
Nový prírastok 
do rodiny
Nová 650-ka rozširuje radu modelov Forest, kde už 
nájdete väčšiu 750-vku. V prípade nového modelu na 
vás čaká cenovo dostupnejšia verzia tejto štvorkolky, 
ktorá je postavená na prakticky identickom podvozku 
ako väčší model a rozdiel nájdete v už spomínanom 
motore, a niektorých komponentoch. Menší Forest 
sa však v tomto prípade netvári ako slabší a lacnejší 
súrodenec. Práve naopak za mimoriadne priaznivú 
cenu vám ponúka jazdné vlastnosti a výkon, ktorý už 
dokáže uspokojiť aj náročnejšieho jazdca, a to isté platí 
aj o výbave, ktorá je zahrnutá v základnej cene.

Výkonný jednovalec
„Menší“ Forest vás bude príjemne prekvapovať na každom kroku. V mojom prípade to bolo 
hneď po prvej razantnej akcelerácii. V podvedomí som očakával utlmený prejav motora, ktorý 
by odviedol svoju prácu, no výkonom by príliš nekonkuroval svojmu väčšiemu súrodencovi. 
Namiesto toho ma čakal suverénny prejav výkonného a moderného motora, ktorý poriadne 
zaberal už od najnižších otáčok a v dokonale lineárnej krivke potiahol výkon až do svojho 
maxima, ktorý v offroad verzii dosahuje viac ako 47 k, čo je len o máličko menej ako u väčšej 
verzie. Štvorkolka tak na rýchlom prevode zvláda drvivú väčšinu situácii, pričom bez obáv 
môžete vyraziť aj do extrémnejšieho terénu. Za toto skvelé vysvedčenie môže moderný 
kvapalinou chladený jednovalec, ktorý okrem štvorventilovej techniky ovládanej rozvodom 
SOHC, prichádza s elektronickým vstrekovaním paliva Bosch, ktoré má nemalý podiel 
na lineárnej výkonovej krivke. V útrobách motora potom nájdete keramickú vložku, ktorá 
minimalizuje trenie vo vnútri valca, kde sa pohybuje vysoko odolný kovaný piest. O kultivovaný 
prejav motora sa potom stará vyvažovacia hriadeľ, ktorá pomáha minimalizovať vibrácie.

prírastokprírastok VýkonnýVýkonný jednovalecjednovalec

Že práca a šport nejdú dohromady? V bežnom svete to možno platí, ale priaznivci 
štvorkoliek vám povedia niečo iné a táto na prvý pohľad ťažko fungujúca kombinácia 
je vo svete ATV celkom bežná a funguje úplne prirodzene. Najnovšie sme sa o tom 
presvedčili pri teste tohtoročnej novinky z dielne populárnej značky Access. Model MAX 
650i Forest 4x4 sa predstavil ako usilovný pracant a zábavný športovec zároveň.

Text: Miro Tamáši, foto: Vlado Brniak
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NajskôrNajskôr práca... práca...
Pri pohľade na dynamický dizajn športovca, 
ktorý ešte zvýrazňujú atraktívne polepy sa len 
ťažko dostávam do správnej pracovnej nálady 
a neustále hľadám príležitosť ako dostať zadné 
kolesá do dlhého driftu, alebo zo zapnutou 
uzávierkou predného náhonu prebrodiť hlboké 
blato, ktoré sa len tak náhodou vynorilo vedľa 
lesnej cesty. Pravdou však je, že za vizážou 
športovca sa ukrýva usilovný pracant, ktorý 
veľmi ochotne potiahne, poprípade odvezie väčší 
náklad, alebo za pomoci ďalšieho príslušenstva 
napríklad odhrnie sneh spred domu. Už v sérii 
tak ponúka výkonný elektrický naviják vpredu, 

homologizované ťažné zariadenie vzadu, alebo 
robustný kovový nosič za zadným sedlom. 
V prípade pracovného využitia príde vhod aj 
pomalý prevod, ktorý vďaka plynulo zaberajúcemu 
variátoru dokáže dať štvorkolku veľmi plynulo 
do pohybu a jazda krokom s potrebnou ťažnou 
silou je úplne bezproblémová. Pracovisko jazdca 
pritom ponúka štandardne umiestnenie všetkých 
ovládacích prvkov a nechýba ani praktická 12V 
zásuvka. Jediné čo mi tu trochu vadilo boli malé 
a na slnku ťažko čitateľné ikony náhonu 4x4 na 
digitálnej prístrojovej doske a pri jazde to trochu 
odvádza jazdcovu pozornosť

Access MAX 650i Forest 4x4Access MAX 650i Forest 4x4 Oficiální dovozce ACCESS Motor 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

HLEDÁME NOVÉ PRODEJCE

Nejoblíbenější čtyřkolky v ČR
ACCESS MAX FOREST

MAX 650i  FOREST
4x4

Cenově výhodná varianta nejpopulárnější 
pracovně-užitkové čtyřkolky na trhu. 

Přes velmi příznivou cenu zůstaly zachovány 
všechny přednosti této modelové řady: 

 špičkové jízdní vlastnosti     moderní design  
 vysoký výkon     robustní konstrukce

 kvalitní zpracování     vysoká spolehlivost  
 naviják 3000 lbs v základní výbavě

ACCESS MOTOR

www.access-motor.sk

barevné provedení

5 990  EUR 
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PodvozokPodvozok zvláda  zvláda 
extrémextrém
Forest je už na prvý pohľad kompaktná štvorkolka, 
ktorá sľubuje doslova hravé ovládanie. Všetky 
štyri nezávisle zavesené kolesá umožňujú vysokú 
prejazdnosť náročným terénom a napriek tomu, že 
komponenty pruženia nepatria medzi absolútnu 
špičku, tak ani komfort jazdy nie je najhorší a okrem 
toho ponúkajú aj možnosť nastavenia predpätia, 
takže charakter pruženia sa dá prispôsobiť vášmu 
jazdeckému štýlu a podmienkam v ktorých 
sa pohybujete. Do štandardnej výbavy patrí 
elektronicky aktivovaný náhon prednej nápravy 
a samozrejme aj aktivácia uzávierky predného 
náhonu. Brzdy určite potešili svojím výkonom 
a rýchlym nástupom, okrem toho s brzdením 
pomáha aj motor, takže štvorkolka je stabilná a istá 
aj  v prudkých klesaniach.

Forest sa rForest sa rád zabávaád zabáva
Keď sme pred dvomi rokmi testovali väčšiu 750-ku, tak najväčší dojem zanechal kompaktný podvozok, 
ktorý neustále nabádal jazdca k športovej zábave. Túto z môjho pohľadu výbornú vlastnosť zdedil aj 
objemovo menší model a dokáže vám ponúknuť poriadne porcie športovej zábavy. Kompaktné rozmery 
a krátky rázvor sa podpísali pod ľahké ovládanie a taký rýchly šprint po tesnej lesnej ceste Access 
zvládnete s úsmevom na tvári. Utrhnúť zadné kolesa do driftu aj na pevnom podklade je len otázkou 
prudšieho pridania, tu okrem kompaktného podvozku pomáha aj okamžitá odozva motora a na kolesá 
sa veľmi rýchlo dostáva dostatok výkonu. Prekážkam sa nemusíte vyhýbať a ani občasný menší skok 
podvozok nijak vážne nerozhádže. Forest je tak zábavným spoločníkom nielen v tesnom a náročnom 
teréne, ale výborne sa cíti aj na rýchlych zvlnených pasážach.

Výborne namiešaný Výborne namiešaný mix univerzálnostimix univerzálnosti
S cenou na hranici 6 000 Eur budete len ťažko hľadať podobný mix úžitkových vlastností 
a športového potenciálu, akými disponuje Access MAX 650i Forest 4x4. Najmä ak inklinujete 
k zábave a výletom do ťažkého terénu, tak táto štvorkolka vám má čo ponúknuť. Výkon, podvozok 
a jazdné vlastnosti jednoznačne patria k tomu najzaujímavejšiemu, čo v tejto cenovej hladine 
momentálne nájdete.

 Access MAX 650i Forest 4x4

Cena: 5 990 Eur
Motor: 608 ccm, 4 ventily, SOHC, R1
Výkon: 47 k 
Prevodovka: automatická s plynulým prevodom 
CVT, kardanový hriadeľ
Rozmery (D x Š x V): 2 040 x 1 200 x 1 252 mm

Rám: kolískový, pozváraný z oceľ. rúrok 
Hmotnosť: 305 kg, rázvor: 1 260 mm
Výška sedla: 800 mm, objem pal. nádrže: 21 l
Pneu: vpredu: 25x8-12, vzadu: 25x10–12 
Homologizácia: áno

ATV na test požičal: 
ASP Group, s.r.o., Žebrák (CZ)

Fotogaléria tu:
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