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TEST TGB Blade 600 4x4 IRS

En modell
med innovativ
4-hjulsdrift och
diffinkoppling

J

ust denna maskin är den vägregistrerade varianten med en helt ny
styrning av differential och 4-hjulsdrift. Utan EPS fungerar denna maskin
riktigt bra på vägen.
Med sin Euro4 certifiering skall TGB
600 se till att klara av de hårdare avgaskraven för framtidens motorer. Det
sitter dubbla katalysatorer på avgassystemet och en syresensor som mäter
mängden oförbränt syre efteråt. Motorn
är en uppdatering av TGB´s tidigare
encylindriga vätskekylda fyrtaktsmotor
på 600 kubik. Man har uppgraderat den
föregående motorn med en ny cylinder
på 561 kubik som ger 42 hk. Motorn
ger mest kraft vid 5500 rpm. Motorn
har fått nya rullvippor till ventilstyrningen vilket skall ge mindre slitage
både på ventilstyrning och ventiler. På
denna vägregistrerade modell sitter det
endast ett bromshandtag på vänster sida
som är kopplad till fotbromsen. Dessa
ser till att ge fordonet bromsförmåga
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Enkel sekventiell växling.

LCD display med ovanliga men intressanta
funktioner.

Av Pär Lidgren
Foto Linus och Pär Lidgren.
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TEST TGB Blade 600 4x4 IRS
till de två bromsoken bak. Bromskretsen har dessutom
fått en större bromsvätskebehållare.
Två gula knappar
Det som står ut på denna modell är de två gula knapparna man hittar på höger handtag. När man ser dem
första gången tror man nästan att det är växlingsknappar
då de består av en pil uppåt samt en pil nedåt. Men det
visar sig vara något helt annat. I vanliga
fall brukar man via två olika knappar
styra 4-hjulsdriften samt inkoppling av
differentialen. Via den nya knappsatsen
med ny funktion ser man till att stega
sig upp till 4-hjulsdrift samt vidare till
differential på bakre hjulen och sedan
främre. Funktionen ger hela 4 olika
körlägen. Initialt är det drivning via ett
av bakhjulen. Ett tryck på pilen uppåt
ser till att man kommer till lock mode
som gör att diffen kopplas in först på
bakhjulen. En knapptryckning till gör
att 4-hjulsdriften kopplas in och den
slutliga tredje knapptryckningen gör att
diffen även läggs in i framvagnen. Sedan knappar man
sig sekventiellt igenom dessa tillbaka. En smart lösning
som går att använda sig av på väg och då framförallt på
hösten då man vill skifta mellan 2- respektive 4-hjulsdrift på halkiga vägar. En detalj är att med diffen/lockmode inkopplad inte skall köra i högre hastighet än 16
km/h. I och med inställningen med 2 hjulsdrift innebär
det att hjulen bak kan snurra olika fort men fortfarande
driva fordonet framåt. Detta ger mindre slitage på underlaget och blir en s.k. Turf Mode.
Låsta utrymmen med laddmöjligheter
Det är inget problem att ta med sig utrustning på maskinen. Framtill finns det en rejäl röramskonstruktion
som man kan fästa både lådor och annan utrustning på.
Likaså på bakdelen finns det rejäla rörramar att ställa
samt fästa utrustning på. En detalj som man bara måste
gilla är de två förvaringsutrymmen på var sin sida
nedanför styret. Båda går att låsa och rymmer runt 3-4
liter. Det högra utrymmet har en finess då den innehåll-

Se sid 4
för mer info

er ett 12 voltsuttag. Enkelt att koppla in olika typer av
utrustning som man vill ladda. Förutom detta uttag sitter
det ett vanligt 12 voltsuttag höger fram som är perfekt
att koppa in en GPS eller annat i.

Knapparna
för att enkelt
och smidigt
stega sig
igenom 2- till
fyrhjulsdrift
samt Lock
mode

Nedan: Sätet
ser rudimentärt ut men
är funktionellt. Lite
polstring på
passagerar
handtagen
till vintern
för atthålla
kylan borta

Helrör till passagerare
Som förare sitter man riktigt bekvämt. Styrningen blir
lite trögare då denna modell inte har EPS. Med tanke på
att denna modell körs på vägen
så kändes det inte som något
speciellt problem, framförallt
då man kommer upp i hastighet. Det är endast då man
smygkör på uppfarten man känner av att det blir lite trögare.
Styret ger bra kraft och är brett
nog för att kompensera för
utebliven EPS. Backspeglarna
som sitter på styret har minimalt med vibrationer och sitter
utanför armarna så man har bra
synfält bakåt. Själva sätet är
tjockt och ger bra komfort vid
längre körningar. Inget problem alls att köra upp emot
10 mil. Passagerarsätet är aningen upphöjt fastän det
inte är direkt synligt. Man sitter omvälvd av ett lite mindre ryggstöd som är placerat perfekt i svanken. Själva
passagerarhandtagen är utåtvikta och är konstruerade i
runt rör. Helt ok med dessa på sommaren. Till vintern
skulle man definitivt klä dem med något mjukt material
som samtidigt fungerar som värmeisolering. Passageraren får samsas med föraren om utrymmet på fotstegen.
Det går tillsynes bra om man kör på vägen. Fotstegen
har bra grepp både på kanterna och i sida och är cirka
1,5 storlek 44 i längd.
Bra vägegenskaper
På vägen är maskinen riktigt bekväm och stabil. Fjädringen blir kännbar från två synvinklar. Å ena sidan är
den hård och ger kraft i kurvor då man köra lite fortare.
Snävsvänger man i låg fart niger den ned en aning och
visar att den kan vara mjuk och följsam. En kombo som
faller bra in.
Displayen är digital och har en del nya finesser förutom
de traditionella funktionerna såsom att visa tripp, hastighet mm. För den nyfikne kan man få reda på vilken högsta hastighet man kört, snitthastighet, högst varvtal och
några delar till som man kan kika på efter körningen.
Ljusmässigt ser det läckert ut med ledlisten fram under
lysena som bildar ett smile på framdelen av fordonet.
En mindre detalj är att gashandtaget är lite trögt, vilket
framkommer då man kör längre sträckor. Blinkersen
läggs enkelt i och ur via vippreglaget på vänster sida. En
tryckning gör att blinkersen läggs ur samt att man hör då
den är ilagd genom det karaktäristiska klickande ljudet.
Denna modell passar riktigt bra som vägmodell. Både
genom sin komfort och sina fina köregenskaper. Funktionen med den nya styrningen av 4-hjulsdriften samt
diffen ger en behaglig och skön körning. Det speciella
med denna är att den får framföras och drivs framåt med
alla 42 hästkrafterna.
Pär Lidgren
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”Denna modell passar
riktigt bra som vägmodell.
Både genom sin komfort
och sina fina
köregenskaper.”
DATA TGB Blade 600 4x4 IRS
Modell:

TGB Blade 600I

Generalagent:

C.Reinhardt

Hemsida:

www.tgbatv.se

Terräng/Väg/Moped:

Väg

Årsmodell:.

2017

ATV eller Quad:

ATV

Motortyp:

4-takt SOHC

Antal cylindrar:

1

Cyl. Volym (cc):

571

Effekt (hk):

42

Max vridmoment/Varvtal

53 Nm @ 5500 RPM

Förgasare/Insprutning (Typ):

Insprutning

Kylning:

Vätske

Startanordning (Typ):

El

Batteri (Ah):

-

Generator (Watt/varvtal):

-

Transmission

Automatic v-belt / CVT

Antal växlar:

3 (H/L/N/R/P)

Fyrhjulsdrift:

Ja

Fjädring, fram (Typ):

Dubbla A-armar, juserbar
fjädring

Fjädring bak (Typ):

Dubbla A-armar, juserbar
fjädring

216

VÄGREGGAD

Svängdiameter (inner/ytter i cm)
Markfrigång fram (Min/Max, cm)
Markfrigång bak (Min/Max, cm)
Förbrukning (l/10km):
Dynhöjd / från fotstegen (i cm):
Styrhöjd / från fotstegen (i cm):
Bredd mellan knäna, sitta/stå (i cm):

131

Hastighetstest
30km/h: 26 km/h
50Km/h: 44 km/h
70Km/h: 62 km/h
295 cm / 606 cm
21 cm / 26 cm
21 cm /27 cm
1,04 l/10 km
95 cm / 59 cm
122,5 ccm / 89,5 cm
28 cm

UTRUSTNING
Mätartyp (LCD/Mek/Båda):

LCD

Hastighetsmätare:

Ja

Trippmätare:

Ja

Vägmätare:

Ja

Varvräknare:

Ja

Choke:

Nej

Startprimer:

Nej

Tempmätare/Lampa:

Ja

Bränslemätare (El/Mek):

El

Oljetrycksmätare/Lampa:

Ja

Hel/Halvljusindikering:

Ja

Backväxelindikator:

Ja

Neutralväxelindikator:

Ja

Växelindikator:

Ja

Indikering allhjulsdrift:

Ja

Backvarnare:

Nej

Klocka:

Ja

Bromsar fram (Typ/Antal):

Hydrauliska skivbromsar

Timräknare:

Ja

Bromsar bak (Typ/Antal):

Hydrauliska skivbromsar

12V eluttag:

Ja

Däck fram (Storlek):

AT 25x8-12

Bromsljus:

Ja

Däck bak (Storlek):

AT 25x10-12

Bränslekran (På/Av/Reserv):

Nej

Draganordning:

Ja

Max last (kg):
Fram:

-

Vinsch:

Ja

Bak:

-

Styrservo:

Nej

Max Totallast (kg):

-

Signalhorn:

Ja

Max Släpvagnsvikt (kg):

-

Ryggstöd:

Ja

Tank volym (Liter):

18

Handskydd:

Ja

Färg:

Röd

Motorvärmare:

Nej

Vikt (OBS! i kg):

-

Handtagsvärmare:

Nej

Från 75 995 SEK

Tumvärmare:

Nej

Riktpris från (Sek):
www.atv-quad.se
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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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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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