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STOR ÄLGJAKTSPECIAL
VI LISTAR ÅRETS
STORSÄLJARE!

Testade Kawasaki Mule SX 4x4
TGB BLADE 1000i EPS Traktor B
Viarelli Agrezza 250
SOT-Träff
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TEST TGB Blade 1000I EPS Traktor B

En muskulös
36

ATV-QUAD

En display med mycket information som visas på ett
enkelt och lättbegripligt sätt

Av Pär Lidgren

M

ed denna TGB kör man
fulldiffat i skogen. En
möjlighet då det skiter
sig rejält och man har kört
fast å det grövsta. Samtidigt
kan man köra skonsamt med
odiffat på alla 4 hjul så man
inte skadar känslig mark
såsom t ex gräsmattor.

Styrlåset fram til höger skall försvåra en stöld.

Eluttaget som sitter perfekt i det högra förvaringsfacket.

traktor
www.atv-quad.se

TGB har i sitt sortiment denna muskelstinna TGB Blade
1000, med sin nya V-twin
Euro 4 motor på hela 997
kubik ser den till att leverera
85 hk och 78 Nm. Motorn
får bensinen levererad via
insprutning och en ren, samt
miljövänligare, gång får man
genom den O2 sensor som
sitter på avgasröret och har
till uppgift att kontrollera hur
mycket oförbränt syre som
finns i avgaserna. Beroende på hur värdet ser ut ser
elektroniken till att justera
motor, tändning, samt bränsle
för optimal förbränning. Som
traktorregistrerad känner man
trycket från motorn redan från
början av registret då bakdelen pressas ned i asfalten då
man trycker in gasen.
Het motor
Motorn är lite hetsig med ett
taktfast och eldigt gensvar i
gasen. Samtidigt upplevs den
rejäl och kraftig, vilket passar
både för dem som använder
maskinen till skogs- eller lantbruket. Biffig motor, så känns
det även då man kliver åt sidan och tittar på utsidan. Lite
kraftig, vilket ger en stabil
körning både efter väg och i
terräng. Justering går att göra
på samtliga EVO dämpare för
att bäst anpassas för vald plats
där maskinen framförs. Lite
styvare efter vägen och lite
mjukare i terrängen beroende
på hur mycket last du har.
Blade 1000 kommer med belysningskoppling för släpvagn
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RESMÅL TGB Blade 1000I EPS Traktor B

EXEMPEL PÅ HELFÖRSÄKRING.

Övriga landet Storstad
2 625:3 281:Priserna avser helförsäkring.
Läs mer på svedea.se

Se sid 4
för mer info

som standard med en 7-polig
kontakt.
3-stegs styrservo
Inte nog med en potent motor
så har man en 2-stegs elektronisk styrservo. Skall man vara
riktigt petnoga så kan även
läget där styrservon helt är
urkopplad anses som ett steg.
Med Off, Min, samt Max
finns hela tiden ett läge för
den typ av körning som man
vill göra. Kraften i styrservot
avtar ju högre hastighet man
kör i fram till 60 km/h där
kraften i styrservot tonats ut
helt.
Ladduttag i förvaringsfacket
Förvaringsmässigt finns det
flera fack, bl a två stycken
som sitter på var sin sida om
förarplatsen. Det fina är att i
det ena sitter det ett 12 volts
uttag i som man kan ladda sin
mobiltelefon i samtidigt som
man kör. Det finns även ett till
12 volts uttag i vilket man kan
koppla in en GPS eller liknan38

de. En annan finess återfinner
man på styrstången där det
sitter ett styrlås, något som
ger det lilla extra säkerhetstänket på maskinen.
Styret har mycket bra grepp i
handtagen och längst ut finns
en upphöjning runtom som
gör att handen inte skall glida
ut från styret. Som standard
sitter det monterade vindavvisare framför varje handtag,
skönt att slippa insekter
som flyger in i handen på en
sommarkörning eller minska
det kalla vinddraget då hösten
kommer.
Kikar vi sedan på några smådetaljer så slinker växlarna i
utan problem i sina respektive
lägen. I backspeglarna har
man cirka 75% sikt bakåt,
samt enbart mindre vibrationer.
Passagerare med komfort
Dynan är relativt platt men
ändå mjuk. Formen gör den
smalare fram och lite bredare baktill med ett stöd för

svanken mot passagerarens
dyna. Kliver man upp ett steg
till denna plats sitter man
bekvämt då dynan är mjuk
och man sitter med ett skålat
ryggstöd aningens högre så
man kan se över förarens axel.
Själva fotstegen är lite mindre
framtill och bredare bak,
samt att passageraren har sina
upphöjda.
På höger handtag framtill
sitter reglaget för 2- och
4-hjulsdrift, samt diffspärren.
Helt normala reglage om man
ser till traditionella fyrhjulingar. Det som gör denna modell
lite speciell är att man även
kan låsa, samt låsa upp, differentialen baktill. På det viset
kan man köra med minimalt
markslitage med bakdäcken i
frilagt läge.
Vi var tidigare inne och
snuddade vid de köregenskaper som denna maskin har
genom sin goda acceleration.
Styrningen är genom servon
lätt och följsam, samtidigt

som den känns stabil på vägen
genom sin bredd och längd.
Trycker man in gasen niger
bakdelen ned en aning och
biter fast däcken mot underlaget, sen går maskinen som
sjutton.
Man får en liten bonus som
passar som hand i handske
denna kalla sommar då det
sipprar igenom lite värme på
sidopanelerna från avgassystemet.
5 års garanti
Känner man att det är viktigt
att köra en maskin med mycket motor är detta ett alternativ.
Men se då till att registreringsformen är sådan att du
kan använda motorns kapacitet. För komfort, samt en skön
körning kommer du få. Med
tre års standard på garantin,
med möjlighet att förlänga
den 2 år till för en liten peng,
så kan man köra tryggare de
första fem åren.
par.lidgren@atv-quad.se
ATV-QUAD

128 cm

TRAKTOR B

233

Den bekväma passagerarplatsen där man har de
fastskruvade passagerarhandtag i lastracket bak.

DATA TGB Blade 1000I EPS Traktor B

Totalbredd (i cm): 128 cm Totalhöjd (i cm):
Total längd (i cm): 233 cm
Dynhöjd från mark/fotstegen (i cm): 94 cm / - cm

UTRUSTNING

Modell:

TGB Blade 1000I EPS Traktor B

Mätartyp (LCD/Mek/Båda):

LCD

Generalagent:

C. Reinhardt

Hastighetsmätare:

Ja

Hemsida:

www.tgbatv.se

Trippmätare:

Ja

Terräng/Väg/Moped:

Traktor B

Vägmätare:

Ja

Årsmodell:.

2017

Varvräknare:

Ja

ATV eller Quad:

ATV

Choke:

Nej

Startprimer:

Nej

Motortyp:

4-takt V-Twin

Tempmätare/Lampa:

Ja

Antal cylindrar:

2

Bränslemätare (El/Mek):

El

Cyl. Volym (cc):

997

Oljetrycksmätare/Lampa:

Ja

Effekt (hk):

83

Hel/Halvljusindikering:

Ja

Max vridmoment/Varvtal

78 Nm @ 6500 rpm

Backväxelindikator:

Ja

Förgasare/Insprutning (Typ):

Insprutning

Neutralväxelindikator:

Ja

Kylning:

Vätske

Växelindikator:

Ja

Startanordning (Typ):

El

Indikering allhjulsdrift:

Ja

Batteri (Ah):

-

Backvarnare:

Nej

Generator (Watt/varvtal):

-

Klocka:

Ja

Transmission

Automatic v-belt / CVT

Timräknare:

Ja

Antal växlar:

3 (H/L/N/R)

12V eluttag:

Ja, 2 st

Fyrhjulsdrift:

Ja

Bromsljus:

Ja

Fjädring, fram (Typ):

Dubbla A-armar, juserbar
fjädring

Bränslekran (På/Av/Reserv):

Nej

Draganordning:

Ja

Fjädring bak (Typ):

Dubbla A-armar, juserbar
fjädring

Vinsch:

Ja

Bromsar fram (Typ/Antal):

Hydrauliska skivbromsar

Styrservo:

Ja, 3-stegs

Bromsar bak (Typ/Antal):

Hydrauliska skivbromsar

Signalhorn:

Ja

Däck fram (Storlek):

14” Maxxis Bighorn

Ryggstöd:

Ja

Däck bak (Storlek):

14” Maxxis Bighorn2

Handskydd:

Ja

Motorvärmare:

Nej

Handtagsvärmare:

Nej

Tumvärmare:

Nej

Max last (kg):
Fram:

-

Bak:

-

Max Totallast (kg):

-

Max Släpvagnsvikt (kg):

-

Tank volym (Liter):

18

Färg:

Titangrå

Vikt (OBS! i kg):

-

Riktpris från (Sek):

Från 119 995 SEK

www.atv-quad.se

Knappen för att elektromekaniskt lägga i och ur diffen bak.
Med denna får maskinen samma egenskaper som Polaris
med sin Turf mode.
39

POSTTIDNING B

Få tidningen
i brevlådan
Nr: 1231148238

Rätt svar från sidan 32: Lyckas du klara kortet?

Fråga 1, alternativ B. Fråga 2, alternativ A.
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Ge bort en prenumeration i present:
endast 260 kr för sex nummer!
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Prenumerera via: http://shop.atv-quad.se
Eller skicka in kupongen nedan – eller maila till prenumeration@atv-quad.se
Ja tack! Jag vill ge bort en prenumeration. För endast 260 kronor/år
Ja tack! Jag vill prenumerera på ATV-Quad. För endast 260 kronor/år
Den som skall betala prenumerationen

Frankeras ej
ATV-Quad
bjuder
på portot

Den som skall få prenumerationen

Namn

Namn

Adress

Adress

Postadress

Postadress

Palica Production AB

E-post

E-post

Telefon

Telefon

Svarspost
206 793 63
908 50 Umeå

Våra prenumerationer gäller tills vidare, vilket innebär att din prenumeration förlängs automatiskt. Du
kan säga upp din prenumeration när som helst. Utebliven betalning räknas inte som uppsägning

www.atv-quad.se/pren - 090 14 93 72
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ATV-QUAD

