
NEJOČEKÁVANĚJŠÍ NOVINKOU TOHOTO ROKU BYL PRO PŘÍZNIVCE ZNAČKY TGB 
JEDNOZNAČNĚ MODEL BLADE 1000. MOŽNOST VIDĚT HO NAŽIVO JSTE MĚLI TŘEBA 
NA LETOŠNÍM MOTOSALONU V LETŇANECH NA EXPOZICI DOVOZCE - ASP GROUP. 
VYDALI JSME SE VYZKOUŠET, CO SE SKRÝVÁ POD KAPOTOU A JAK SE UKÁŽE 
V TERÉNU. NA TEST JSME DOSTALI VERZI LUX, TEDY V PLNÉ VÝBAVĚ. 

LUXUSNÍ ZÁLEŽITOST
TGB Blade 1000 EFi LT 4X4 LX (EPS)
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DESIGN A DETAILY
Přední maska nezapře příbuznost 
s modelem Blade 550. Veškeré plasty 
a výbava jsou v matném provedení, 
což stroji dodává důstojný a elegantní 
vzhled. Barevná kombinace hnědé a černé 
dodává punc luxusu a čtveřice kulatých 
světlometů jen podtrhuje vznešený dojem 
z celé čtyřkolky. LED diodové orámování 
kulatých čoček plní funkci potkávacích 
světel a zároveň i směrových ukazatelů. 
V plastech za předními koly jsou po obou 
stranách malé uzamykatelné přihrádky na 
pár drobností, v pravé přihrádce najdete 
schovanou zásuvku na 12V. LCD display 

je zasazen v plastovém ochranném krytu, 
který spolu s kryty řidítek tvoří jeden 
kus. Samotný LCD display se povedl, je 
dobře čitelný a za šera či ve tmě modře 
podsvícený. Vyčtete z něj, jakou rychlostí 
jedete, jak jste na tom s palivem, zda máte 
zapnutý pohon 2x4 nebo 4x4 a nechybí 
ani počítadlo ujetých kilometrů (přepínání 
mezi Trip A a B a celkové ODO). Podívat se 
můžete také na maximální nebo průměrnou 
rychlost, kterou jste jeli a na dosažené 
otáčky. Pomocí ikonek, umístěných zprava 
od displeje, vidíte, který z převodových 
stupňů máte zařazený - aktuální převod 
svítí zeleně. V nastavení si můžete 

libovolně měnit nebo úplně vypnout 
posilovač řízení. Přední ochranný ocelový 
rám vypadá bytelně a zcela přirozeně 
zapadá do vzhledu Blada, stejně tak i jemné 
projmutí plastů. Dále tu máme přední nosič 
s nosností 30 kg a zadní nosič, který uveze 
až 50 kg zátěže, obojí také z oceli s černou 
matnou povrchovou úpravou. Myslelo 
se i na spolujezdce, který má komfortní 
sedačku se zádovou opěrkou a měkce 
obalená postranní madla na držení. Víčko 
na doplnění paliva najdete vedle pravého 
zadního světlometu. Zajímavým detailem je 
umístění výfuku. Je veden až na konec stroje 
a ústí mezi zadními světlomety, mírně pod 
jejich úrovní. 

SRDCE JAKO ZVON
Srdce Blada 1000 tvoří zcela nově 
konstruovaný dvouválcový motor OHC 
o objemu 997,1 ccm s válci do V. Motor 
je dynamický a je znát, že stále nejste 
na limitu. Lze ho popsat jako silný a 
sebevědomý, s absencí bezhlavého, 
ucukaného a vzteklého charakteru. Jako 
by vám dával vědět, že na to kapacitně 
v pohodě má a může ještě dál, ale nemá 
zapotřebí se agresivně předvádět. Svůj 
výkon převádí na kola přes zesílenou 
automatickou dvourychlostní CVT 
převodovku s redukcí, která zvládá i velká 
zatížení. Pohon 4x4 je vybaven hned dvěma 
rychle pracujícími uzávěrkami diferenciálu 

pro přední i zadní nápravu. Navíc si můžete 
i otevřít zadní rozvodovku, což běžně 
u čtyřkolek nevídáme. Pomáhá to ke 
zvýšení stability stroje, jeho ovladatelnosti 
a hladkému průběhu jízdy a v neposlední 
řadě i ke snížení opotřebení pneumatik. 
Pomocí tlačítka napravo pod klíčkem 
můžete úplně vypnout zadní pohon 
a pomocí žlutého tlačítka override, které 
najdete na levém řidítku, můžete vypnout 
omezovač zpátečky, čímž se eliminuje 
trhavý pohyb při couvání. Prodloužený 
podvozek s dlouhými zdvihy pérování 
a nízkým těžištěm zajišťuje nejen 
vysokou průjezdnost i v těžkém trénu, ale 
i neuvěřitelnou stabilitu. Poskytuje dostatek 
prostoru a pohodlí i pro spolujezdce 
a celkově více prostoru při samotném řízení. 
Kola jsou nezávisle zavěšena ve dvojitém 
lichoběžníkovém zavěšení, o odpružení se 
starají tlumiče Gas Shock EVO Plus a nutno 
dodat, že svou práci dělají hodně dobře. 

PRAXE V TERÉNU 
anebo ZKOUŠKA NEJEN V PÍSKU
V základním popisu je uvedeno “užitkově 
rekreační čtyřkolka” a v tomto případě 
je označení trefné. Rekreaci si s Bladem 
opravdu užijete. Sedlo je příjemně měkké 
a pohodlné. Na osobu vzrostlou 172 cm je 
posez komfortní a široký prostor nášlapů 

Text a foto:  Jana Kolací

TESTY

    NA SILNICI SE VELICE JEDNODUŠE 
PŘEHOUPNETE PŘES STO KILOMETRŮ V HODINĚ 

A TÍM NEKONČÍTE, TAKŽE BLADE 1000 NENÍ ŽÁDNÝ 
LÍNÝ STRÝČEK  
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dává dostatek místa i pro delší nohy. Řídítka 
jsou výškově tak akorát, ani nízko ani 
vysoko, takže vás po pár ujetých kilometrech 
nebolí ruce. Navíc jsou krásně široká, takže 
i při vypnutém posilovači řízení se dá stroj 
bez použití hrubé síly pohodlně řídit. Jako 
velkou výhodu vnímám i otočné pole řidítek, 
které je nestandardně široké, což přispívá 
k ovladatelnosti a manipulovatelnosti 
celého Blada. Obzvlášť velký rozdíl 
poznáte mezi pohonem 2x4 a 4x4, kdy 
při sepnutí 4x4  sedí celá čtyřkolka jak 
přibitá k povrchu a neproklouzne. Samotný 
podvozek je prodloužený, což dodává stroji 
stabilitu a díky tlumičům Gas Shock EVO 
plus máte pocit, že celý stroj se klidným 
houpavým pohybem sune vpřed i přes 
výškově výrazné rozdíly terénu. Síly má 
víc než dost a okamžitá je i reakce na 
přidání plynu, s absencí vzteklého škubání 

a nervozity. Motor je dost výkonný na 
překonání výrazných sjezdů i výjezdů, řízení 
je krásně plynulé a Blade stabilní. Máte 
naprostou kontrolu nad strojem i v těžkém 
terénu. Při jízdě z prudkého kopce výrazně 
pomáhá výkonná motorová brzda, která 
stroj koriguje, až jej skoro zastaví, což je pro 
pracovní využití hodně pohodlné a pomáhá 
to při bezpečném převozu těžkého nákladu. 
Na silnici se velice jednoduše přehoupnete 
přes sto kilometrů v hodině a tím nekončíte, 
takže Blade 1000 není žádný líný strýček. 
Silné kotoučové brzdy reagují ihned a jsou 
dostatečně silně i při jízdě s naloženým 
vozíkem. Blade umožňuje několik možností 
nastavení a díky tomu si stroj přizpůsobíte 

jak na těžkou a náročnou práci, tak na 
zaslouženou zábavu a povyražení.

VÝBAVA 
Hlavním rozdílem ve výbavě u LX verze je 
elektrický, citlivě reagující posilovač řízení 
nové generace. Má dvě polohy nastavení 
(maximální a minimální), nebo ho můžete 
úplně vypnout. Máte tak možnost si sami 
vybrat, zda si chcete hrát a odezvu na řízení 
čtyřkolky více cítit, nebo posilovač zapnout 
na maximum a pohodlně převézt těžký 
náklad tam, kam potřebujete. Ve standardu 
je u obou variant elektrický naviják 3000 
lbs, jehož ovládání najdete na řídítkách. 
Dále masivní přední ocelový ochranný 

rám v matném provedení, hliníková kola, 
značkové pneumatiky Maxxis Bighorn, 
praktické a zároveň atraktivní plastové 
lemy blatníků, které zabrání velkému 
množství nečistot, aby se dostalo až 
k vám. Tažné zařízení je také součástí 
základní výbavy u ekonomické i luxusní 
verze, stejně tak 12V palubní zásuvka 
pro dobíjení mobilu nebo GPS. Dvojité 
přední světlomety, LED světla pro denní 
svícení a zadní, brzdová a směrová světla 
s LED technologií jsou také součástí 
již od základní varianty. Cena sice není 
nejnižší, ale na druhou stranu je za ní 
poskytnutá luxusně vybavená a fungující 
čtyřkolka s obrovským výkonem a jízdními 
vlastnostmi, které za to stojí. 

TESTY

 MOTOR

Typ čtyřtaktní vodou chlazený dvouválec, 
8 vent., SOHC

Vrtání x zdvih 92 x 75 mm
Zdvihový objem 997,1 ccm

 PŘEVODY
Převodovka C.V.T. - variátor L/N/H/R/P

 PODVOZEK

Přední odpružení
nezávislá ramena ve dvojitém 
lichoběžníkovém zavěšení, tlumiče Gas 
Shock EVO plus

Zadní odpružení
nezávislá ramena ve dvojitém 
lichoběžníkovém zavěšení, tlumiče Gas 
Shock EVO plus

Brzdy vpředu kotoučové 230 mm
Brzda vzadu kotoučová
Pneumatiky P/Z 25 x 8-12 / 25 x 10-12

 ROZMĚRY A HMOTNOST
Délka 2 360 mm / 2 405 mm s nosičem
Šířka 1 235 mm
Výška 1 250 mm
Rozvor -
Světlá výška -
Hmotnost EX 403 kg / LX 433 kg
Objem nádrže 23 l

 CENA 229 990,- Kč verze ECO EX 
249 990,- Kč verze LUX LX


