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LINHAI 400 4X4
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Začít jezdit
na čtyřkolce není
žádná věda, chce
to jenom adekvátní
strojovnu, a je to.
Nemá smysl vrhat
se pro první krůčky
po hlavě do nákupu
velké mašiny třeba
za 300 tisíc. Když začnete na něčem malém, nebudete mít
strach přidat plyn,
a když to třeba náhodou pošlete někam,
kam jste nechtěli, nebude to stát tolik…

T

ohle není žádná novinka na trhu,
Linhai vyrábí svůj bestseller už roky,
před dvěma lety jen došlo na facelift
předku stroje a jede se dál. Nové je aktuálně
zastoupení značky v ČR, když ji pod svou
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hlavičku přibrala společnost ASP Group.
Firma tak doplňuje své portfolio o stroje,
které budou nově tvořit základní modely
a s cenou na hranici sta tisíc, která je pro
začátečníka většinou akceptovatelná.
V konečném důsledku to znamená i cca
20tisícový rozdíl do nejlevnější pětistovky.
Distribuční síť ASP Group Linhaie 400
dodává na hliníkových 12palcových kolech
obutých do drapáků SUNF, standardem
je tažné zařízení, bástry na řídítkách
i 3000librový naviják.
Jestliže má být Linhai tím, na čem začnete
svůj čtyřkolkářský život, nečekejte žádné
zbytečnosti a funkce navíc – je to jedno-

duchá bytelná kolka, kterou prověřil čas.
Nebude svádět do driftování nebo přeskakování lavic a ani vás nebude trápit zbytečnými rozměry navíc. Je malá, kompaktní,
s dobrým rejdem a jednoduchým ovládáním. Na rozdíl od pětikila stejné značky
nemá čtyřstovka ani uzávěrku předního
diferenciálu, čímž odpadá další potenciálně poruchová položka. A přiřazení předku
snad nikde není jednodušší – prostě pravým palcem přesunete páčku zleva doprava a máte 4x4, v segmentu malých čtyřkolek (a hlavně za tuhle cenu) to jinde neseženete. Snadné soužití budete mít i s dlouhou řadicí pákou – má sice kulisu jinou než
všechny ostatní čtyřkolky, ale rychlosti na

inzerce

Motor
vodou chlazený jendnoválec
Rozvod
OHC/2
Zdvihový objem
352 ccm
Vrtáníxzdvih
80 x 70 mm
Kompresní poměr
9,8:1
Max. výkon
20/25 k (15/19 kW)
Max. točivý moment 27/32 Nm/4500/5500 ot./min.
Plnění motoru
karburátor Mikuni
Převodovka
CVT
Pohon
2WD/4WD
Brzdy vpředu/vzadu
4 hydraulické kotoučové
Pneumatiky vpředu/vzadu
25x8-12 / 25x10-12
Rozměry dxšxv
2100 x 1145 x 1225 mm
Rozvor
1280 mm
Světlá výška
240 mm
Suchá hmotnost
330 kg
Nádrž
14 l
Cena
99 990 Kč

Vyzbrojte se na zimu
originálními doplňky
americké firmy Heat Demon

Verdikt
Motor
Brzdy
Řazení
Podvozek
Ovládání
Zpracování
Celkově

án
V yhřív
od: 15

99,-

í seda

dla

7,8
Linhaii zapadají skvěle a při řazení si tak
možná vzpomenete na Polaris…
Kde je nižší třída přeci jen znát, je poměrně tuhý podvozek – Linhai díky tomu sice
dobře drží stopu v zatáčkách, na velké
cestování to ale moc nebude. To ostatně ani nebylo smyslem konstrukce téhle
čtyřkolky. Jak už vybavení koulí naznačuje, víc malý Linhai využijete při práci. Malý
nenáročný pomocník může tahat valníky
se senem nebo hlínou, vytáhne vám dřevo z lesa nebo zaveze krmelec. Díky přednímu náhonu a navíc ještě redukci nemá
ani tahle malá kolka problém utáhnout
cokoliv a rozhodně to nemusí vážit jenom tolik, kolik výrobce doporučuje.
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Jednoduchá kom
paktní čtyřkolka
je
ideální na začáte
k vaší ATV kariéry

V yhřív

aná ve

sta

3599,-

zální
Univerhřívané
vy
do bot
vložky
2499,-

Všechny ceny
jsou uvedeny
v Kč včetně DPH.

www.aspgroup.cz

ASP Group s.r.o.
Autorizovaný dovozce a distributor
doplňků Heat Demon do ČR a SR.
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