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TEXT: Dan Pejzl FOTO: Jarda Červík Černý

ACCESS MAX 700I LT
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V běžném testu nepoznáme, jak si čtyřkolka povede v dlouhodobějším časovém
horizontu, jak to
bude vypadat, až nebude vonět novotou,
a jestli se neprojeví
nějaká na první svezení skrytá nepříjemná
vlastnost.
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ptimální je proto vyzpovídat
někoho, kdo na stroji už něco
zažil, najel už statisticky
průkazné kilometry a navíc čtyřkolkám
rozumí. Je to i případ cestovního Maxe
700i LT, kterého už pár měsíců trápí
cestovatel Červík.
„Do dnešního dne mám najeto už skoro
4 000 km, 17. května jsem ho dostal na
testování a o tři dny později jsem s ním
vyrazil na první dlouhou expedici z Černé
Hory přes celou Albánii horami až do Řecka a zpět - 2 300 km v tahu. Teď v srpnu
se tam s ním znovu vracím na rodinnou
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dovolenou a koncem září dostane zabrat
na Ukrajině,“ říká největší český najížděč
kilometrů na kolkách. Dá rozum, že na tyhle výpravy se nejezdí jenom s chlebníkem
a termoskou kafe, ale kolka je naložená až
„po střechu“, k tomu Červík jezdí téměř na
každou výpravu s přítelkyní. Takže zátěžový test par excellence. Při takové náloži už
jezdí kolka s pružinami nastavenými hodně natvrdo, jinak kromě držáků na kanystry s vodou a benzinem nebylo upraveno na
Accessovi nic, i gumy jede standardní.
Červík je asi rekordmanem v počtu kilometrů najetých na sedmistovce od Arctic
Catu, na otázku srovnání obou mašin odpovídá: „Jsou to obě sedmistovky se skvělým motorem a výbornou spolehlivostí. AC
má posilovač a příjemně měkký pohodlný
podvozek. Access zase podvozek sportovnější, nižší spotřebu, přední a zadní brzdu
rozdělenou na řídítkách, novější design
a příznivou cenu. První týden v Albánii
jsem si zvykal na absenci posilovače. Přeci
jenom za tři roky s ArcticCatem jsem byl
zhýčkaný, jak mi pomáhal. Je až neuvěřitelné, jak dokáže posilovač zkreslovat terén,
kterým jedete. Čtyřkolka potom dostává
víc zabrat než ta bez EPS. Bez posilovače
i dřív cítíte, že jdete do smyku, než se do něj
dostanete, a tím i dřív můžete zareagovat.“
Při takové porci kilometrů se už dá objektivně zhodnotit i spotřeba stroje, která už

není ovlivněná příležitostným blbnutím v terénu apod.: „V dobách, kdy jsem
začínal s Maxem 250, jsem jezdil kolem
6,5l. Od té doby pod patnáct čtyřkolka
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nikdy nešla a ani nevím, že by nějaká jezdila. Přeci jenom na expedicích tankujeme
hromadně a spotřeby jsou dost vyrovnané
okolo 15l a víc, až na nového Maxe 700.
Spotřeba po asfaltu plně naloženého ve
dvou je mezi 8-8,5l, svižnější jízdy a v terénu podle členitosti od 10 litrů.“
A jak to je s vlastní jízdou? „Začínal jsem
s první dovezenou čtyřkolkou Access Max
250 – zadohrab – pro začátečníka jako
stvořený svojí lehkostí, obratností a jednoduchostí. Tyhle vlastnosti zůstaly a přidal
se k tomu přední náhon a skvěle vyladěný
motor s podvozkem. Na asfaltu to je stíhačka, která sedí v zatáčkách jako přibitá, a můžeš je řezat pěkně pod plynem ve
dvou a naložený. Stabilizátor odvádí skvělou práci. Přední štít rozráží vzduch, takže
v klidu můžeš jezdit s otevřenou helmou
a ztrácíš pojem o rychlosti.“
Závady zatím Červík žádné neřešil, je na to
podle jeho slov ještě příliš brzo, ale najde se

ATV PREMIUM 10W40

VYVINUTÝ SPECIÁLNĚ PRO ČTYŘKOLKY
Moderní čtyřdobý motorový olej vyvinutý
s využitím nejpokročilejších aditivačních
technologií. Vysoce tepelně stabilní.
Dlouhá životnost. Poskytuje vynikající
ochranu proti opotřebení, vysokým
tlakům, oxidaci, stárnutí i tepelné
degradaci. Výborně odolává extrémnímu zatížení a vysokým teplotám
moderních vysokovýkonných motorů.

289 Kč / 1 L

včetně DPH

HLEDÁME NOVÉ PRODEJCE
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Access Max 700i LT
Motor
vodou chlazený jednoválec
Rozvod
OHC/4
Zdvihový objem
686 ccm
Vrtání x zdvih
102 x 84 mm
Kompresní poměr
9,2:1
Max. výkon
50 k (37 kW)
Max. točivý moment
54 Nm
Plnění motoru
EFI
Převodovka
CVT
Pohon
2WD/4WD
Brzdy vpředu/vzadu
hydraulické kotoučové
Pneumatiky vpředu/vzadu
25x8-12/25x10-12
Rozměry dxšxv
2220 x 1200 x 1252 mm
Rozvor
1440 mm
Světlá výška
300 mm
Suchá hmotnost
355 kg
Nádrž
21 l
Cena
179 990 Kč

i pár drobností, které nejsou úplně podle
jeho představ: „Nad touhle otázkou jsem
dlouho přemýšlel a přišel jsem jen na dvě
věci - vyčnívající tažné zařízení, které kvůli
homologaci musí končit za zadní nápravou, a dlouhý klíček v zapalování, který je
proti koleni. Stačí zkrátit platové držátko
a nevíš o něm. Plusů je ale víc: větrný štít
chránící i ruce, jeho integrovaná zásuvka
a USB. Dřív mi nabíječka na GPS stále odcházela otřesy a vodou, teď stačí jen propojovací kablík. Vpředu kratší sedačka,
kam zastrčíš pláštěnku, a ani v hustém
dešti nesedíš v louži jako u jiných strojů.“
Samozřejmě, že rozbít a zničit se dá úplně všechno, je to celé o přístupu ke stroji, o jeho ovládání a jízdním stylu. Červík
názorně ukazuje, že i dlouhé expedice ve
dvou se dají jezdit na jednoválcích, navíc
s rozumnou spotřebou a na kolce za ro-
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zumné peníze. Takže se můžeme
určitě těšit na další zajímavé cestopisy a Červík na další najeté tisíce
kilometrů.

červenec - srpen 2014
19.8.2014 15:33:43

