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TGB Blade 550 IRS 4 x 4

SKOČTE SI

S TRAKTOREM
Nové modely Taiwanského výrobce TGB letí vzhůru nejen zvyšováním obsahu osvědčených
motorů, ale také stálým zkvalitňováním podvozkových skupin, zejména odpružení.

26

TGB Blade 550 IRS 4 x 4

TGB Blade 550 IRS 4 x 4 patří do
kategorie pracovních strojů. Jeho parametry, vybavení a nabízené příslušenství jej ale zároveň řadí mezi stroje
pro náročnou turistiku. Však se také
právě tento kus krátce před naším testem vrátil z úspěšné výpravy do Maroka, kde si odsloužil dva tisíce náročných kilometrů. Proto na něm zůstal
i objemný kufr, dodávaný jako značkové příslušenství, a který jsme úmyslně
ani my nedemontovali.
Kromě testu čtyřkolky samotné jsme
chtěli tentokrát i vyzkoušet, do jaké míry
může velký kufr omezit ovládání stroje.
Řádění v terénu s takovým cestovním
doplňkem sice vypadalo dost podivně,
ale jak se můžete přesvědčit na fotografiích, dost se dá vyvádět i s objemnou cestovní výbavou.
V našem případě byl kufr prázdný, výrazně tedy nerušil vyvážení stroje, nezvyšoval těžiště. Omezení se proto
týkalo především možností vyvažování
tělem jezdce v zatáčkách a při skocích.
Ale TGB Blade 550 je čtyřkolka pracovní
a pro turistiku, takže mírné omezení pracoviště jezdce při extrémně dynamické
jízdě nepředstavuje žádný problém. Také
jsme vyzkoušeli, co řekne kufru spolujezdec, a tomu nejen nevadil, naopak
bylo pozitivně hodnoceno měkké opěradlo, které je součástí kufru.

V náročném terénu
Už po krátké jízdě v terénu připomíná Blade 550 jízdním komfortem některé pracovní stroje nejvyšší kategorie známých výrobců. Podvozek je tak povedený, že jsem až zalitoval, že na jaře nebylo
k mání čerstvě zorané pole. Jsem přesvědčen, že zrovna s touhle čtyřkolkou by byla
jízda i na současných dvanáctipalcových
kolech s výtečnými nízkotlakými pneumatikami Maxxis Bighorn bezproblémová i po hrubé oranici. Přitom zanedlouho
už bude v nabídce tento model také s ještě
většími, čtrnáctipalcovými pneumatikami
na efektních hliníkových discích ITP.
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Na motokrosové trati jsem bez problému projížděl také tzv. roletu – řadu
příčných hrbolů a úžlabin, kde vždycky
dostávají zabrat podvozky i fyzička jezdců. Se sportovními čtyřkolkami, které
musí mít tužší odpružení, je tato pasáž
hodně náročná. Komfortní podvozek
s vysokými zdvihy odpružení a dobrým
tlumením umožnil čtyřkolce TGB Blade
550 projíždět tento úsek nečekaně vysokou rychlostí, aniž by to vyvolalo pocit
nejistoty.
Nezávislé zavěšení všech kol na dvojicích kyvných ramen a odpružení pružícími a tlumícími jednotkami se seřiditelnou tuhostí se v tomto případě hodně 
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povedlo. Pro omezení náklonu v zatáčkách navíc umravňuje zadní nápravu
masivní příčný stabilizátor.
Řešení přední nápravy umožňuje stroji také úžasný rejd, což je parametr, jehož
nedostatek právě v kategorii pracovních
strojů někdy dovede určité manévry znepříjemnit. Fakt, že TGB Blade 550 potřebuje k manévrování minimum místa,
ocení nejen příznivci extrémní mototuristiky, ale i ti, kdo čtyřkolku používají
opravdu jako pracovní stroj.

Pokroková konstrukce
Pro možnost posouzení dynamiky
modelu měl testovaný stroj ponechaný
plný výkon motoru 30 kW, verze homologovaná pro provoz na veřejných komunikacích má výkon snížený na 14,9
kW. Čtyřdobý jednoválec spolu
s automatickou odstředivou spojkou a automatickou variátorovou převodovkou tvoří osvědčenou pohonnou jednotku. Pohon zadní
nápravy obstarává kardanová hřídel a rozvodovka s pevným převodem.
 Na lítání v terénu
je krásných disků ITP
skoro škoda, ale rozdíl
v ceně není velký, tak
proč si ten závan nové
módy nedopřát?
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Vypínatelný pohon přední nápravy je
veden kardanovou hřídelí do předního diferenciálu. Ten ale nemá uzávěrku,
což snad jediné může omezit schopnost
pohybu tohoto stroje v extrémních podmínkách – například při pomalé jízdě na
zasněženém, značně nerovném povrchu.
Pohon přední nápravy je řazen páčkou na
řídítkách a jeho zapínání je chytře řešeno
tak, že při případném defektu ovládacího
lanka zůstává přední pohon zapojen.
Celému stroji byla věnována zodpovědná péče také při návrhu ochranných prvků. Jsou to především svařence

z ocelových trubek, sloužící jako nosiče
nákladu vpředu i vzadu, a dále ochranné
prvky předku i zadku vozidla – nárazníky, chránící světlomety i plastové kapotování. Podobně vybavenou čtyřkolku jsem
jednou viděl po několika kotrmelcích na
travnatém svahu (neměla zrcátka) a tehdy na ní nepřibyl snad ani škrábanec. Ta
trocha železa navíc se tedy může hodit,
jejím účelem není jen fakt, že design
předního nárazníku přispívá k dravému
vzhledu čtyřkolky.
Proti poškození zespodu jsou všechny funkční skupiny pohonu (přední diferenciál, kardanové hřídele, motor
s převodovkou, kotoučová
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brzda pro zadní kola, zadní rozvodovka) chráněny pláty silného hliníkového
plechu. Dalším ochranným prvkem jsou
lišty z matného černého plastu pro rozšíření blatníků. Jejich důvodem ale není
v tomto případě jen obvyklá ochrana
blatníků proti poškození povrchu plastového kapotování třeba větvemi, ale i fakt,
že proti předchozímu modelu (Blade 425)
má pětsetpadesátka širší ramena zavěšení kol. Nový model je tedy stabilnější při
sportovní jízdě i při pracovním nasazení
ve svažitém terénu.
Stroj je vybaven párem kotoučových
brzd pro přední kola a jednou kotoučovou brzdou pro zadní nápravu, umístěnou na hnací hřídeli před zadní rozvodovkou. Dimenzování brzd a pancéřované hadičky zajišťují dobrou funkci brzd
i při délce poměrně složitého rozvodu
jejich sdruženého ovládání.

Blade 425, jí proto dobře svědčí nárůst
výkonu, spojený se zvětšeným obsahem
motoru o rovných 100 ccm. Přitom je ale
až legrační, jaká se kolem obsahu motoru dělají kouzla s čísly podle toho, jaká
kubatura se kde preferuje.
Je to podobné, jako už dávno při
zařazování závodních motocyklů do
příslušných tříd. Tehdy se maličko
převrtal válec, aby obsah motoru právě přesáhl strop předchozí kategorie
a bylo. Stejně tak tato čtyřkolka s půllitrovým motorem má přes půl litru

Užitečný i zábavný stroj
Z hlediska rozměrů a mohutnosti šasi
patří TGB Blade 550 k největším čtyřkolkám na trhu. Proti předchozímu modelu,
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502,6 cm3, 1v, OHC
kapalinou
30 kW při 6 500 ot/min
25,5 Nm při 4000 ot/min
automatická s redukcí
kardanovou hřídelí
4x2 / 4x4
315 kg

pouhé tři kubíky. Výrobce ji přitom
pro některé trhy dodává jako Blade
525 a u nás nese dokonce označení
Blade 550. Důležité ale nejsou zlomky obsahu motoru, nýbrž jeho výkon
a kroutící moment.
Právě při posouzení dynamických
parametrů je možno označit Blade 550
za optimalizovaný stroj. Je ještě nepřemotorovaný, přitom ale má dostatečný
výkon, aby po předvolení pomalejšího převodu zvládl v podstatě jakékoli
stoupání až po limit pádu zpět. Nejvyšší rychlost přes 90 kilometrů za hodinu také jistě uspokojí většinu zájemců
o rekreační jízdu, stejně tak jako poskytovaný jízdní komfort pohodlného stroje s maximálně zjednodušeným ovládáním díky automatické odstředivé spojce, automatické variátorové převodovce
a sdruženému ovládání brzd.
Jak se stalo dobrým zvykem, má
i TGB Blade 550 ve hluchých prostorech
v kapotáži za předními koly uzamykatelné schránky, samozřejmostí je dvanáctivoltová zásuvka i zámek řízení. Testovaný stroj byl také vybaven elektrickým
navijákem a tažným zařízením. 
Honza Čejchan, foto: Jan Čejchan ml.
V loňském roce, když ještě nebyla
pětsetpadesátka Blade na trhu, si pro
demonstraci svých kouzel s řídící elektronikou vybrala model TGB Blade 425
4 x 4 L.E firma ABC Tunning Group. Kromě nárůstu výkonu a točivého momentu se podle údajů firmy po úpravě zvýšila i maximální rychlost na 105 km/h,
dokonce při současném poklesu spotřeby paliva na 4 litry! ABC Tunning si
tedy nehraje jen s automobily a s motocykly, ale došlo už i na čtyřkolky.
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