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Oficiální dovozce čtyřkolek Linhai do ČR a SR: 
ASP Group s.r.o., Náměstí 13, 267 53 Žebrák 
Tel.: +420 311 577 222   E-mail: info@aspgroup.cz  
Web: www.aspgroup.cz    E-shop: www.aspshop.cz

Nové modely populárních
užitkových čtyřkolek Linhai
Nyní s bohatou výbavou již v základu

za velmi příznivou cenu

Homologace

pro silniční provoz

Homologace

pro silniční provoz

Homologace

pro silniční provoz

Dovozce si vyhrazuje právo na změnu cen a specifi kací. 
Aktuální informace najdete na stránkách www.linhai-atv.cz

114 990  Kč 
včetně DPH

104 990  Kč 
včetně DPH

84 990  Kč 
včetně DPH

více informací najdete na: 

www.linhai-atv.cz

POSLEDNÍ DOBOU ROSTE V SEGMENTU ČTYŘKOLEK ZÁJEM O MENŠÍ OBJEMY MOTORŮ. VYDALI JSME SE 
TEDY OTESTOVAT, ZDA JE ČÍM DÁL TÍM VĚTŠÍ POPULARITA TĚCHTO “MALORÁŽEK” MEZI ČTYŘKOLKAMI 
OPODSTATNĚNÁ NEBO JE TO JEN DALŠÍ MARKETINGOVÁ BUBLINA. A KDY JINDY TO ZJISTÍME LÉPE, NEŽ 
V ZIMĚ, KDY JE JEŽDĚNÍ OBTÍŽNĚJŠÍ NEŽ OBVYKLE.

ZA MÁLO PENĚZ
    SPOUSTA MUZIKY

LINHAI 300 4X4 Text:  Jana Kolací ,  foto:  Ivan „Scoob“ Bezděk

L inhai už dávno nestojí na konci 
potravního řetězce značek vyrábějících 
čtyřkolky. Díky svému širokému záběru 

se celý koncern JIANGSU LINHAI POWER 
MACHINERY Co. Ltd. dostal například 
i ke spolupráci se značkou Yamaha, takže 
můžete v některých strojích Linhai najít 
motory právě tohoto výrobce. Dovozce 
Linhai do ČR, společnost ASP Group, 
nám na redakční test připravila Linhai 
300 již v novém designu, který se téměř 
neliší od svých silnějších sourozenců 
Linhai 400 a Linhai 500. Přední maska 
je osazena čtyřmi kulatými světlomety 
a dvojící LED diodových pásů, které potrhují 
moderní vzhled a zvyšují úroveň osvětlení 
i v nepříznivých světelných podmínkách. 
Není na škodu zmínit, že Linhai 300 získal 
v několika zemích cenu “ATV design 
roku”.  Nad světly dominuje masivní přední 
ochranný rám s nosičem. Ten nechybí ani 
vzadu, kde přechází ze sedla nad zadní 
blatníky a končí pod zadním brzdovým 
světlem, které je díky tomu ze stran 
chráněné dvojící trubek. Na multifunkčním 

LCD displeji najdete mimo jiné i digitální 
otáčkoměr, ukazatel počtu najetých km, 
ukazatel počtu motohodin, indikátor 
zařazeného 2x4 nebo 4x4 pohonu 
a hodně šikovné jsou i kontrolky 
neutrálu (zelená) a zpátečky (oranžová).

Mezi výhody Linhai 300 4x4 patří nízká 
hmotnost. I na sněhu je tak stroj dobře 
manipulovatelný a řidítka jdou krásně 
natočit, i když stojíte a celkově je 
hodně příjemný i malý poloměr otáčení. 
K průjezdnosti terénem a stabilitě 
i při překonávání terénních nerovností 
přispívá kombinace širokého podvozku 
a nízké polohy těžiště, která mimo 
jiné pomáhá i příjemné stabilitě stroje. 
Motor Linhai 300 4x4 tvoří kapalinou 
chlazený jednoválec a svoji sílu 
přenáší na kola pomocí automatické 
dvourychlostní CVT převodovky 
kanadské firmy CVTech. O optimální 
trakci na jakémkoli povrchu se stará 
pohon 4x4, který lze stiskem tlačítka na 
řídítkách jednoduše povolat do služby, 

a získáte tak přenesení výkonu 
motoru na obě nápravy. Při 
jízdě po zamrzlém poli je 

stroj dobře ovladatelný, i když oproti dražším 
značkám celkově víc drncá a také zadek 
nenaložené čtyřkolky poskakuje zřetelněji. Při 
jízdě z kopce pomáhá motorová brzda, která 
funguje nad očekávání dobře. Jízda ve dvou 
není problém, vytknout bych mohla snad 
jen málo místa pro nohy spolujezdce. Do 
prudšího kopce po uježděné zasněžené cestě 
vyjedete ve dvou sice pomalejším tempem, 
ale i třístovkový objem motoru stačí na 
uvezení dvou osob i v tak kluzkém terénu.

Co si budeme povídat, jednoznačně největší 
předností Linhai 300 4x4 je jeho cena, která 
je necelých 85 000,- Kč. V této cenové 
kategorii u čtyřkolky musíme počítat s určitým 
kompromisem, i když ... záleží na tom, jak 
se na věc díváte. Stroj splňuje všechna 
základní kritéria pro užitkově-rekreační 
využití a zvládne běžný provoz za vynaložení 
minimálních nákladů na údržbu. Odveze 
vás, kam potřebujete a i v terénu si poradí, 
náklad odveze ... Dle informací od dovozce 
ASP Group se navíc Linhai může pochlubit 
jedním z nejmenších počtů reklamací vůči 
počtu prodaných strojů, takže bych to s tím 
kompromisem také neviděla tak bledě. Sice 
trochu chybí síla motoru větších kubatur 
a ohromující odšťuch při rozjezdu, ale je 
jen na vás, jestli je u čtyřkolky právě tohle 
kritérium, bez kterého se neobejdete. 

I přes svou nízkou cenu se Linhai 300 4x4 
může pochlubit bohatou standardní výbavou. 
V základní ceně je obsažen elektricky 
přiřaditelný pohon 2x4/4x4, masivní přední 
ochranný rám, robustní přední a zadní nosič, 
značkové pneumatiky Sun-F a dokonce 
i elektrický naviják 3000 lbs s dálkovým 
ovládáním. Dále je ještě v základu tažné 
zařízení, kryty páček a rukou, které jsem při 

zimním testování hodně ocenila (chránily 
opravdu účinně), LED světla pro denní svícení, 
dvojité projektorové světlomety a LED blinkry. 
Pro jízdu na silnici vám stačí řidičský průkaz 
skupiny B (tedy na automobil) a SPZ je také 
v ceně. Takže podle mě je to vážně za málo 
peněz hodně muziky.

MOTOR
Typ čtyřdobý jednoválec SOHC

Vrtání x zdvih 72,5 x 66,8 mm

Zdvihový objem 275 ccm

PŘEVODY
Převodovka automatická - CVT variátor se zpátečkou

Sekundární převod kardan

PODVOZEK
Přední odpružení nezávislé, McPherson

Zadní odpružení pevná osa, kyvná vidlice

Brzda vpředu 2 x hydraulická kotoučová

Brzda vzadu 1 x hydraulická kotoučová

Pneumatiky P/Z AT25 x 8-12 / AT25 x 10-12

ROZMĚRY A HMOTNOST
Délka 2 015 mm

Šířka 1 140 mm

Výška 1 195 mm

Rozvor 1 205 mm

Světlá výška 183 mm

Hmotnost 295 kg bez náplní

Objem nádrže 14,5 l

CENA 84 990,- Kč včetně DPH

Tech DATA


