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Text: P. Lovíšek, foto: autor a P. Mitaš

práce sanezľakne
TEST: Linhai UTV 700 EFi

Kus stroja
UTV-čka sú vždy väčšie ako klasické štvorkolky, 
no keď pred nami stojí tento Linhai, jeho 
proporcie nás celkom prekvapia. Možno je 
to spôsobené naozaj tým, že sme pri značke 
Linhai boli zvyknutí na oveľa menšie kúsky, 
no každopádne, UTV 700 je plnohodnotné 
pracovné UTV so všetkým, čo k tejto triede 
patrí. Pristavte garáž, pretože toto vozidlo 
nestrčíte len tak niekde do kúta ku kosačke. 
Ide o robustný stroj skutočne „dospeláckych“ 
rozmerov a naživo vás prekvapí značnou šírkou, 
aj dĺžkou. Niet sa čo čudovať, veď komfortne 
má odviezť dvojčlennú posádku a okrem toho aj 
veľkú porciu nákladu. Pokiaľ by naň nestačila 
priestranná korba, môžete pripojiť prívesný vozík 
a zvyšok naložiť naň. 

V kabíne ako doma
Pracovisko vodiča, ale aj priestor pre 
spolujazdca sú navrhnuté jendoducho a účelne. 
Obe sedadlá sú dostatočne široké a poskytujú 
komfort aj urastenejším a vyšším pasažierom. 
V stredovom tuneli nechýba priehradka na 
drobnosti, či stojan na nápoje a 12 V zásuvka. 
Pred spolujazdcom sa nachádza uzatvárateľná 
schránka, v ktorej je ďalšia elektrická zásuvka. 
Volant je výškovo nastaviteľný a v hornej 

Fabrika Linhai vo svete terénnych štvorkoliek rozhodne 
nie je nováčikom, no doteraz sme boli zvyknutí, že 
z výrobných liniek schádzali hlavne menšie, jednoduchšie 
a lacnejšie modely. No keď pred nami stojí tento 
„náklaďák“, musíme názor prehodnotiť...
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polohe uľahčuje nastupovanie. Smerovky sa 
ovládajú netradične – tlačidlom pod volantom. 
Ešte nižšie pod volantom sú tlačidlá uzávierky 
predného aj zadného diferenciálu. Radiaca 
páka je klasicky v stredovom tuneli, podobne 
ako v aute. Nechýba poloha P, teda parkovacia 
a určitou „poistkou“ je aj ručná brzda, ktorej 
páku má vodič po svojej ľavej strane na 
podlahe. Štartuje sa podobne ako v aute 
– otočením kľúčika v spínačke. A môžeme 
vyraziť...

Sedemstovka si poradí
Vozidlo je síce robustné a pomerne ťažké, 
jednovalec s objemom necelých sedemsto 
kubíkov s ním však veľa starostí nemá. Na 
začiatok to chce len silnejšie zošliapnuť plynový 
pedál a kolos sa ochotne dá do pohybu. 
Menej svižné to samozrejme bude pri zaťažení 
nákladom, no stále je v zálohe pomalší, 

redukovaný prevodový stupeň, ktorý si poradí 
aj s veľkou záťažou a prudším stúpaním. 
S nákladom sa v prípade pracovného vozidla 
samozrejme počíta. V prvom rade je preň 
určená rozmerná plošina, na ktorú sa zmestí aj 
celá europaleta. Môžete na ňu naložiť až 181 
kg. Vykladanie sypkých materiálov uľahčuje 
vyklápací mechanizmus podporovaný dvojicou 
plynových vzpier. Samozrejmosťou je otváracie 
zadné čelo, čo umožňuje nielen prevoz dlhších 
predmetov, ale aj spomínané vysýpanie 
nákladu. Pokiaľ by plošina nestačila, pripojiť 

môžete prívesný vozík. Na sériovo montovanom 
ťažnom zariadení Linhai potiahne až 680 kg 
ďalšieho nákladu. 

Veľké, no nie ťažkopádne
Aj keď UTV-čko pôsobí mohutným dojmom 
a jeho vonkajšie rozmery sa oklamať 
nedajú, vôbec sa v teréne nespráva ako slon 
v porceláne. V prvom rade treba vyzdvihnúť 
ľahkosť ovládania, volantom bez problémov 
potočí aj menej svalnatý vodič. Poteší tiež 
skutočnosť, že vozidlo má pomerne malý 

 Prístrojovka je v strede, čiže mimo 
hlavného zorného poľa vodiča, no 
na displeji nájdete všetko potrebné 
a kontrolky pod ním vás informujú 
aj o zaradenom prevedovom stupni. 
Volant je výškovo nastaviteľný a pod 
ním sa nachádzajú prepínače uzávierky 
predného aj zadného diferenciálu. Pred 
spolujazdcom je uzavretá odkladacia 
schránka na drobnosti, nechýba v nej 
ani 12 V zásuvka. Ďalšia zásuvka je 
v stredovom tuneli pri držiakoch na 
nápoje. 

 Aj keď ide predovšetkým 
o pracovný stroj, športový „šmrnc“ 
mu dávajú moderné tvary, či 
napríklad aj LED-kové denné 
svietenie.
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TESTOVANÝ LINHAI 
UTV 700 EFI 4X4 SKLADOM

Arctic Cat Alterra 400
5.849,- Eur

MADE IN USA

Linhai M550L EFi 4x4 AR
4.899,- Eur

Široká ponuka štvorkoliek, náhradných 
dielov a príslušenstva.

Príslušenstvo: navijaky, radlice, brašne, boxy, prilby, disky, 
pneumatiky, oblečenie, obuv...

MOTOR

Typ motora: kvapalinou chladený štvortaktný 
jednovalec, rozvod SOHC
Zdvihový objem: 694,6 ccm
Maximálny výkon: 30 kW 
(40,8 k) pri 5.800 ot./min.
Maximálny krútiaci moment: 
50 Nm pri 5.250 ot./min.
Príprava zmesi: elektronické vstrekovanie
Zapaľovanie: elektronické
Štartér: elektrický
Prevodovka: variátor - P/R/N/H/L
Spojka: automatická odstredivá
Sekundárny prevod: kĺbové hriadele

PODVOZOK

Rám: oceľový rúrkový
Odpruženie vpredu: nezávisle zavesené 
kolesá, dvojité A-ramená, hydraulické tlmiče, 
nastaviteľné predpätie pružín
vzadu: nezávisle zavesené kolesá dvojité 
A-ramená, hydraulické tlmiče, nastaviteľné 
predpätie pružín
Brzdy vpredu: dvojitá kotúčová
vzadu: dvojitá kotúčová 
Kolesá: oceľové disky
Pneumatiky vpredu: 26-9/12“
vzadu: 26-11/12“

ROZMERY A HMOTNOSTI

Rázvor: 1930 mm
Svetlá výška: 28 cm
Objem palivovej nádrže: 35 l
Suchá hmotnosť: 546 kg
Cena: 9.949 eur
Vozidlo na test zapožičal:
ASP Group, Žebrák (ČR)

polomer zatáčania, v preklade to znamená, že 
sa otočíte na pomerne malom kúsku voľného 
miesta a nemusíte prácne cúvať a vytáčať sa 
na viackrát ani pokiaľ sú priestory tesnejšie. 
Pochvalu si zaslúžia brzdy. Kotúče sú na 
všetkých štyroch kolesách a so spomalením, či 
zastavením UTV-čka nemajú žiadne problémy. 
Tvrdšie ladené pruženie dáva istotu pri ovládaní, 
vozidlo sa v zákrutách nenakláňa, nehúpe a od 
kolies dostáva vodič dobrú odozvu. Vďaka tomu, 
že vozidlo takmer nemá previsy vpredu ani 
vzadu, čo znamená, že karoséria, či podvozok 
na dlžku príliš neprečnievajú, si Linhai poradí 
aj so strmším nájazdom do stúpania. Ako sa na 
poriadny terénny špeciál patrí, je tu možnosť 
pripojiť náhon na všetky štyri kolesá a v prípade 
potreby uzamknúť aj diferenciály na prednej aj 
zadnej náprave. Ovládanie sa tým samozrejme 
stáva trochu ťažším, ale zato motor posiela 
výkon rovnomerne na všetky štyri kolesá, čo 
zabraňuje prílišnému „hrabaniu“ a neúnavne 
posúva vozidlo vpred aj na klzkom povrchu. A to 
sa v teréne určite občas hodí...

 Slušnú porciu nákladu, pokojne aj 
celú europaletu, odveziete na korbe. 
Je vyklápacia a samozrejmosťou je 
otváracie zadné čelo.


