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KIKA PÅ: KIKSPECIALEN VÅR

65 KR INKL. MOMS
75 NOK. ÅRGÅNG 12

Allt om fyrhjulingar

Att jobba med en:

Hydraulisk
Timmervagn

DET SENASTE FRÅN

TESTADE MASKINER:

ELMIA

STELS 650G ST
TGB BLADE 600I EPS
POLARIS SPORTSMAN XP 1000 EPS
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Text: Pär Lidgren

TGB Blade 600I EPS TEST

En jägare
i skogen
Under en solig dag fick
vi möjlighet att testa
denna nya modell hos
ingen mindre än Magnus
Samuelson. En man som
har flera strängar på sin
lyra och som gjort många
olika saker i livet. Det var
TGB som bjudit in oss för
denna test på Samuelssons gård och anläggning, som andas en
blandning av Let’s Dance,
Världens Starkaste man
och skytte. Själva modellen är splitter ny i TGB’s
sortiment och skall bl.a.
läggas in i det nya traktor
B segmentet som blivit
oerhört populärt just nu.
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Själva modellen finns i tre olika utföranden där denna modell har en 3- stegsstyrservo. Utöver denna så finns det även en
modell utan styrservo, samt en Limited
edition som är mer påkostad både gällande lastrack, samt med rejäl kapacitet
för att ta med sig en passagerare.
3 steg
Vi startar med att återknyta till styrservot som är helt nytt. Med tre olika steg
skall den se till att det finns möjligheter
att få en servo hjälp som passar in i alla
olika situationer. Det känns extra bra och
viktigt genom att en traktor kan köras i
väldigt många olika miljöer, i allt från
väg, skog till sliskig myr. Behov av kraft
i styrservot är vitt skilda för dessa olika
miljöer. Justeringen av kraften i styrservot
sker via knapparna på displayen.
Bäst vridmoment vid 5500 var/min
Gällande motorn så är det en nygammal
konstruktion. Motorn i sig har mycket gemensamt med tidigare modeller men det
som gör skillnaden är den nya cylindern.
Med motorn kommer även ett ökat varvtal. För att få bättre hållbarhet har man
gjort en ny konstruktion på rullvipporna
till ventilstyrningen. Med dessa skall man
se till att det blir mindre friktion som i sin
tur ger längre hållbarhet. Motorn skall ge
bästa vridmoment vid cirka 5500 varv.
Kikar vi på hästkrafterna så får vi ut mest
av dessa runt 7100 varv, vilket då blir runt
42 hästkrafter. På den traktorregistrerade
maskinen vi körde så känns accelerationen jämn och fin upp till runt 54 km/h
där begränsningen träder in. I just detta
slutskede går motorn och varvtalen lite
upp och ned då begränsningen skall se
till att hålla en viss hastighet. För att bäst
kunna möta avgaskraven så sitter det
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”För att bäst
kunna möta avgaskraven så
sitter det dubbla
katalysatorer på
maskinen som
tillsammans med
syremätaren ser
till att minska
utsläpp.”
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dubbla katalysatorer på maskinen som
tillsammans med syremätaren ser till att
minska utsläpp. Motorkaraktären är även
mjuk och fin i terrängen där man kan få
motorn att gå enkelt och följsamt redan
vid lägre varvtal. I lite sämre terräng är
det dock bättre att köra på lågväxeln då
motorvartalet ökar och ger bättre styrka
till maskinen. Just denna känsla finns på
alla maskiner i grunden, men framträder
mer på denna maskin då vridmomentet ligger där det ligger och kör man på
lågväxeln kommer man snabbare in i den
högre delen av vridmomentskurvan.
Inget nigande
På vägavsnitten känns maskinen stabil och
ger inte några överraskningar, vilket är
positivt. Själva dämparna har en förmåga
att hålla emot bra i kurvorna så maskinen
inte niger och känns svampig på yttersidan. Genom hela kurvorna håller dämparna emot för en komfortabel körning. I
terrängen känns maskinen vig och enkel
att köra, även i snåriga och snäva partier
är den smidig. En egenskap blir riktigt
tydlig då man kör i nedförsbacke, motorbomsen kliver in och håller ett fast grepp
i brantare utförsbackar utan att lossna och
frivarva sig utför. Kraften i motorbromsen
är nästintill så man måste gasa till för att
den skall rulla utför i de mindre backarna.
Detta ger en skön och bra känsla då man
kopplar ett tyngre släp bakom.
Inför älgjakten kan denna maskin vara ett
första alternativ för den som vill prova på
en fyrhjuling. Med traktorregistreringen
ser man till att kunna köra överallt helt
lagligt, samtidigt som man har styrservo
och en motor som är dragvillig både uppför och nedför.

DATA

UTRUSTNING

Modell:

4-takt SOHC

Mätartyp (LCD/Mek/Båda):

LCD

Generalagent:

1

Hastighetsmätare:

Ja

Hemsida:

571

Trippmätare:

Ja

Terräng/Väg/Moped:

42

Vägmätare:

Ja

Årsmodell:.

53

Varvräknare:

Ja

ATV eller Quad:

Insprutning

Choke:

Nej

Motortyp:

Vätske

Startprimer:

Nej

Antal cylindrar:

El

Tempmätare/Lampa:

Ja

Cyl. Volym (cc):

-

Bränslemätare (El/Mek):

El

Effekt (hk):

-

Oljetrycksmätare/Lampa:

Ja

Max vridmoment/Varvtal

Automatic v-belt / CVT

Hel/Halvljusindikering:

Ja

Förgasare/Insprutning (Typ): 3 (H/L/N/R)

Backväxelindikator:

Ja

Kylning:

Ja

Neutralväxelindikator:

Ja

Startanordning (Typ):

Dubbla A-armar, juserbar

Växelindikator:

Ja

Batteri (Ah):

Dubbla A-armar, juserbar

Indikering allhjulsdrift:

Ja

Generator (Watt/varvtal):

Hydrauliska skivbromsar

Backvarnare:

Nej

Transmission

Hydrauliska skivbromsar

Klocka:

Ja

Antal växlar:

AT 25x8-12

Timräknare:

Ja

Sexhjulsdrift:

AT 25x10-12

12V eluttag:

Ja

Fjädring, fram (Typ):

MacPherson

Bromsljus:

Ja

Fjädring bak (Typ):

Individuell med dubbla
A-armar

Bränslekran (På/Av/Reserv):

Nej

Draganordning:

Ja

Vinsch:

Ja

Styrservo:

Ja, 3-stegs

Signalhorn:

Ja

Ryggstöd:

Ja

Handskydd:

Ja

Motorvärmare:

Nej

Handtagsvärmare:

Nej

Tumvärmare:

Nej

Riktpris från (Sek inkl moms):

Från 83 995

Bromsar fram (Typ/Antal):

Hydrauliska skivbromsar

Bromsar bak (Typ/Antal):

Hydrauliska skivbromsar

Däck fram (Storlek):

26x8-14 PXT-e

Däck bak (Storlek):

26x11-12 PXT-e

Max last (kg):
Fram:

-

Bak:

-

Max Totallast (kg):

-

Max Släpvagnsvikt (kg):

-

Tank volym (Liter):

18

Färg:

Röd

Vikt (OBS! torrvikt i kg):

-

112 cm

par.lidgren@atv-quad.se

EXEMPEL PÅ HELFÖRSÄKRING.

Övriga landet Storstad
2 341:2 926:-

TRAKTOR B

Priserna avser helförsäkring.
Läs mer på svedea.se

216 cm
125 cm

Dynhöjd / från fotstegen (i cm):
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92 cm
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Få tidningen
i brevlådan
Nr: 1231148238

Rätt svar från sidan 42: Lyckas du klara kortet?

Fråga 1, alternativ B. Fråga 2, alternativ C.
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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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