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Test: Access Motor Max5

Text: P. Lovíšek, Foto: autor

MAxiMus piATy
Vyskúšať si zopár strojov z produkcie 
taiwanskej značky Access Motor sme 
už mali tú česť, tentoraz však u nás 
zakotvila novinka s názvom Max5. 
Nástupca modelu Max4 tak trochu 
klame telom, veď to má v génoch. 
pôsobí ako obrovský pracovný 
stroj, no v jeho útrobách bije „len“ 
stredne veľké srdce a na pohon 
používa výlučne zadné kolesá. 
Je to na škodu? 
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TGB - najpredávanejšie štvorkolky roka 2009

Najvýkonnejší motor od taiwanských

výrobcov (30 kW pri 500 ccm).

Firma TGB s históriou 30 rokov je výrobca

doplnky (napr. COME UP navijaky,

MAXXIS BIGHORN pneumatiky

a mnoho iných...)

info na:  www.aspgroup.cz

viac informacií na:
WWW.TGB-MOTOR.CZ
www.aspgroup.cz
Hľadáme nové PREDAJCE
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Max 5 svojim mohutným vzrastom budí 
rešpekt už na prvý pohľad. Môže za to 
jednak veľkoryso stavaný samotný základ 
štvorkolky, ale svoje robí aj kompletné 
„obrnenie“ v podobe masívneho rúrkového 
nárazníka vpredu a dvojice nosičov vpredu 
aj vzadu. Chuť zahryznúť sa do terénu vidno 
aj na kolesách – obuté sú v šesťplátnových 
pneumatikách Kenda a čo je dôležitejšie, 
všetky štyri sú nezávisle zavesené. Sľubuje 
to dobrú trakciu aj v členitom teréne. 
Trochu prekvapení budete, keď zistíte že 
predné kolesá nie sú poháňané, ako to na 
takýchto pracovných strojoch býva zvykom. 
Plusom tohto riešenia však je, že výrobcovi 
sa podarilo udržať cenu štvorkolky na 
prijateľnej úrovni, veď len niečo viac ako 
sto tisíc bývalých slovenských za takéto 
ATV-čko rozhodnie nie je veľa. Nemyslite 
si, že nohu len tak prehodíte cez sedadlo, 
treba sa trochu šplhať. Keď už sedíte, dojem 
veľkosti sa síce nestráca, ale štvorkolku 
máte dobre pod kontrolou. Nohy sú dokonale 
chránené pred nečistotami, ale aj pred 
prípadným zranením kapotážou, na plošinách 
nájdete aj výstupky pre nohy spolujazdca, 
takisto rozmerné sedadlo nemá problém 
s prepravou dvoch osôb a nebudú s tým mať 
ani policajti pri prípadnej kontrole, Max5 je 
totiž homologovaný pre dve osoby. Vďaka 
vysokým riadidlám sedíte úplne vzpriamene 
a uvoľnene, podľa mňa by však trochu nižšie 
riadidlá znamenali lepší pocitový kontakt 
s prednými kolesami. Zatiaľ čo sme maxíka 
obzerali, motor sa zohrial, môžeme vypnúť 
sytič a vyraziť. Rozbeh je bezproblémový aj 
s dvojicou osôb a na rýchlejšom prevode „D“, 
jednovalec s objemom necelých 360 kubíkov 
si aj s takýmto nákladom poradí. Pomalší, 
redukovaný prevod použijete asi málokedy, 
musel by to byť skutočne prudký kopec, alebo 
ťažký náklad. Napriek tomu, že sme testovali 
v teréne poznačenom dlhotrvajúcim dažďom, 
zadný náhon si s blatom veľmi dobre poradil. 
Určite k tomu prispieva nezávislé zavesenie 
kolies, ale aj použité pneumatiky. Pripájateľný 
pohon predných kolies by vám mohol chýbať 
až v prípade, že zapadnete v hlbokom blate. 
Pre takéto príležitosti však stačí dokúpiť 
naviják. Podvozok je dostatočne tuhý na to 
aby ste sa v zákrutách alebo pri jazde po 
šikminách príliš nenakláňali, ale pruženie 
je aj dostatočne mäkké na to aby kolesá 
dobre kopírovali terénne nerovnosti. Brzdy sú 
kombinované, s ovládaním dvojicou páčok 
na riadidlách doplneným aj nožným pedálom. 
Trojica kotúčov si s hmotnosťou štvorkolky aj 
dvojčlennej posádky poradí bez problémov, 
ich účinok sa dobre dávkuje a Maxa máte 
vďaka tomu pod kontrolou aj na klzkom 
podklade. 
Novinka roku 2010 nás presvedčila, že takáto 
kombinácia robustnej pracovnej štvorkolky 
a náhonu len na zadné kolesá je vhodná pre 
tých, ktorí jazdia len v stredne náročných 
terénoch, prípadne používajú ATV-čko na 
prácu okolo domu, či chaty a zároveň sa 
pri výbere riadia aj cenovkou. Pomer ceny 
a užitkových vlastností je tomto prípade veľmi 
zaujímavý. 

Na malej, no obsahom bohatej prístrojovke 
nájdete všetky potrebné údaje, nechýba ani 
ukazovateľ stavu paliva. 

K dobrým jazdným vlastostiam aj v náročnom 
teréne prispieva nezávislé zavesenie všetkých 
štyroch kolies a veľká svetlá výška. 

To, že Max5 je praktik, dokresľujú aj dve 
uzamykateľné schránky na drobnosti v predných 
blatníkoch, či 12V zásuvka na ľavej prednej časti 
kapotáže. 

Radiaca páka má štyri polohy – spiatočku, neutrál 
a dvojicu rýchlostí dopredu. Ani na rýchlejšom 
prevodovom stupni „D“ nemá Max problémy so 
záťažou, či kopcom.
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V sKRATKE: ACCEss MOTOR MAx5
Treba uznať:  Za prijateľnú cenu dostanete v podobe Max5 
robustnú štvorkolku ktorá sa nezľakne terénu ani práce 
a oceníte jej kvalitné komponenty. 
Veľmi nepoteší: pokiaľ plánujete dobrodružné expedície po 
bahnách a iných extrémnych terénoch, pravdepodobne vám 
bude chýbať pohon všetkých kolies. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 MOTOR
Typ motora: kvapalinou chladený 
štvortaktný jednovalec, 4 ventily, 
rozvod SOHC
Zdvihový objem: 359,3 ccm
Maximálny výkon: 14,6 kW (20 k) 
pri 7.500 ot./min. (23 kW - offroad)
Najväčší krútiaci moment: 
21 Nm pri 3.500 ot./min.
Príprava zmesi: karburátor Mikuni
Štartér: elektrický
Prevodovka: variátor
Spojka: automatická odstredivá
Sekundárny prevod: reťaz

 PODVOZOK
Rám: oceľový rúrkový
Odpruženie vpredu: nezávisle 
zavesené kolesá, olejové tlmiče
vzadu: nezávisle zavesené kolesá, 
olejové tlmiče
Brzdy vpredu: dvojitá kotúčová 
o priemere 165 mm
vzadu: kotúčová o priemere 
220 mm
Kolesá: oceľové disky
Pneumatiky vpredu: 25x8-12“
vzadu: 25x10-12“

 ROZMERY A HMOTNOSTI
Rázvor: 1260 mm
Výška sedadla: 800 mm
Objem palivovej nádrže: 14,8 l
Hmotnosť s palivom: 244 kg
Cena: 3.810 Eur

Väčšina ovládacích prvkov 
- štartér, svetlá, smerovky, 
výstražné smerovky, tiahlo sytiča, 
či parkovacia brzda sú pri ľavej 
rukoväti.


