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Téma: Pracovné štvorkolky

TGB

Taiwanská „zlatá včela“ (Thaiwan Golden Bee – 
TGB) má za sebou pomerne dlhú históriu výroby 
skútrov a štvorkoliek. Vznikla už v roku 1978. 
Pomerne dlho sa s týmito strojmi stretávame aj 
na Slovensku, vďaka českej firme ASP Group. 

Čo ponúka?
Na Slovensku sa môžeme stretnúť 
s dvojicou hlavných modelov od 
TGB, ktoré sú dodávané v rôznych 
variantách. Športovo-turisticky je 
ladený model Target, ten zaujme 
atraktívnym, dravým dizajnom. Čo 
sa týka jazdných vlastností je veľmi 
podobný druhému modelu Blade, 
Target je však kvôli spomínanému 
dizajnu vhodný hlavne pre „mestských 
švihákov“, ktorí si potrpia na imidž. Tí, 
ktorí hľadia na praktickú stránku veci, 
ocenia služby stroja Blade, napríklad 
už len kvôli rúrkovým nosičom. Vybrať 
si môžete z nami testovanej „krátkej“ 
verzie, ale od minulého roka je 
k dispozícii aj predĺžená LT. 

Ako jazdí TGB Blade iRS 550?
Zdvihovým objemom sa Blade 
radí k strednej triede pracovných 
štvorkoliek, no vonkajšími rozmermi 
sa hlási skôr k tej vyššej. Vďaka 
tomu poskytuje dostatok priestoru 
aj dvojčlennej posádke a takisto sa 
môže pochváliť príkladnou stabilitou. 
Nedávno bol podvozok Blade 
vylepšený nezávisle zavesenými 
kolesami, ktoré nahradili niekdajšiu 
pevnú nápravu. Výrazne to zlepšilo 
jazdné vlastnosti a záber kolies 
v teréne, ale aj pohodlie hlavne 
pri rýchlejšej jazde. Elegantné 
14“ „elektróny“ dodávajú Blade 
agresívnejší výraz a sú obuté 
v rovnako agresívne pôsobiacich, ale 
podľa toho aj do terénu hryzúcich 
pneumatík Maxxis Bighorn. Kolos 
brzdí trojica kotúčov, dva na predných 
kolesách, tretí je spoločný pre obe 
zadné kolesá. Ovládané sú páčkami 
na riadidlách aj nožným pedálom, 
ako to býva u štvorkoliek zvykom 
a aj napriek mohutnosti stroja 
so spomalením nemajú žiadne 
problémy. Vo väčšine prípadov si 
v teréne vystačíte len so zadným 
náhonom, len zriedka budete pripájať 
aj predný, či dokonca zamykať predný 
diferenciál.

Populárny Blade sa vyrába už len 
vo verzii 550.

Nezávislé zavesenie zadných kolies 
výrazne zlepšilo jazdné vlastnosti.
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Blade má úctyhodné rozmery a ľahko by ste mu 
tipovali ešte väčšiu kubatúru. Pokiaľ vám však 
na veľkosti naozaj záleží, TGB prišla s predĺženou 
verziou s označením LT. Je určená hlavne pre tých, 
ktorí často a ďaleko cestujú so spolujazdcom. LT-čko 
má o celých 18 cm dlhší podvozok, už na pohľad 
pohodlne pôsobí vyvýšené sedadlo spolujazdca, 
opierka, takisto vyvýšené plošiny pre nohy pasažiera 
a v neposlednom rade držadlá. Pokiaľ však jazdíte 
vo dvojici len občas, dostatok priestoru aj pohodlia 
vám poskytne aj „krátka“ verzia, naviac aj tá je 
homologovaná pre dvojčlennú posádku. Oproti LT-
čku pri nákupe ušetríte orientačne asi štyri stovky 
Eur, tie môžete použiť na nákup plastových boxov, či 
iných užitočných doplnkov. 

TGB Blade iRS 550:
Motor: kvapalinou chladený 
štvortaktný jednovalec
Zdvihový objem: 502,6 ccm
Najvyšší výkon: 41 k
Brzdy: 3 x kotúč
Pneumatiky: 
vpredu: 26x8-14
vzadu: 26x10-14
Hmotnosť: 352 kg
Homologácia: áno 
(pre dve osoby)
Cena: Eur 6.600,-

Prehľadne usporiadaná prístrojovka 
s výraznými kontrolkami.

Blade je dokonale „obrnený“ rúrkovými 
chráničmi a nosičmi batožiny.

Prepínanie náhonu aj uzávierky je 
plne elektronické. Nechýba tiahlo 
parkovacej brzdy. 

Nie je to však problém, robí sa to 
jednoducho tlačidlom pri pravej 
rukoväti a prepínanie je plne 
elektronické. So zapnutou uzávierkou 
sa riadenie citeľne sťaží, ale zaberajú 
naraz všetky štyri kolesá a spoľahlivo 
vás vytiahnu z každého problému. 
Štvorica hlavných svetlometov 
v rohoch predných blatníkov je 
doplnená o ďalší, upevnený na 
riadldlách. Vďaka možnosti natáčania 
ho môžete použiť ako tzv. vyhľadávací 
reflektor a oceníte ho aj pri prepletaní 
sa v tmavom lese s ostrými zákrutami. 

- servis štvorkoliek, motocyklov, skútrov, pneuservis, 
opravy poškodených ATV pneu

- skladom komplet sortiment - oblečenie, topánky, prilby, 
rukavice vo všetkých veľkostiach 

- svetová jednotka medzi olejmi americká Maxima Racing 
kompletne skladom, filtre olejové, vzduchové

- náhradné diely a servis aj na čínske ATV

- výhodný splátkový predaj už od 6 mesiacov

Odpočet DPH pri nákupe na firmu na 
všetok tovar !!!

Predaj značkových štvorkoliek TGB, Access Motor, Arctic Cat, JourneyMan, SMC

TGB Blade 550 LT  
predĺžená verzia - 7.000,- Eur 
s navijákom a boxom. Len u nás.

Speedy Cars, Zavarská 10/F, 91701 Trnava, tel : 033 - 55 450 32, 
0911 - 391 398, e-mail : predaj@kawasakisk.sk, www.ATV-SHOP.sk

Pozor - len u nás naviják 
a box zdarma ku každej 
štvorkolke + zľava na 
príslušenstvo do 20% pri 
nákupe štvorkolky.


