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TEST TGB Blade 600i EPS Black Edition LT T3B

Behaglig
touringmaskin
för gårdens
sysslor!
Av Jonas Emilsson
Foto Joel Emilsson och Jonas Emilsson

T

GB har under åren överraskat positivt fler än en gång och
till detta år så lanserar man en touring-ATV (tvåsitsversion) av Blade 600i som kommer med såväl en gedigen
utrustningslista som med valfri registreringstyp (T3A/B
och terräng), samt med servostyrning! Det här är en robust ATV
för allehanda sysslor, men tack vare traktorregistreringen (som
är den version vi testar) så blir den både ett allsidigt verktyg på
gården och en kul kompis när man vill göra utflykter.
Första intrycket
TGB har i nya TGB Blade 600i EPS Black Edition LT en robust
och fullstor ATV som omedelbart imponerar med sin gedigna
utrustningslista och då i synnerhet den progressiva servostyrningen, men även robusta handtag och ryggstöd för passageraren,
vinsch, handtagsskydd, heldigital multidisplay mm. Den ger ett
väldigt solitt första intryck och redan när man lägger i växeln
och känner hur smidig växelföraren är så blir man på bra humör!
TGB har – som namnet tydligt signalerar – valt att lackera denna
ATV helt i svart och det är faktiskt en färg som passar modellen
mycket bra. Den känns lite extra lyxig tack vare färgvalet och de
12-tums lättmetallfälgar som maskinen utrustats med och som
passar perfekt till den svarta högblanka färgen.
Nyheter
Det här är en helt ny modell för året och just LT-versionen av 600i
EPS Black Edition som vi testar ger ju kunden, förutom en ATV i
600-kubiksklassen, även en utmärkt touringkompis där man utan
problem ryms två vuxna med fortsatt mycket goda lastmöjligheter
runt om.
TGB lyfter själva fram den progressiva servostyrningen som
en av de absolut viktigaste funktionerna till denna modell,
men förutom det så har man individuell upphängning runt om,
dragkrok med eluttag, elektronisk valbar 2- eller 4-hjulsdrift och
rejäla lasträcken i komposit vilket gör detta till en superintressant
maskin för en bred publik!
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TEST TGB Blade 600i EPS Black Edition LT T3B
Motor och utrustning
TGB använder en 42 hästkrafter stark vätskekyld
encylindrig motor på 571 kubik med ett vridmoment
om 53 Nm till denna ATV.
Man har också monterat en tvåstegs styrservo på
fordonet som fungerar mycket bra och som ger en
mjuk och följsam styrning oberoende om man kör i
ojämn terräng eller på väg.
Det sitter även en frontmonterad vinsch på
maskinen som har en dragkraft om 1362 kg och
bak har man monterat en dragkrok med sjupolig
släpvagnskoppling.
Drivningen styrs elektroniskt från styret, med en enkel knapp för 2- eller 4-hjulsdrift och differentiallås.
Förarplatsen är väl ergonomiskt utformad och man
kan åka långa sträckor utan att bli trött. För föraren
så sitter handtagsskydd monterade, en detalj som
vi uppskattar i det svala vädret och önskar att fler
tillverkare skulle ta efter. Passagerarens utrymme
är mycket väl tilltaget och det finns både egna
fotsteg och mycket rejäla handtag för passageraren, förutom ett högt och robust ryggstöd. Så detta
är verkligen en ATV för utflykter med familjen och
längre körningar där man kanske förutom passagerare också behöver lasta utrustning. Maskinen
har kompositlasträcken både fram och bak och det
ger mycket goda möjligheter att lasta ryggsäckar,
motorsågar och annat som man kan behöva ute i
skogen.

En välkommen detalj är också att växelföraren
är väldigt enkel att manövrera och det går väldigt
lätt att byta växel på maskinen. En detalj som kan
tyckas självklar, men som i verkligheten inte är det
på vissa modeller.
Förarplatsen har också backspeglar monterade och
stoltserar med dubbla parkeringsbromsar – en på
vänster sida av traditionell typ och en på höger sida
som man ”viker över” gasreglaget för att aktivera.
Körkänsla och ergonomi
Överlag är det här en jättetrevlig ATV. Vi har otroligt
roligt med den och den passar verkligen perfekt
som utflyktskompis! Dess terrängegenskaper är
också mycket goda och framkomligheten i skog
och mark för arbete är god. Det vi upplever på vårt
testexemplar – som är registrerad som Traktor
B – är att motoreffekten känns lite sparsam, för att
kunna klättra i motlut med den så krävs ofta att man
går ner på lågväxel för att motorn skall orka, något
som möjligen kan ha att göra med en effektbegränsning för registreringstypen då 42 hästkrafter
och 53 Nm normalt sett räcker och blir över.
Man sitter som sagt mycket skönt på denna ATV
och alla reglage sitter där de skall. Den digitala
multidisplay som sitter på maskinen är också
mycket tydlig och enkel att läsa av som förare. Passagerens plats är också rymlig och det är absolut
inga problem att skjutsa en vuxen på fordonet, där
passageraren med fördel nyttjar de rejäla handtag
som sitter monterade baktill.

Summering
Nya TGB Blade 600i Black Edition LT är en mycket
positiv bekantskap. Tack vare att TGB valt att
montera så många fina funktioner på maskinen så
blir den lätt att använda och en behaglig upplevelse
både för utflykter och för arbete i skogen. Eftersom
att den är lite längre så fungerar det också bra att
dra last med den och på det stora hela så är detta
en mycket användbar ATV.
Priset, 89 995 SEK inkl. moms är också minst sagt
överkomligt, i synnerhet för en tvåsitskonfigurerad
ATV och det gör att snittbetyget blir högt.
Bra jobbat TGB och generalagenten C.Reinhardt!
För måttliga behov så är denna ATV ett mycket bra
val!
Jonas Emilsson

Handtagen, ryggstödet och fotstegen för
passageraren är mycket bra!
EXEMPEL PÅ HELFÖRSÄKRING.
30 år Övriga landet
2 807 kr

30 år Storstad
3 509 kr

50 år Övriga landet 50 år Storstad
1 871 kr
2 339 kr

Priserna avser helförsäkring.
Läs mer på svedea.se

Se sid 4
för mer info
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DATA TGB Blade 600i EPS Black Edition LT T3B
Modell:

TGB Blade 600i EPS Black Edition LT

Generalagent:

C.REINHARDT AS

Hemsida:

http://tgbatv.se/

Terräng/Väg/Moped:

Traktor B - T3B

Årsmodell:.

2019

ATV eller Quad:

ATV

Förarplatsen är rymlig
och bekväm och bjuder
på TGBs heldigitala
display.

L x B 225 x 125,5 cm
Markfrigång fram (Min/Max, cm) 30
Markfrigång bak (Min/Max, cm) 30
Dynhöjd / från fotstegen (i cm): 91,7

UTRUSTNING TGB Blade 600i EPS Black Edition LT
Mätartyp (Digitalt/Mek/Båda):

Digitala

Hastighetsmätare:

JA

Trippmätare:

JA

Motortyp:

600 1-cylindrig, vätskekyld EFI
Vätskekyld

Antal cylindrar:

1

Vägmätare:

JA

Cyl. Volym (cc):

571

Varvräknare:

JA

Effekt (hk):

42

Choke:

EFI

Max vridmoment/Varvtal

53 Nm/5500 rpm

Startprimer:

-

Förgasare/Insprutning (Typ):

Insprutning

Tempmätare/Lampa:

JA

Kylning:

Vätske

Bränslemätare (El/Mek):

EL

Startanordning (Typ):

El

Oljetrycksmätare/Lampa:

JA

Batteri (Ah):

Ej angiven

Hel/Halvljusindikering:

JA

Generator (Watt/varvtal):

Ej angiven

Backväxelindikator:

JA

Transmission

Automatisk CVT 2x4/4x4;

Neutralväxelindikator:

JA

Antal växlar:

3 ( H/L/N/B)

Växelindikator:

JA

Fyrhjulsdrift:

Ja, med diffspärr

Indikering allhjulsdrift:

JA

Fjädring, fram (Typ):

Individuell med dubbla A-armar

Backvarnare:

-

Fjädring bak (Typ):

Individuell med dubbla A-armar

Klocka:

JA

Bromsar fram (Typ/Antal):

Hydraulisk, skivor

Timräknare:

JA

Bromsar bak (Typ/Antal):

Hydraulisk, skiva

12V eluttag:

JA

Däck fram (Storlek):

12" Innovadäck

Bromsljus:

JA

Däck bak (Storlek):

12" Innovadäck

Bränslekran (På/Av/Reserv):

N/A

Draganordning:

JA

Förrvaringskapacitet:
Fram kg:

Ej angiven

Vinsch:

JA

Bak kg:

Ej angiven

Styrservo:

JA

Dragkapacitet (kg):

Ej angiven

Signalhorn:

JA

Max Släpvagnsvikt (kg):

Ej angiven

Ryggstöd:

JA

Tank volym (Liter):

18

Handskydd:

JA

Färg:

Svart

Motorvärmare:

N/A

Vikt:

Ej angiven

Handtagsvärmare:

N/A

Riktpris från (Sek):

89 995 SEK

Tumvärmare:

N/A
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POSTTIDNING B

Prenumerera
enkelt och smidigt
Rätt svar från sidan 32: Lyckas du klara kortet?

Fråga 1, alternativ B. Fråga 2, alternativ A.
.
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Vinterutrustning
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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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