery, ktoré vzbudzujú
dojem dravca. Platí to aj pre štvoricu
šošovkových svetlometov ukrývajúcich sa
pod hranou predného nosiča. Mimochodom,
klasický rúrkový nosič tu nenájdete, jeho
funkciu prevzal plastový kryt, pod ktorým
sa nachádzajú dôležité „drobnosti“ ako
akumulátor, či poistky. Rúrky zostali len
po stranách a môžu poslúžiť na uchytenie
prepravovaného nákladu. Štvoricu hlavných
svetlometov dopĺňajú ešte LED-ky denného
svietenia zabudované do spomínaných
spojlerov a LED technológiu využívajú aj
smerovky s bezfarebnými sklíčkami, ktoré
sú pre zmenu pekne integrované v hrane
predného nosiča. Vzadu zostal klasický
rúrkový nosič, pod ním sa nachádza ešte
schránka s plastovým vekom vhodná na
drobnosti ako napríklad na lekárničku, lano,
pracovné rukavice a podobne. Zadné svetlá
sú takisto kompletne LED-kové, vrátane
smeroviek. M550 však nie je len nejaká
„leštenka“ pre efekt, ale je vyzbrojená
aj do drsnejších podmienok. Okrem
neodmysliteľných rúrkových ochranných
rámov o tom svedčia aj lemy blatníkov, ktoré
sú z húževnatého čierneho plastu. Výrazným
dizajnovým prvkom stroja sú efektné frézované
zliatinové disky kolies. Pneumatiky s vysokým
dezénom nielen umocňujú vzhľad dravca, ale
poskytujú dobrý záber aj v mäkkom povrchu –
blate, piesku a podobne.

Za sedadlom sa nachádza krytá
schránka na drobnosti. Prístup do nej
trochu komplikuje nosič nad ňou.
Seriózny pracant
Pollitrový motor je už slušným základom pre
serióznu „dospelú“ štvorkolku a pokojne
môžeme uvažovať o jej pracovnom nasadení.
Samozrejmosťou je dvojica prevodov smerom
dopredu plus spiatočka. Aj na rýchlejšom
prevode má Linhai slušný záťah, čo naznačuje,
že táto štvorkolka nie je určená na nejaké
naháňačky po cestách, ale na zdolávanie
terénu v nižších rýchlostiach. Keď zaradíte
pomalší, redukovaný stupeň, 550-ka nepozná
prekážky a problém jej nerobí ani ťažší náklad
na prívesnom vozíku. Pokiaľ by sa terén
zhoršil, vhod príde pripojiteľný náhon predných
kolies a bonusom je uzávierka diferenciálu,
ktorá prejazdnosť v ťažkom teréne podstatne
zlepší. Keby šlo do tuhého, z najhoršieho vás
vytiahne aj navijak s ťažnou silou 3000 libier.
Pre väčší komfort, ale hlavne bezpečnosť
obsluhy nechýba ani bezdrôtové diaľkové
ovládanie k navijaku, takže pri vyslobodzovaní
vozidla nemusíte na ňom sedieť. Radiaca
páka sa nachádza pri ľavom kolene jazdca
a jej ovládanie je ľahké a presné. Škoda len,
že chýba parkovacia poloha „P“, kedy by
bola štvorkolka zablokovaná. Nahrádzajú ju
malé poistky na oboch brzdových páčkach,
ktorými môžete páčky zablokovať v zabrzdenej
polohe. Pruženie je skôr tvrdšie, takže sa
stroj veľmi nenakláňa a nehúpe. Sedadlo je
poriadne rozmerné a pohodlné. Jeho značná
šírka neprekáža ani pri jazde postojačky.
Síce vás núti mať nohy viac rozkročené, ale
to je zároveň plusom pre vašu stabilitu za
riadidlami. Myslelo sa aj na spolujazdca a jeho
časť sedadla je dokonca mierne vyvýšená.
K dispozícii má pasažier dokonca aj vyvýšené
stupačky, miniatúrnu opierku, ktorá zabraňuje
narazeniu kostrče o nosič a tiež držadlá.
Prístrojovka je kompaktná a jednoduchá, no
na displeji nájdete všetko potrebné. Nechýba
ani palivomer, info o zaradenom prevode,
zapnutom pohone 4x4.

Myslelo sa aj na spolujazdca,
ten má k dispozícii nielen dostatok
miesta na sedadle, ale aj opierku,
stupačky a držadlá.

Predstavujeme novú generáciu
štvorkoliek Arctic Cat

ALTERRA 400
MOTOR

Typ motora: kvapalinou chladený štvortaktný
jednovalec, 4 ventily
Zdvihový objem: 493 ccm
Vŕtanie x zdvih: 87,5 x 82 mm
Maximálny výkon: 23,5 kW
(32 k) pri 7.000 ot./min.
Najvyšší krútiaci moment:
38,8 Nm pri 5.500 ot./min.
Príprava zmesi: elektronické vstrekovanie
Zapaľovanie: elektronické
Štartér: elektrický
Prevodovka: variátor (L+H+N+R)
Spojka: automatická odstredivá
Sekundárny prevod: kĺbové hriadele

Pracovno-rekreačný Arctic Cat Alterra
je doteraz najkomplexnejšou
kombináciou dokonalého odpruženia,
špičkovej ovládateľnosti, úžasného
dizajnu a premyslenej funkčnosti.
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ÀŤažné zariadenie

5 849 €

(vrátane DPH)

PODVOZOK

Rám: oceľový rúrkový
Odpruženie: všetky kolesá nezávisle zavesené,
odpružené nastaviteľnými pružiacimi a tlmiacimi
jednotkami
Brzdy: kotúčové, hydraulické
Kolesá: zliatinové
Pneumatiky vpredu: 25x8-12“
vzadu: 25x10-12“
ROZMERY A HMOTNOSTI

Rázvor: 1285 mm
Výška sedadla: 900 mm
Hmotnosť: 355 kg
Cena: 4.699 eur
Vozidlo na test zapožičal:
ASP Group, s.r.o.

Poznávacím znamením novinky
Linhai M550 je dravý, tak trochu
futuristický dizajn prednej časti.

www.ac-usa.cz
HĽADÁME NOVÝCH PREDAJCOV

Oficiálny dovozca Arctic Cat do SR a ČR:
ASP Group s.r.o., Náměstí 13, 267 53 Žebrák
Tel.: +420 311 577 222 E-mail: info@aspgroup.cz
Web: www.aspgroup.sk E-shop: www.aspshop.sk
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