
Na tenhle test jsem se těšila dlouho. TGB Blade 1000 je vymakaná čtyřkolka a její inovovaná verze dávala naději 
na další adrenalinový zážitek, stejně jako tomu bylo při testování první verze. Tak co, zklame nebo nadchne?
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TECH. SPECIFIKACE
MOTOR 
Typ kapalinou chlazený čtyřdobý dvouválec SOHC do V

Zdvihový objem 997 ccm

Vrtání x zdvih 92 mm x 75 mm

Maximální výkon 83 HP 

PŘEVODY
Převodovka automatická - CVT se zpátečkou

PODVOZEK
Přední odpružení nezávislá dvojitá A-ramena

Zadní odpružení nezávislá dvojitá A-ramena 

Brzda vpředu 2x hydraulická kotoučová

Brzda vzadu 2x hydraulická kotoučová

Pneumatiky P/Z 26 x 9-14 / 26 x 11-14 

ROZMĚRY A HMOTNOST
Délka 2 330 mm

Šířka 1 200 mm

Výška 1 290 mm

Rozvor 1 445 mm

Světlá výška 295 mm

Hmotnost 451 kg provozní

Objem nádrže 23 l

CENA 249 990,- Kč

Text:  Jana Kolací ,  foto:  Ivan „Scoob“ Bezděk

TGB BLADE 1000i LT EVO EPS 14''

To nejlepší
z obou světů

V zhledově jí nelze nic vytknout. 
Šedočerná barva sluší každému 
stroji a kontrastní žlutý přední 

ochranný rám hezky oživuje jinak 
decentnější vzezření. Celkově se mi líbí, jak 
je poskládaná maska – čtveřice kulatých 
čoček svítí krásně a lemování světel 
pomocí LED diodových proužků je funkční 
detail, který jí dodává ten správný šmrnc. 

Testovali jsme model TGB Blade 1000i 
LT EVO EPS 14“ v základní výbavě. 
Což znamená, že za uváděnou cenu 
dostanete čtyřkolku včetně dvou 
diferenciálů s elektrickými uzávěrkami 
a el. přepínatelným pohonem 2x4 a 4x4, 
elektrického třístupňového posilovače 
řízení, blastrů na řídítkách, předního 
ochranného rámu, předního a zadního 
nosiče, samostatného sedadla spolujezdce 
s vysokou opěrkou zad, 12 V zásuvky, 
elektrického navijáku s tažnou silou 
3000lbs a tažného zařízení. To vůbec není 
špatné. Navíc už si snad jen můžete pořídit 
zadní uzamykatelný box. 

Letošní verze dostala nové kola – 14ti 
palcové hliníkové disky s pneumatikami 
Maxxis Bighorn nahradily předchozí 
12ti palcové ráfky. Tím pádem je více 
prostoru pro realizaci ambiciózních 
kotoučových brzd, kterými jsou kola 

osazena. Dva kousky najdeme vpředu 
a stejně tak i vzadu. Vrtané kotouče spolu 
s pancéřovanými brzdovými hadičkami 
odvádějí vážně skvělou práci. Nožní 
brzda působí současně na všechna kola 
v poměru 60/40 (předek/zadek). Pro 
samostatné ovládání brzd lze použít páčky 
na řídítkách (levá = zadní, pravá = přední). 
Brzdy jsou účinné a reagují okamžitě. 
Což je u takhle výkonného stroje základní 
podmínka pro přežití. Protože jakmile 
jednou přijdete Blade na chuť, není už 
cesta zpět a jen na kochačku už se vám 
jezdit prostě nechce.

Čtyřdobý dvouválcový motor do V, 
který se svým objemem 997ccm Blade 
1000 pohání, je prostě pecka. Okamžitý 
přenos výkonu na kola, bleskurychlá 

a extrémně silná reakce na prudké 
přidání plynu. Nezvykle prudký je projev 
motorové brzdy. Jak rychle zabírá plyn 
a Blade 1000 nabere rychlost, tak rychle 
ovšem opačně působí i motorová brzda 
a stroj zpomaluje. Záleží tedy na cviku 
a dovednosti pilota, aby stroj při pohybu 
vpřed necukal.  Zpočátku jsem si na to 
musela zvykat, ale po deseti minutách jízdy 
už jsem rejdila naprosto plynule po cestě 
i mimo ni. Po silnici upaluje Blade dobře, 
ale maximální rychlost tu limitují terénní 
pneumatiky. Stovku má na tachometru 
rychle (nechal by si říct i víc) a posilovač 
řízení není potřeba zapínat. Jede hladce 
a jistě, bez zaváhání. Sjíždíme ze silnice 
a prozkoumáváme nezpevněné cesty. 
Rychlost snižuji spíš ze zvyku, Blade 
nemá problém mi vyhovět zrychlením 
ani zpomalením. Ke zpomalení znatelně 
pomáhá již zmíněná motorová brzda 
a vydatně sekunduje i při prudkém sjezdu. 
Řítím se cestou a po chvíli i necestou, 
zapínám posilovač řízení. Je třístupňový 
a na nejvyšším stupni jde 4kolka řídit jen 
dvěma prsty. Stejně jako u jejího menšího 
jmenovce – Blade 600 – jde snad o nejlepší 
posilovač, který jsem kdy zkoušela. Litrový 
stroj je v dlouhé verzi stabilní a tlumení, 
které zajišťují tlumiče EVO s nastavitelným 
předpětím pružin, spolu s EPS, skvěle 
filtruje veškeré nárazy. Jízda je opravdu 
hladká a pohodlná. S výjezdy nebo sjezdy 
nemá Blade sebemenší problém, uhání 
jak závodní chrt. Když si osvojíte citlivost 
plynu, je i ve vysokých rychlostech 
obratný. Sílu motoru si dovedu představit 
jako výkonného pomocníka i při převozu 

hodně těžkých nákladů nebo s připojeným 
naloženým vozíkem. Odhaduji, že stejně 
tak dobře bude fungovat i s radlicí nebo 
na sněžných pásech, které některým 
strojům s menším objemem motoru dost 
síly seberou. Za mě je Blade 1000i LT EVO 
EPS dravý a silný parťák, který se nechá 
snadno ovládat. Vážně mě bavil a myslím, 
že jeho limit jsem zdaleka nevyčerpala.

A proč jsem test Blade 1000i 
nazvala „Z obou světů“? Protože ve 
stejnojmenném filmu pochází hlavní hrdina 
také ze dvou světů – upířího a lidského. 
V TGB Blade 1000i LT EVO EPS se zase 
snoubí jak vlastnosti užitkového stroje, tak 
si plnými doušky užijete i jeho sportovní 
ambice. Na své si přijde každý, to vám 
garantuju.

www.tgbmotor.cz
HLEDÁME NOVÉ PRODEJCE

Dovozce si vyhrazuje právo na změnu cen a specifi kací. 
Aktuální informace najdete na ofi ciálních stránkách www.tgbmotor.cz

VÝKONNÝ V-TWIN MOTOR
           

• 4X4 S PŘEDNÍM I ZADNÍM 
UZAMYKATELNÝM DIFERENCIÁLEM 

• PŘÍJEMNĚ OVLADATELNÝ PODVOZEK
S KVALITNÍMI TLUMIČI EVO

• NAVIJÁK 3000 LBS JIŽ V ZÁKLADU

• ELEKTRICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ (EPS)

• DESIGNOVÉ HLINÍKOVÉ DISKY

VÝKONNÝ V-TWIN MOTOR

83 k (61,2 kW)

249 990  Kč 
včetně DPH

EVO
EPS

Oficiální dovozce čtyřkolek TGB do ČR a SR: 
ASP Group s.r.o., Staroplzenecká 290, 326 00  
Letkov (u Plzně), ČR  /  Tel.: +420 378 21 21 21       

E-mail: info@aspgroup.cz   Web: www.aspgroup.cz

BLADE 1000i LT BLADE 1000i LT EVO EPSEVO EPS
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