
Značka, která nemá ve 
svém katalogu dlouhou 
verzi čtyřkolky, přichází 
o významnou část zákaz-
níků. Takových, co chtějí 
jezdit na výlety či expedice 
ve dvou, je totiž poměrně 
dost. Nově se ke druhému 
břehu přidává i Access.
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Dlouhý Access, to doteď bylo 
něco jako utrácivý Skot, 
přepracovaný Řek nebo 

alžírský blonďák, prostě to nikdo 
nikdy neviděl. Ale časy se mění. 
U tchajwanské značky to platí o to víc, 
že před rokem poslala do světa hodně 
vydařenou sedmistovku jako svoji 
prvotinu v  dospělém obsahu. Hravá 
kolka si hned našla své příznivce, 
ale bylo i  dost takových, kterým je 
rozvor 126 cm málo a před obratností 
a  kompaktností dávají přednost 
prostoru pro plnohodnotnému 
cestování v  tandemu. Ono se totiž, 
poctivě řečeno, na běžný AX700 ve 
dvou moc pohodlně neusadíte a  na 
delší cesty už vůbec ne. 

Zákazník žádá, zákazník dostává. 
Verze LT pro Access znamená poprvé 
v  historii značky prodloužený rozvor 
(+18 cm) a  na to navázané protažení 
celé mašiny. Přínosy téhle konstrukce 
jsou jasné – stabilnější výjezdy, ces-
tování bez mačkání, negativa rovněž 
– manévrovatelnost a  váha (Access 
nabírá nezanedbatelných 50 kg). Po-
kud to vyjádříme finančně, tak je roz-
díl 10  000 Kč. Dlouhá verze se bude 
rovnou dodávat s  vyfoceným kufrem 
s  integrovanou opěrkou a  sedákem, 
takže nebudete muset hned po koupi 
řešit nákup těchhle cestovních doplň-
ků.
Stroje se právě začínají prodávat, 
takže ještě to můžete stihnout pod 
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ACCESS Motor doporučuje 

olej MAXIMA ATV 10W40

MAX 700i 4x4
ACCESS MAX 700i 4x4 je jako nástupce 

oblíbených užitkových modelů MAX 5 
dokonale připraven pro úspěšný vstup 

na scénu velkých čtyřkolek. Jako jediná 
z velkoobjemových taiwanských čtyřkolek 

má MAX 700i 4x4 motor vybavený 
vstřikováním. Silný motor s mnoha 

pokročilými výrobními technologiemi 
a mimořádně nízká hmotnost pouhých 

305 kg dávají této čtyřkolce nadprůměrné 
dynamické vlastnosti a společně 

s optimalizovaným rozvorem i mimořádné 
dobrou obratnost a ovladatelnost, kterou 

oceníte jak při celodenním profesionálním 
používání v nejtěžším terénu, tak i při 
dobrodružných víkendových výletech.
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stromeček. Vzhledem k tomu, že prv-
ní kusy dorazily těsně před uzávěrkou 
rovnou z  milánského motosalonu 
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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

Srovnání krátká/dlouhá Access AX 700 SMC Jumbo 720R Arctic Cat 700
Rozvor (mm)   1260/1440 1290/1490 1270/1473
Celková délka (mm)   2040/2220 2125/2225 2154/2489
Suchá hmotnost (kg)   305/355 320/340 335/367
Světlost (mm)   300/300 300/300 305/254
Nádrž (l)   21/21 24/24 24,6/20,8

EICMA, tak si na klasický redakční 
test počkejte do příště. Podle prvních 
metrů za řídítky je jasné, že ze své hra-
vosti Access tolik neztratil a  jeho vý-
kon na hranici 50 koní bude pohodlně 
stačit i na tohle nové zaměření.
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