Test: TGB Target 550 IRS
Text: P. Lovíšek, Foto: autor

Vraj bez práce nie sú koláče, ale zasa nielen prácou je človek živý...
Štvorkolky sú síce v prvom rade pracovnými pomocníkmi, no rovnako
tak sú aj športovým náradím. Nechcete mať na pracovné nasadenie
jeden stroj a športové vyžitie sa druhý? Pokojne urobte kompromis.
TGB vám k tomu ponúka Target.
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Test: TGB Target 550 IRS
Silák aj atlét
Telesná schránka Targeta je značne
univerzálna, prispôsobená na boj
zblízka s terénnymi prekážkami, ale
aj ďalekonosnú paľbu po poľných
cestách, či raketovú streľbu po
športovej trati. Dá sa povedať,
že „univerzálny vojak“, alebo pre
tých, čo to chcú viac sci-fi, tak
transformer. Za šport hovorí celková
stavba a dizajn – kapotáže nie sú
nijako obrovitánske a zbytočne
by ste hľadali aj všelijaké rúrkové
nosiče vpredu aj vzadu, tie by boli
pri športových radovánkach len
na príťaž. Pracovný talent zasa
zastupuje charakter podvozku –
predovšetkým je to pohon všetkých
kolies a uzávierka diferenciálu,
ale aj jedna z najvýznamnejších
noviniek, ktorá tohto Targeta
odlišuje (a hlavne povyšuje) od
predchádzajúcej verzie. Nie je to
nič iné, ako nezávislé zavesenie
zadných kolies.
Budí rešpekt
Na fotke môže vyzerať Target ako
drobný, alebo štíhly stroj, ale keď
k nemu pristúpite naživo, zistíte, že
len tak do pivnice ho neschováte. Aj
bez prehnane rozmerných plastov
je poriadne široký a vysoký. Už
len sedadlo, aj keď je tvarované
ako jednomiestne, poskytuje
dosť priestoru aj dvom členom
posádky. To isté platí aj o pevných
plastových nášlapoch. Ako tak
Target obchádzam, neviem sa
rozhodnúť z ktorej strany je krajší.
Spredu, kde dominuje šípovitá

kapotáž so štvoricou na prvý
pohľad nenápadných šošovkových
svetlometov, nadvazujúca na
mriežku chladiča a decentný
rúrkový „nárazník“, alebo
zozadu, kde je stredom vyvedený
mohutný tlmič výfuku, nad ním je
multifunkčný „spojler“, ktorý slúži
ako nosič menšej batožiny, ale aj
ako držadlo spolujazdca a celé to
dokresľujú malé okrúhle svetlá a
„ledkové“ smerovky... Treba uznať,
že dizajn sa taiwanskému výrobcovi
naozaj podaril. Zavŕšil to novými
polepmi s imitáciou karbónu.
Istota nadovšetko
Po nasadnutí dojem robustnosti
nemizne, práve naopak. Nohy máte
v plastových nášlapoch vystužených
oceľovými stupačkami poriadne
naširoko a samozrejme dobre
chránené. Takto „rozkročení“ máte
štvorkolku dobre pod kontrolou aj
nohami a uľahčí vám to prenášanie
ťažiska v zákrutách a pri nakláňaní
sa v náročných pasážach. Ruky

zvierajú značne vysoké riadidlá.
Ich výška dáva polohe sedenia
slušný komfort, no chce to trochu
zvyk a spočiatku sa vám bude zdať,
že sú príliš vzdialené od predných
kolies a horšie tak vnímate odozvy
riadenia. Každopádne, nie je
dôvod ich nejako kŕčovito zvierať,
či riadeniu štvorkolky venovať
viac úsilia. Podvozok je vyladený
výborne, mäkké pruženie dobre
tlmí všetky terénne nerovnosti,
pritom však nespôsobuje žiadne
nepríjemné nakláňanie ani pri
agresívnejšej jazde. Svoj podiel na
skvelej stabilite má nový systém
nezávislého zavesenia zadných
kolies, ale určite aj kvalitné pneu
Maxxis, teda aspoň pokiaľ sú
zodpovedajúco „podhustené“.
Vďaka vyššie spomínanému
majú zadné kolesá dobrú trakciu
a k zapínaniu predného náhonu, či

dokonca k uzávierke diferenciálu
tak skoro nedôjde. To už musí byť
veľmi klzko, aby si Target nevystačil
len so zadným náhonom. Dokonca
málokedy je nutné radiť pomalý
prevod, väčšinu bežných terénov
zvládne aj na H-čku. Ak však idete
naozaj pomaly, je lepšie zastaviť
a preradiť do L-ka, aby ste šetrili
variátor.
Nielen zábavný, ale aj užitočný
Okrem bezstarostných výletov
po okolitej prírode môžete Target
zapriahnuť aj do množstva prác.
V prvom rade je tu veľmi užitočný
„detail“ – ťažné zariadenie, takže
s ním odveziete veci od výmyslu
sveta buď na originálnom malom
vozíku, alebo hociakom bežnom
automobilovom. Dovozca ponúka
aj množstvo ďalších užitočných
doplnkov, za zmienku stojí navijak,
radlica na ohŕňanie snehu alebo
zrovnávanie terénu, ale aj rôzne
nosiče, boxy, brašne, chrániče,
kryty a podobne. No a úplne
nakoniec treba len dodať, že Target
je samozrejme homologovaný
aj do premávky, takže nie ste
obmedzení len na použitie na dvore
a v záhrade...
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TECHNICKÉ ÚDAJE
MOTOR
Typ motora: kvapalinou chladený
štvortaktný jednovalec, rozvod OHC
Zdvihový objem: 502,6 ccm
Vŕtanie x zdvih: 92 x 75,6 mm
Maximálny výkon: 14,8 kW (20 k)
pri 7.000 ot./min.
30 kW (40,8 k) otvorená verzia
Najväčší krútiaci moment:
19,5 Nm pri 7.000 ot./min.
Príprava zmesi: karburátor
Zapaľovanie: elektronické
Štartér: elektrický + ručný
Prevodovka: variátor (pomalý
prevod, rýchly prevod, spiatočka)
Spojka: automatická odstredivá
Sekundárny prevod: kĺbové
hriadele
PODVOZOK
Rám: oceľový rúrkový
Odpruženie vpredu: nezávisle
zavesené kolesá, dve samostatné
pružiace a tlmiace jednotky
vzadu: nezávisle zavesené kolesá,
dve samostatné pružiace a tlmiace
jednotky
Brzdy vpredu: kotúčové
vzadu: kotúčové
Kolesá: zliatinové
Pneumatiky vpredu: 25x8-12
vzadu: 25x10-12
ROZMERY A HMOTNOSTI
Objem palivovej nádrže: 18,3 l
Suchá hmotnosť: 364 kg
Cena: 6.343,- Eur

V SKRATKE:
TGB Target 550 IRS

Na malej, ale obsiahlej prístrojovke samozrejme nechýbajú
informácie o zapnutom režime náhonu, ale aj uzávierke
diferenciálu a zaradenom prevode.

Aj keď Target nie je „predĺžená verzia, pohodlne sa odvezú
aj dvaja pasažieri. Sedadlo je dostatočne rozmerné
a nechýba ani priestor na nohy.

ZNAČKOVÉ
ČTYŘKOLKY
ŠPIČKOVÉ
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Významnou novinkou modelu Target je nezávislé
zavesenie zadných kolies, ktoré zlepšilo jazdné vlastnosti
a prejazdnosť terénom.

Treba uznať: Target je vydarenou
kombináciou športového
a pracovného talentu, bonusom
je atraktívny dizajn a prijateľná
cena.
Veľmi nepoteší: Pri turistike,
alebo pracovnom nasadení
nepotešia obmedzené možnosti
prevozu batožiny, alebo náradia.

Režim zadného náhonu,
alebo 4x4 sa samozrejme
prepína elektronicky, to
isté platí aj o uzávierke
diferenciálu. Prepínač je pri
pravej rukoväti.

Sytič je manuálny, tiahlo
sa ovláda ľavým palcom.
Tlačidlo „override“ slúži
na vypnutie obmedzovača
otáčok pri cúvaní.

více informací na:

WWW.TGB-MOTOR.CZ
www.aspgroup.cz
HLEDÁME NOVÉ PRODEJCE
CZ infolinka: +420 311 577 222

