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Taiwanská firma TGB sa 
špecializuje hlavne na výrobu 
vozidiel pre voľný čas. Okrem toho 
patrí medzi významných svetových 
výrobcov variátorov aj pre tie 
najsilnejšie motory s objemom 
800 až 1000 ccm. Môžete ich 
nájsť napríklad u motocyklov 
Aprilia 850 Mana, skútrov Gilera 
GP 800, či na štvorkolkách 
Arctic Cat 1000. Zatiaľ čo v Ázii 
tak obľúbené skútre patria 
už medzi tradičné produkty 
značky, s výrobou ATV začali len 
pred siedmimi rokmi. Dôvod je 
prozaický - so štvorkolkami sa na 
Taiwane nesmie jazdiť po bežných 
komunikáciách. Preto je celá 
produkcia určená na náročné 
európske a americké trhy.
V súčasnosti TGB vyrába dva 

Text: M. Masničák, Foto: autor

Od spoločnosti ASP Group, ktorá na náš trh dováža vozidlá 
značky TGB, sme na test získali jej najnovší prírastok 
s označením Sniper. Táto dizajnovo veľmi vydarená štvorkolka má 
za úlohu ponúknuť čo najvšestrannejšie využitie. 

SNIPER

Na každom nezávisle zavesenom kolese sú dve 
pružiace jednotky, pričom každá má dve pružiny 
s rôznou tuhosťou. Predný náhon sa priraďuje 
mechanicky páčkou na riadidlách.

Tento všestranný pomocník má mohutnú kývačku 
odpruženú rovnakými pružiacimi jednotkami ako 
vpredu. Nechýba kotúčová brzda a ťažné zariadenie, 
ktoré sa u Snipera montuje už v základe. 
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základné modely s rôznou 
úrovňou výbavy. Blade, do 
ktorého montujú vlastné motory 
s objemom 403 ccm, je pracant 
určený na každodenné vyžitie. 
Naproti tomu silnejší Target, 
so štvortaktným jednovalcom 
objemu 503 ccm, sa snaží 
ponúknuť to najlepšie z dvoch 
svetov. To znamená, že okrem 
množstva pracovných povinností 
v pohode zvláda prejazdy 
náročným terénom, ale aj rýchlu 
jazdu šmykom po šotolinových 
cestách.
Všetky modely sa vyrábajú vo 
verziách s 2WD alebo 4WD a 
naviac ako štandardné, prípadne 
Limited Edition. Aj tohtoročná 
novinka Sniper je vlastne Target 
525 vyšperkovaný najrôznejšími 
doplnkami. Už v základe má 
efektné 12-palcové kolesá 
a praktické ťažné zariadenie. 
Medzi jej veľké prednosti určite 
patrí vzhľad. Aj keď je na prvý 
pohľad zrejmé, že dizajnéri sa 
nechali inšpirovať modelom 
Renegade od firmy Can Am, ako 
celok pôsobí originálne. Agresívny 
vzhľad podčiarkujú aj plastové 
lemy blatníkov a špeciálne polepy 
s imitáciou karbónu.

Sniper nie je žiadny drobček. 
Jednoducho, ak nejakého 

mohutného pracanta oblečiete 
aj do priliehavých šiat s ostro 
rezanými „výstrihmi“, žiadny 

subtílny atlét vám z toho 
nevznikne.



TECHNICKÉ ÚDAJE

 MOTOR
Typ motora: kvapalinou chladený 
štvortaktný jednovalec, rozvod 
SOHC
Zdvihový objem: 503,1 ccm
Vŕtanie x zdvih: 82 x 75,6 mm
Kompresný pomer: 9,6 : 1
Maximálny výkon: 
30 kW (41 k) pri 6 500 ot./min.
Najväčší krútiaci moment: 
výrobca neudáva
Príprava zmesi: karburátor Mikuni 
Zapaľovanie: elektronické CDI
Štartér: elektrický
Prevodovka: variátor, manuálne 
radenie L-H-N-R
Spojka: suchá odstredivá
Sekundárny prevod: kĺbovým 
hriadeľom

 PODVOZOK
Rám: zvarený z oceľových rúrok
Odpruženie vpredu: nezávisle 
zavesené kolesá, dve pružiace 
jednotky s nastaviteľným 
predpätím na každej strane
vzadu: kyvná vidlica, dve pružiace 
jednotky s nastaviteľným 
predpätím
Brzdy vpredu: dvojitá kotúčová 
vzadu: kotúčová 
Kolesá: z hliníkovej zliatiny 
Pneumatiky: 
vpredu: 25 x 8-12“
vzadu: 25 x 10-12“

 ROZMERY A HMOTNOSTI
Rázvor: 1300 mm
Objem palivovej nádrže: 15 l
Pohotovostná hmotnosť: 305 kg
Max. rýchlosť: 95 km/h
Cena: 5 990 EUR  (180 454,-Sk)
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Z histórie firmy TGB:

1965 - v spolupráci s talianskou 
značkou Piaggio bol založený 
predchodca firmy TGB, Taiwan
Vespa Co. Ltd., kde sa v licencii 
vyrábali skútre Vespa.
1978 - v tomto roku rovnakí ľudia 
zakladajú firmu TGB - Taiwan 
Golden Bee Co. Ltd., ktorá najskôr 
vyrába diely pre Taiwan Vespa Co. 
Ltd. TGB začína vyvíjať a vyrábať 
vlastné skútre v novom závode. 
V tom pôvodnom sa spúšťa výroba 
variátorov pre vlastnú potrebu, ale 
aj mnoho ďalších zákazníkov ako 
napríklad: Piaggio, Rotax, BMW, 
Polaris, SYM, atď. 
1995 - získanie medzinárodného 
certifikátu riadenia kvality výroby - 
ISO 9001. 
2002 - rozbeh výroby štvorkoliek, 
výhradne na vyspelé trhy Európy 
a Ameriky.
2008 - Target ide do výroby.
2009 - výroba novinky Sniper.

Dizajn ale nie je jedinou 
prednosťou Snipera. Na rozdiel 
od Blada má nezávislé zavesenie 
predných kolies odpružené 
dvomi tlmičmi na každej strane, 
s nastaviteľným  predpätím. Dve 
rovnaké jednotky s červenými 
pružinami nájdeme aj na mohutnej 
kývačke. Zatiaľ čo vzadu je pevná 
náprava, vpredu je diferenciál 
s obmedzenou svornosťou. Ako 
vidieť, napriek vyššej hmotnosti, 
tento podvozok dobre zvláda aj 
dlhšie skoky. Samozrejme treba 
brať do úvahy, že na čisto 
športové vyžitie sú určené 
štvorkolky s trocha inou stavbou. 
Neviem či je to jasné 
z obrázkov, ale Sniper 
nie je žiadny drobček. 
Jednoducho ak nejakého 
mohutného pracanta 
oblečiete aj do 
priliehavých šiat 
s ostro rezanými 
„výstrihmi“, žiadny 
subtílny atlét vám 

z toho nevznikne. Najlepšie to 
spoznáte po nasadnutí na širokú 
bohato čalúnenú „lavicu“, na ktorej 
je dosť miesta pre dvoch. Niekto by 
mohol namietať, že sa z nej bude 
horšie vysadať v zákrutách, ale 
v tejto kategórii sa prihliada viac 
na komfort.
Na rozdiel od čisto športového 
náradia, kde jazdec má v teréne 
plné nohy a ruky práce, spolužitie 
so Sniperom vybaveným 
variátorom je jednoduchšie. Po 

manuálnom zaradení jednej 
z dvoch rýchlostí dopredu, 
prípadne spiatočky, sa motor 
ovláda len palcom pravej ruky. Z 
kvapalinou chladeného jednovalca 
vlastnej výroby sa dá vyžmýkať 
slušných 30 kW. Pri výletoch do 
náročného terénu určite príde 
vhod možnosť pripojenia náhonu 
predných kolies. Prepínanie 2WD 
a 4WD sa ovláda mechanicky, 
páčkou na riadidlách. Sniper 
má v základnej výbave aj ťažné 
zariadenie a tak si s vozíkom 
môžete napríklad odskočiť do 
mesta pre materiál na chatu. 
Štvorkolka je totiž homologizovaná 
do bežnej premávky. Pre 
náročnejších užívateľov je 
v ponuke ďalšie príslušenstvo, 
ako napríklad navijak, ktorý sa dá 
využiť aj pri sťahovaní dreva, alebo 
rôzne hliníkové kryty a ochranné 
rámy.

Sniper je športovo-úžitková 
štvorkolka s náhonom 

všetkých štyroch kolies 
a plnou výbavou za 
zvýhodnenú cenu.


