Text: Vlado Brniak, foto: autor a Miro Tamáši
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LED, kde len pozrieš...
Táto mašinka vyniká čistým a hladkým
dizajnom do ktorého sú jemne vsadené LED
technológie tak vpredu ako i vzadu. Zatiaľ čo
vpredu je sústava dvoch svetiel nad sebou
a jemný pás LEDiek v kapote pod ním, kde
sú integrované smerové svetlá, tak v zadnej
partii LED svetlo pretína kapotu z jednej
strany na druhú aby spolu s brzdovými
a smerovými svetlami vytvorili kontinuálnu
svetelnú rampu, ktorá nielen akčne svieti

Yadea C-uni

TEST

● Futuristické prevedenie zo všetkých strán
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ale predovšetkým vyzerá úplne futuristicky.
Tesne pred riadidlami sa pozeráte do
viachranného veľkoplošného displeja, kde vás
zaujme predovšetkým ikonka batérie, presne
akú máte vo vašom smartfóne či tablete.
Pohľad zvrchu v tomto prípade bude trošku
prekvapujúci, pretože riadidlá sú z kovovej,
pochrómovanej trubky, presne ako na
nejakom naháči, či skútriku pričom dodávajú
skútru individuálnu vlastnosť, veľmi podobnú
ako vidíme napr. na známom skútri PCX.

Vyzerá ako pre jedného,
odvezie dvoch...
C-uni je popravde vozidlo skromných
rozmerov a aj to sedlo vyzerá ako pre jedného,
ale v konečnej fáze si viem na skútri predstaviť
úplne v pokoji dvoch tínedžerov, ktorým C-uni
určite na tvári vyvolá úsmev. Spolujazdec
má k dispozícii stúpačky, ktoré sú veľmi
efektne zakomponované do spodnej kapoty
a samozrejme sú skryté, pričom stačí na ne
zatlačiť a samé vyskočia von. Ešte pred jazdou
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PRACOVNO-REKREAČNÉ ŠTVORKOLKY
OD POPULÁRNEJ ZNAČKY LINHAI

● Pod sedadlom je batéria a zostáva tu
menší priestor

● Náboj kolesa ukrýva elektromotor

by ste si radi odložili pár drobností, tak otvoríte
sedadlo. Je tu síce priestor, ale ten na cca 80%
vypĺňa batéria, takže vojde tu akurát lekárnička,
peňaženka a ľahká silónová bundička do dažďa a je
plno. Alebo tu vojde i originálna nabíjačka batérie,
ktorú potom môžete použiť na hoc-akom mieste
kde je sieť 220V. Tam, kde zvyčajne býva hrdlo
nádrže je klasický elektrický istič, podobný ako
v dome, ktorý treba vypnúť pri akejkoľvek technickej
manipulácii so skútrom.

upovedomí o tom, že „mušia“ váha 60 kg je úplne
super pre manipuláciu s ním. Bezkľúčový štart
tlačidlom pod prístrojovým panelom rozžiari displej,
na ktorom sa zobrazí „P“ a Eco režim. Módy sú dva
Eco a Sport, dajú sa prepínať počas jazdy a Eco by
som doporučoval iba pri jazde, pokiaľ vám dochádza
batéria. Svietiaci nápis „READY“ vás upozorní
na to, že skúter je pripravený na jazdu. Rozbeh
aj jazda sú absolútne bezhlučné a vy sa so skútrom
rýchlo vnoríte do mestskej premávky. Nečakajte
raketový rozbeh, ale skôr plynulú pokojnú jazdu so
zrýchlením z križovatky tak, že premávku nebudete
brzdiť. Moja výška 180 cm mi dopriala jazdecké
pohodlie adekvátne rozmerom skútra. Táto mašinka
sa ovláda úplne primitívne, adekvátna k maximálke
je akcia brzdného účinku. Keď vezmem do úvahy,
že dnes ľudia kúpia elektrobicykel aj za 4 000
Eur tak alternatíva mestského premiestňovadla
v tejto cene je prakticky bezkonkurenčná. Využitie
môže byť široké - tínedžeri do školy a večer na
randenie, dôchodcovia, dokonca i osoby zo zníženou
pohyblivosťou a nakoniec uplatnenie si nájde
i v priemyselných parkoch, alebo v prostredí, kde sa
vyžaduje tichá prevádzka, čo môže byť i zdravotný
ústav. Skúter je prakticky bezúdržbový, jediné čo
musíte riešiť je nabíjanie.
No ak sa vám táto vecička zapáčila, hľadajte ju
aj na Slovensku na stránkach www.yadea.cz, kde
nájdete i zoznam slovenských predajcov.

Jednoduchá technika i obsluha
Podvozkovo nečakajte cestného žraloka, skúter
je pružením nastavený na hladký asfalt, 10“ kolesá
majú svoje limity, poteší vás vyšší profil pneumatiky,
ktorý dopomáha pruženiu. Vzadu sú dve pružiace
jednotky s nastaviteľným predpätím a ak vám príde
divné, prečo je zadný disk taký okapotovaný, tak
to preto, lebo skrýva elektrický motor. Tak sa sila
z motora bez ďalších prevodov dostáva priamo na
koleso a nevznikajú tak energetické straty z batérie.
Poteší vás, že skúter má bočný i hlavný stojan,
zadná brzda je bubnová, predná je hydraulická.
Všetko toto je nasmerované na využitie skútra, ktorý
je stavaný do mestského prostredia s limitovanou
rýchlosťou do 45 km/h, teda pre VO skupiny A/M.

Jazda „ala café“
Už sadnutie za riadidlá tohto skútra vás

Technické parametre:

Yadea C-uni
Cena: 1 649 Eur
Motor: 1,2 kW , max. rýchlosť: 45 km/h
Rozmery: (DxŠxV): 1 720 x 725 x 1030 mm
Batéria: 48V 28AH Li-ion
Dojazd: 60 km (v závislosti od zaťaženia)
Doba nabíjania: 5-6 h
Pneumatiky: 3,00-10
Hmotnosť: 60 kg
Skúter na test zapožičal:
www.yadea.cz

M550L EFi 4x4
M550L EFi EPS 4x4
PREDĹŽENÝ RÁZVOR,
MODERNÝ AGRESÍVNY DIZAJN,
SKVELÝ POMER CENA VS. KVALITA
A VEĽKÁ ÚŽITKOVÁ HODNOTA,
ROBIA Z MODELU LINHAI M550L
NOVÉHO FAVORITA STREDNEJ TRIEDY!
NAVIJAK 3000 LBS, ZADNÝ NOSIČ BATOŽINY,
LED DENNÉ SVIETENIE, HLINÍKOVÉ DISKY
A ŤAŽNÉ ZARIADENIE UŽ V ZÁKLADE!

XçRG

4 999 €
vrátane DPH

● Áno taký
chlap ako ja
spolujazdca
vyradí...

www.

linhai
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Oficiálny dovozca štvorkoliek LINHAI do SR a ČR:
ASP Group s.r.o., Staroplzenecká 290, Letkov, 326 00, ČR

Tel.: +420 378 21 21 21 E-mail: info@aspgroup.cz
Web: www.aspgroup.sk E-shop: www.aspshop.sk
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