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Testade:
TGB Blade 520i
EPS T3B
Hisun Forge
550 EFI
Goes Wolfram
Limited Edition
Pit King
Jeep Wrangler
Rubicon

Tips för skogsbruket
Resmål:
Lake District
Ny multivagn från
Yamaha
Ökad försäljning
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TEST TGB Blade 520i EPS T3A
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Av Jonas Emilsson. Foto Joel Emilsson och Jonas Emilsson.

V

i har skrivit mycket om TGB på slutet och anledningen är att de expanderar starkt i Sverige och erbjuder
produkter som passar den svenska marknaden
mycket väl. Nya Blade 520i EPS är definitivt ett
sådant exempel och det är med stor spänning som vi tar ut
en maskin som enligt produktspecifikationen kan erbjuda de
stora drakarna en rejäl kamp på ett test i verkligheten!

Första intrycket
Den här fyrhjulingen utstrålar attityd. Det är lustigt hur vi, när
vi testade Blade 500i bara för några månader sedan inte
kände samma sak, men den här gången så matchar den grå
färgen, miljön och utrustningslistan våra förväntningar och
lite till.
TGB Blade 520i EPS har ju, förutom styrservon, en grå
färgkombination som passar fordonet väl och även en stel
bakaxel i svingarmskonfiguration som också passar maskinens användningsområde mycket bra.
Vi ser mycket stora likheter mellan denna ATV och Blade 500i
– de delar samma chassi och alla väsentliga tekniska data –
men det finns också skillnader. Registreringstypen är en, där
vi denna gång testar en T3A-registrerad maskin och där vi i

18 				

ATV-QUAD

www.atv-quad.se					

19

TEST TGB Blade 520i EPS T3A

EXEMPEL PÅ HELFÖRSÄKRING.
30 år Övriga landet
2 558 kr

30 år Storstad
3 198 kr

50 år Övriga landet 50 år Storstad
1 705 kr
2 132 kr

Lastmöjligheterna är mycket goda,
även när man har alltför mycket last
som måste med...

Priserna avser helförsäkring.
Läs mer på svedea.se

Blade 500i-fallet testade en T3B.
Det har också gått 4 månader mellan testtillfällena,
vilket medvetet eller omedvetet kan påverka utfallet,
då förra gången var ett vintertest till 100 %.
Nyheter
Precis på samma sätt som Blade 500i så har man
utrustat denna med en i stort sett full utrustningslista, där vinsch på 1362 kg är standard och även
elektronisk styrservo (EPS) ingår och en dragkrok
med släpvagnskontakt som gör att man utan problem kan koppla en släpvagn till detta fordon.
Vi är förtjusta i multifunktionsdisplayen på denna
modell (precis som Blade 500i) och kan konstatera
att TGB lyckats med konststycket att få in massor
med information i displayen, på ett otroligt tydligt
sätt. Garantitiden på 3 år är också välkommet och
något som många kunder kommer att gilla.
Motor och utrustning
Utrustningsnivån på denna ATV är i stort sett identisk med Blade 500i och för er som läst det testet så
finns många gemensamma beröringspunkter.
Motorn är en encylindrig vätskekyld 503-kubikare
vars effekt är 40 hästkrafter under ett maximalt
vridmoment om 46 Nm.
Jag noterar när jag går igenom data från föregående test, att vi tyckte att det var lite motorstyrka,
men till detta test så lastar vi tungt och det fungerar
fullständigt smärtfritt. Resultatet beror antagligen på
att vi nu befinner oss i sommartid och att all effekt
kan absorberas av hjulen och omsättas i rörelseenergi. Hursomhelst – 40 hästkrafter och 46 Nm
vridmoment räcker i detta scenario väldigt långt.
Till detta test så har vi med oss en relativt tung
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vagn (släpvagn) med flera hundra kilo i utrustning,
vilket fyrhjulingen utan problem sväljer och levererar på, även i brant motlut. Det gillar vi och det är
också det som gör slutbetyget av denna ATV till en
allsidig mångsysslare där fantasin egentligen sätter
gränserna för vad man kan åstadkomma med den.
Vi måste också kommentera handtagsskydden,
som i all sin enkelhet kan vara branschunika. Så
otroligt glad över att TGB valt att utrusta maskinen
med dessa – de gör verklig skillnad i dåligt väder
och/eller vid låga temperaturer.
Under detta test så har vi vid ett flertal tillfällen
lastat maskinen till max och både motorstyrka och
manöverbarhet under tung last imponerar! Riktigt
kul att se att en 500-kubiksmaskin från TGB kan
tåla så mycket last och inte protestera.
Lasträckena är av samma typ som på Blade 500i
och i detta test så får de verkligen erkänna färg.
Vi kan konstatera att även om de inte är de mest
avancerade lasträcken som byggts, så är de otroligt
effektiva och gör jobbet med beröm godkänt!
Körkänsla och ergonomi
Det här är en riktigt komfortabel ATV och under
större delen av testet så kör vi också i 2-Up-konfiguration, med en passagerare baktill och det
fungerar toppen!
De upphöjda passagerarfotstegen fungerar bra och
så även de rätt basala handtagen för passageraren.
För föraren så är förarplatsen en bekväm plats
där alla reglage nås enkelt och där man både har
kontroll över alla kördata (från multifuntionsdisplayen) och en komfortabel manöverbarhet över
fordonet. Den elektroniska servostyrningen gör

otrolig skillnad och det fungerar mycket bra att ta
maskinen över stock och sten - där ”muskelservo”
annars hade fått bidra för att rädda situationen.
Föraren sitter upprätt och behagligt och man kan
köra långa sträckor med denna ATV utan att bli
nämnvärt trött, vilket är toppenbra!
Vi kör ca 5 mil med denna ATV under en förmiddag,
med passagerare, och det går helt smärtfritt med
bra kontroll och bibehållen manöverbarhet.
Summering
Det här är en otroligt mångsidig ATV och det är med
stor tillfredsställelse som man kan konstatera att
hela maskinen fungerar perfekt i allehanda terräng
och att den stela bakaxeln, trots att branschen
som helhet går starkt mot individuell upphängning,
fungerar jättebra.
Både på väg och i terräng så tar sig maskinen fram
med beröm godkänt och det, i kombination med
den gedigna utrustningslistan, ger toppbetyg.
För priset, 69 995 SEK inkl. moms så är det här en
otroligt prisvärd ATV med ett användningsområde
som är mycket brett.
TGB fortsätter att göra intryck i ATV-branschen –
bra jobbat!
Jonas Emilsson

Se sid 4
för mer info
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Längd 228 cm

Höjd 122 cm

Multidisplayen på TGB
520i är toppen och ger
föraren massor med
data!

DATA

Bredd 122 cm

Hastighetstest (Mätare / GPS) 30 km/h: 29 km/h Dynhöjd från mark
			50 km/h: 448 km/h				
/ från fotstegen (i cm):
			60 km/h: 58 km/h
96 cm / 53 cm
Svängdiameter (inner/ytter i cm) 321 cm / 621 cm
Styrhöjd från mark/
Dragkroksplacering (i cm)
-16 cm
från fotstegen (i cm):
123 cm / 87 cm
Markfrigång fram (Min/Max, cm) 20 cm / 22 cm
Bredd mellan knäna,
Markfrigång bak (Min/Max, cm) 24 cm / 26 cm
sitta/stå (i cm):
Antal tankade liter:		
6,5
42 cm / 28 cm
Förbrukning (l/10km):
0,9 l/10 km

Modell:

TGB Blade 520i EPS

Generalagent:

C.REINHARDT AS

Hemsida:

http://tgbatv.se/

Terräng/Väg/Moped:

Traktor A - T3A

Årsmodell:.

2019

ATV eller Quad:

ATV

Mätartyp (LCD/Mek/Båda):

L

Motortyp:

503 1-cylindrig, vätskekyld EFI

Hastighetsmätare:

JA

Antal cylindrar:

1

Trippmätare:

JA

Cyl. Volym (cc):

503

Vägmätare:

JA

Effekt (hk):

40

Varvräknare:

JA

Max vridmoment/Varvtal

46 Nm/5500 rpm

Choke:

EFI

Förgasare/Insprutning (Typ):

Insprutning

Startprimer:

-

Kylning:

Vätske

Tempmätare/Lampa:

L

Startanordning (Typ):

El

Bränslemätare (El/Mek):

EL

Batteri (Ah):

Ej angiven

Oljetrycksmätare/Lampa:

L

Generator (Watt/varvtal):

Ej angiven

Hel/Halvljusindikering:

JA

Transmission

Automatisk CVT 2x4/4x4;

Backväxelindikator:

JA

Antal växlar:

3 ( H/L/N/B)

Neutralväxelindikator:

JA

Fyrhjulsdrift:

Ja, med diffspärr Elektrisk
inkoppling av två- och fyrhjulsdrift

Växelindikator:

JA

Indikering allhjulsdrift:

JA

Backvarnare:

-

Klocka:

JA

Timräknare:

JA
JA

Fjädring, fram (Typ):

Ind. dubbla A-armar

Fjädring bak (Typ):

Stel bakaxel, svingarm dubbla
dämpare

UTRUSTNING

Bromsar fram (Typ/Antal):

Hydraulisk, skivor

12V eluttag:

Bromsar bak (Typ/Antal):

Hydraulisk, skiva

Bromsljus:

JA

Däck fram (Storlek):

12" Innovadäck

Bränslekran (På/Av/Reserv):

N/A

Däck bak (Storlek):

12" Innovadäck

Draganordning:

JA

Vinsch:

JA

Max last (kg):
Fram:

Ej angiven

Styrservo:

N/A

Bak:

Ej angiven

ABS

JA

Max Totallast (kg):

Ej angiven

Signalhorn:

JA

Max Släpvagnsvikt (kg):

Ej angiven

Ryggstöd:

JA

Tank volym (Liter):

18

Handskydd:

N/A

Färg:

Grå/Svart

Motorvärmare:

N/A

Vikt (OBS! Torrvikt i kg):

Ej angiven

Handtagsvärmare:

N/A

Pris ink moms:

69 995 SEK

Tumvärmare:

Ja
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POSTTIDNING B

Prenumerera och
missa inget!

Svar från sidan 27:
Fråga 1, alternativ A.
Fråga 2, alternativ A.

Nr: 1231148238

NR 6-2017

65 KR INKL. MOMS. 75

NOK. ÅRGÅNG 12 - ALLT

OM FYRHJULINGAR

Vinterutrustning

Maverick
Stekheta Can-Am
!
Trail 1000 DPS testad

+

Testade
EPS
Polaris Sportsman 570
EFI EPS
CF Moto C Force 820
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Prenumerera via: www.atv-quad.se/pren

Eller ring 090 14 93 72 eller maila prenumeration@atv-quad.se
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