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Največja izbira štirikolesnikov in
opreme na enem mestu

Zakaj kupiti štirikolesnik?
1.
2.
3.
4.
5.

Vozite ga z izpitom za avto - B kategorija
Uporabljate ga lahko v vseh letnih časih
Vozite se lahko po brezpotjih, kot tudi po avtocestah
Nizki stroški vzdrževanja v primerjavi z ostalimi vozili
Zavarovanja in registracije so med najnižjimi v primerjavi z ostalimi vozili

Zakaj kupiti štirikolesnik pri nas? Ker...
1. ... ponujamo le kvalitetne in priznane znamke štirikolesnikov
2. ... vam nudimo 12 mesečno garancijo za nova vozila
3. ... imamo servisne centre po Sloveniji
4. ... imamo na zalogi skoraj vse rezervne dele - dobavljive TAKOJ
5. ... imamo slovenska navodila za vse štirikolesnike
6. ... vam bomo svetovali pri nakupu
7. ... se bomo za vas potrudili

www.atv.si
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Dinli 450 Sport

Motor : 4-taktni, en valj, vodno hlajenje
Prostornina motorja : 448 cm3
Moč motorja : 20 KM (odprt 45 KM)
Pogon : Veriga
Menjalnik : Ročni 5 stopenjski + vzratna
Zavore : Disk
Končna hitrost (po EEC) : 80 km/h
Končna hitrost (odprt) : 130 km/h
Pnevmatika prednja : 21x7-10
Pnevmatika zadnja : 20x11-9
Dimenzije D/Š/V : 1773x1160x1165 mm
Teža 2x4 : 220 kg

DINLI 450
je čisti športnik. Zelo stabilen quad s plinskimi amortizerji, ki se jih lahko prilagaja glede na uporabnikovo vožnjo, poganja japonski motor Fuji – Subaru, kar se še posebej opazi pri pospeških,
ki so primerljivi z dvokolesnimi motorji. Odlikujejo ga ročni pet stopenjski menjalnik z vzvratno
prestavo, vodno hlajenje ter štiritaktni motor, vgrajen v močan jeklen okvir, ki odprt doseže okvirno 45 KM in 130km/h.
Opcija : Plinski amortizerji
večtočkovno nastavljivi.

Zavorni diski spredaj in zadaj.
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Dinli 450 je izdelan za uporabnike, ki si želijo več. Na tem štirikolesniku se nihče ne bo počutil
ujet, saj bodo tudi najbolj »zagnani« uporabniki v njem našli tisto, kar potrebujejo.

Opcija : Nerf bari / Ščitniki za noge.

www.atv.si

Cestna verzija : znižano podvozje ter
nizko profilne gume.
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Dinli 700 4x4
Posamične obese zadaj

Motor : 4-taktni, vodno hlajenje
Prostornina motorja : 695 cm3
Moč motorja : 20 KM (odprt 44 KM)
Pogon : Kardan 4x4
Menjalnik : CVT + Reduktor + Zap. dif.
Zavore : Disk
Končna hitrost (po EEC) : 70 km/h
Končna hitrost (odprt) : 100 km/h
Pnevmatika prednja : 25x8-12
Pnevmatika zadnja : 25x10-12
Dimenzije D/Š/V : 2200x1230x1230 mm
Teža : 340 kg

Reduktor

4x4
DINLI 700
Vodno hlajen motor z močjo 44 KM je zagotovo kos ostalimi vozilom v svojem rangu. Nerjaveč
izpušni sistem, avtomatski menjalnik z reduktorjem in parkirno pozicijo ter zmogljiv motor
zagotavljajo nemoteno uporabo tudi v najbolj ekstremnih pogojih. Navkljub robustnemu ohišju
zagotavlja maksimalno udobje tako za voznika kot tudi za sopotnika, za katerega je dodatno
poskrbljeno s stopalkami za noge.
Dinli 700 je popolnoma primerljiv z ATV-ji višjega cenovnega razreda. Če bi ga označili kot
izključno »terensko vozilo«, bi mu zagotovo naredili krivico. Odlično se obnese tudi na daljših
turah in je nadvse primeren za širšo uporabo.
Elektronski števec in dodatna ročna
zavora.

4x4 pogon ter zapora sprednjega
diferenciala.

Na slikah : Dinli 700 Monster

Posamične obese zadaj.

www.atv.si

25’’ platišča.
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SMC Urban 50
Homologiran za 2 osebi, namenjen za otroke, mladino in odrasle.

Motor : 2-taktni, prisilno zračno hlajenje
Prostornina motorja : 49 cm3
Prostornina motorja KIT 70 : 70 cm3
Moč motorja : 4,2 KM
Moč motorja KIT 70 : 6,4 KM
Pogon : Veriga
Menjalnik : Avtomatski + Vzvratna
Zavore : Disk
Končna hitrost (po EEC) : 45 km/h
Končna hitrost KIT 70 : 55-60 km/h
Pnevmatika prednja : 21x7-10
Pnevmatika zadnja : 21x10-8
Dimenzije D/Š/V : 1640x970x1040 mm
Teža : 144 kg

Vožnja s 15. leti z izpitom za skuter !
SMC Urban 50
SMC je v vedno daljšo vrsto kvalitetnih štirikolesnikov tokrat dodal nekaj povsem novega. SMC
Urban 50 se po izgledu in velikosti lahko postavi ob bok športnim izvedbam ATV-jev z veliko večjo
močjo motorja. Vgrajen motor s končno hitrostjo cca. 45 km/h in 49 ccm naredi to vozilo idealno
za mladostnike ter začetnike, ki jim je vožnja s štirikolesniki popolnoma tuja. Za vožnjo z njim
potrebujete le izpit za skuter in dopolnjenih 15 let.
Števec je lično oblikovan.

Po svoji velikosti se brez
problema postavi ob bok močnejšim
štirikolesnikom.
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SMC Urban 50 je štirikolesnik, ki ga lahko uporablja cela družina. Je hobi, ki vas bo
združeval in v katerem boste uživali prav vsi!

Tako Urban kot Ares imata oba
vzvratno prestavo.

www.atv.si

Avtomatski menjalnik.
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Homologiran za 2 osebi, namenjen za otroke, mladino in odrasle.
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SMC Ares 50
Motor : 2-taktni, prisilno zračno hlajenje
Prostornina motorja : 49 cm3
Prostornina motorja KIT 70 : 70 cm3
Moč motorja : 4,2 KM
Moč motorja KIT 70 : 6,4 KM
Pogon : Veriga
Menjalnik : Avtomatski + Vzvratna
Zavore : Disk
Končna hitrost (po EEC) : 45 km/h
Končna hitrost KIT 70 : 55-60 km/h
Pnevmatika prednja : 21x7-10
Pnevmatika zadnja : 21x10-8
Dimenzije D/Š/V : 1655x1028x1025 mm
Teža : 148 kg

Vožnja s 15. leti z izpitom za skuter !
SMC Ares 50
Za SMC Ares 50 veljajo enaka pravila kot za SMC Urban 50. Razlika med njima je le v izgledu.
Tudi ta štirikolesnik ima avtomatski menjalnik CVT z vzvratno prestavo ter prisilno zračno hlajen
dvotaktni motor z enim valjem.
Tako kot Urban je tudi Ares homologiran za dve osebi ter primeren tako za otroke, mladostnike
kot tudi za odrasle. Z izpitom za skuter je po cesti vozen že s 15.leti.
Lično oblikovan števec.

Ares in Urban sta oba homologirana za
dve osebi.

Tako Urban kot Ares imata oba
vzvratno prestavo.

www.atv.si

Opcija : Zadnji prtljažnik.

7

SMC Captain 300
Motor : 4-taktni, dva valja, vodno hlajenje
Prostornina motorja : 270 cm3
Moč motorja : 20 KM (odprt 25 KM)
Pogon : Veriga
Menjalnik : 5 stopenjski ročni
Zavore S/Z : 2 x disk / 1 x disk
Končna hitrost (po EEC) : 97 km/h
Rezervoar za gorivo : 9 L
Pnevmatika prednja : 21x7-10 ali druge
Pnevmatika zadnja : 20x11-10 ali druge
Dimenzije D/Š/V : 1734/1120/1065 mm
Teža : 197 kg

Dva valja

Najhitrejši v svojem razredu

97 km/h

5 stopenjski ročni menjalnik
SMC Captain/Stinger/RAM 300
uresničuje popolno kombinacijo med vodljivostjo in močjo in je najboljša
izbira v razmerju cena/kvaliteta/zmogljivost. Slovi po svoji izjemni legi na
cestišču. Tudi pri hitrejši vožnji skozi zavoje ostaja prizemljen in se upira
nenadzorovanim zdrsom.
Najbolj primeren je za začetnike, ki želijo nekaj več in bi se radi
hitro uvedli v svet športnih štirikolesnikov.

Elektronski števec prikazuje:
temperaturo motorja, uro, kilometre,
stanje rezervoarja, dnevni števec,...

8

Motor
Je edini športni model, ki se s svojimi 270 ccm3 pohvali z dvema valjema
in 20 konjskimi močmi, ter s prijetnim zvokom naznanja svoj prihod že
od daleč. Moči mu ne primanjkuje v nobeni prestavi in lahko brez težav
premaguje klance - tudi s sopotnikom. Sprednji par koles ostaja pri
pospeševanju stalno na tleh, zadnji pa se rad zavrti tudi v prazno. Hlajenje
je vodno, ob ekstremnih obremenitvah pa se vklopita tudi dva pomožna
ventilatorja.

Zavore: sprednje in zadaj diski.

www.atv.si

Vzmetenje : nastavljivo po trdoti.

SMC RAM/Stinger 300
Dva valja

Motor : 4-taktni, dva valja, vodno hlajenje
Prostornina motorja : 270 cm3
Moč motorja : 20 KM (odprt 25 KM)
Pogon : Veriga
Menjalnik : 5 stopenjski ročni
Zavore S/Z : 2 x disk / 1 x disk
Končna hitrost (po EEC) : 97 km/h
Rezervoar za gorivo : 9 L
Pnevmatika prednja : 21x7-10 ali druge
Pnevmatika zadnja : 20x11-10 ali druge
Dimenzije D/Š/V : 1734/1120/1065 mm
Teža : 197 kg

Najhitrejši v svojem razredu

97 km/h
5 stopenjski ročni menjalnik
SMC RAM/Stinger/Captain 300
uresničuje popolno kombinacijo med vodljivostjo in močjo in je najboljša izbira v razmerju cena/
kvaliteta/zmogljivost. Slovi po svoji izjemni legi na cestišču. Tudi pri hitrejši vožnji skozi zavoje
ostaja prizemljen in se upira nenadzorovanim zdrsom.
Najbolj primeren je za začetnike, ki želijo nekaj več in bi se radi hitro uvedli v svet
športnih štirikolesnikov.

Amortizerji imajo večstopenjsko
nastavljivo trdoto.

Dvovaljnik. Izredno poskočen
in živahen motor.

Motor
Je edini športni model, ki se s svojimi 270 ccm3 pohvali z dvema valjema in 20 konjskimi močmi,
ter s prijetnim zvokom naznanja svoj prihod že od daleč. Moči mu ne primanjkuje v nobeni
prestavi in lahko brez težav premaguje klance - tudi s sopotnikom. Sprednji par koles ostaja pri
pospeševanju stalno na tleh, zadnji pa se rad zavrti tudi v prazno. Hlajenje je vodno, ob ekstremnih obremenitvah pa se vklopita tudi dva pomožna ventilatorja.

10 colska platišča. Opcija tudi v aluminijasti Izvedbi.

www.atv.si

Agresiven pogled. SMC RAM 300 je mlaši
brat večjega modela RAM 520RR/RE.
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SMC Jumbo 301/302
Največji v svojem razredu

Motor : 4-taktni, en valj, vodno hlajenje
Prostornina motorja : 288 cm3
Moč motorja : 20 KM (odprt 24 KM)
Pogon 301 / 302 : Veriga / Kardan
Menjalnik 301 : CVT + vzratna
Menjalnik 302 : CVT + vzratna + reduktor
Zavore s / z : 2 x disk / 1 x disk
Končna hitrost (po EEC) : 96 km/h
Rezervoar za gorivo : 14.1 L
Pnevmatika prednja : 25x8-12
Pnevmatika zadnja : 25x10-12
Dimenzije : 2152/1100/1126 mm
Teža 301 / 302 : 243 kg / 273 kg

Izredno hiter

96 km/h

Velik udoben sedež za dve osebi

Reduktor (Jumbo 302)
Opora nog za sovoznika
Zelo velike 25’’ pnevmatike
SMC Jumbo 301/302
Je zagotovo eden večjih in kvalitetnejših štirikolesnikov v svojem razredu,
ki že z imenom nakazuje na nekaj velikega. Z njim bodo zadovoljni vsi
tisti, ki se radi popeljejo tako po asfaltu, kot tudi po makedamu, na daljše
ture, sami ali v dvoje. Vožnja z njim spominja na vožnjo s potovalnim motorjem, le, da ima ta mnogo več prostora za prtljago in se je z njim moč
peljati tudi po brezpotjih ali pa ga uporabljati kot vsakdanji pripomoček na
kmetiji, vikendu, sadovnjaku ali vinogradu.

Samodejni menjalnik
se pretika izredno mehko.
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Užitek iz naslonjača
Če cenite udobje, radi uživate ob pogledih na naravo je vožnja z omenjenim štirikolesnikom čisti užitek saj pridete na cilj povsem spočiti. Tako se
lahko popeljete na daljši izlet do morja ali v hribe. Na velikem sedežu se
najde dovolj prostora za dve odrasli osebi, ne da bi se tiščali skupaj in se
počutili utesnjene. Da grbine na poti niso moteče poskrbijo velike 25 colske pnevmatikev kombinaciji s pravim vzmetenjem, ki neopazno pobirajo
luknje pod sabo in ne povzročajo prevelikih tresljajev.

Velike 25 colske pnevmatike,
skrbijo, da kljub zadnji osovini štirikolesnik
ohranja izredno oddaljenost od tal.

www.atv.si

Zaradi visokega položaja
ima voznik dober pregled nad cestiščem.
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SMC Jumbo 360/360R
Motor : 4-taktni, en valj, vodno hlajenje
Prostornina motorja : 312 cm3
Moč motorja : 20 KM (odprt 27 KM)
Pogon 360 / 360R : Veriga / Kardan
Menjalnik 360 : CVT + vzratna
Menjalnik 360R : CVT + vzratna + reduktor
Zavore s / z : 2 x disk / 1 x disk
Končna hitrost (po EEC) : 99 km/h
Rezervoar za gorivo : 14.1 L
Pnevmatika prednja : 25x8-12
Pnevmatika zadnja : 25x10-12
Dimenzije : 2152/1100/1126 mm
Teža 301 / 302 : 243 kg / 273 kg

Izredno hiter

99 km/h

Opora nog za sovoznika
Največji v svojem razredu
Velik udoben sedež za dve osebi
Reduktor (Jumbo 360R)
Nova generacija modela Jumbo
je v tokratni izvedbi Jumbo 360 z adrenalinsko začinjenim motorjem,
novim videzom in ostalimi izboljšavami. Kot njegovi predhodniki, je tudi
Jumbo 360 daleč v vrhu kar se tiče končne hitrosti, udobja, zmožnosti
daljših potovalnih poti, kvalitete, in še bi lahko naštevali.
Pri novem modelu lahko izbirate med dvema različicama, in sicer se lahko
odločite za Jumbo 360 z verižnim prenosom, na voljo pa je tudi Jumbo
360 R, za katerega je značilen kardanski prenos, dodan pa mu je tudi
reduktor.

Dobavljiv v beli, črni, modri, rdeči in
oranžni barvi.

Zelo velike 25’’ pnevmatike
Mirno si upamo trditi, da so prav vsi modeli Jumbo brez konkurence v
svojem rangu štirikolesnikov.
Ta zanesljivi avanturist bo vas, vašega sopotnika in vso pripadajočo prtljago udobno popeljal do morske obale, gorskih središč, sosednjih držav in
še dlje! Jumbo 360 bo na vas pustil svojo sled, ki vam bo vzbudila željo po
novnih avanturah v njegovem sedlu.

Opcija : Črno srebrna aluminijasta
platišča.

www.atv.si

Nova oblika sprednjih luči.
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SMC RAM/Stinger 520RR/RE
Motor : 4-taktni, en valj, vodno hlajenje
Prostornina motorja : 499 cm3
Moč motorja : 20 KM (52 KM odprt)
Pogon : Veriga
Menjalnik : 5 stopenjski ročni
Zavore S/Z : 2 x disk / 1 x disk
Končna hitrost (po EEC) : 105 km/h
Končna hitrost (odprt) : 145 km/h
Rezervoar za gorivo : 12 L
Pnevmatika prednja : 21x7-10 ali druge
Pnevmatika zadnja : 20x11-9 ali druge
Dimenzije RR : 1795/1170/1140 mm
Dimenzije RE : 1763/1265/1008 mm
Teža : 198 kg

5 stopenjski ročni menjalnik

Plinski amortizerji
Z izjemno širino 1265 mm je RAM 520 RE
zagotovo med najširšimi v svojem razredu
Nova zverina na pohodu
Tokrat so na Taiwanu zadeli v polno, kajti proizvajalec SMC je na tržišče
poslal pravega kralja v rangu 500ccm3 športnih modelov. Na novo zasnovano športno podvozje s Subarujevim motorjem, plinskimi amortizerji,
odličnimi zavorami,...
SMC RAM 520RR je plenilec ki lovi plen. Je orel ki nikoli ne leta v
tropu in na katerem se boste počutili kot neustrašen vodnik.
Motor
je sestavljen v japonski tovarni Fuji Heavy Industries (Subaru) in je
absolutno med najboljšimi v svoji kategoriji. Nameščen je tudi v dirkalne
štirikolesnike kot je Polaris Predator, Polaris Revolver, Adly 500 S,... Motor

V širino meri celih 1265 mm.
(Velja za verzijo Racing Edition).
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prenaša svojo moč na zadnji pogon in zagotavlja zelo močne pospeške,
povečano moč in ogromen navor že pri spodnjih vrtljajih. Zaprt motor ima
20KM in zmore hitrost cca.105 km/h, medtem ko ima odprt 52KM in ga
lahko privedete do približno 145 km/h.
Mnenje
Ima odlične vozne lastnosti, dobro podvozje in dolgo medosno razdaljo,
zaradi česar ima odlično težišče in izredno vodljivost. Pri moči in hitrosti
ki jo je SMC RAM sposoben, je izredno pomembna njegova stabilnost na
cestišču, ki se pozitivno izraža tudi v višjih prestavah in hitrostih. Sprednji
del štirikolesnika je precej težak, in niti pri vožnji v dvoje ne sili na zadnja
dva kolesa (razen z vašim dovoljenjem), temveč se kljub obilici moči trdno
in kontrolirano drži terena.

Zavorni diski, poskrbijo da se vozilo hitro
ustavi.

www.atv.si

Plinski amortizerji. 3-področno nastavljivi, možnost nastavitve trdote, odzivnosti
ter dolžine.

Adly 300xs
Motor : 4-taktni, en valj, vodno hlajenje
Prostornina motorja : 282 cm3
Moč motorja : 18 KM
Pogon : Veriga
Zavore S/Z : 2 x disk / 1 x disk
Končna hitrost (po EEC) : 85 km/h
Pnevmatika prednja : 21x7-10
Pnevmatika zadnja : 20x11-9
Dimenzije : 1830x1160x1180 mm
Teža : 230 kg

Zaščita nog pred blatom.
5 stopenjski ročni menjalnik.
Velik in udoben sedež za dve osebe.

Adly 500s
Plinski amortizerji
Motor : 4-taktni, en valj, vodno hlajenje
Prostornina motorja : 499 cm3
Moč motorja : 20 KM (52 KM odprt)
Pogon : Veriga
Menjalnik : 5 stopenjski ročni
Zavore S/Z : 2 x disk / 1 x disk
Pnevmatika prednja : 22x7-10 ali druge
Pnevmatika zadnja : 20x11-9 ali druge
Dimenzije : 1900/1250/1140 mm
Teža : 240 kg

S širino 1250 mm
se lahko pohvali z izredno lego
na vseh podlagah.

Športna zasnova
z dinamično konstrukcijo okvirja
iz enega dela.

Dobra razporeditev teže
zagotavlja odlično vodljivost na
vseh terenih.

www.atv.si

Dodatni sčitniki proti blatu
poskrbijo za boljšo zaščito od
običajnih športnih modelov.
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Linhai Goon 260/300 4x4
Motor : 4-taktni, en valj, vodno hlajenje
Prostornina motorja : 257 / 275 cm3
Moč motorja : 18 KM
Pogon : Kardan 4x4 (opcija 2x4)
Menjalnik : CVT + Reduktor
Zavore S/Z : 2 x disk / 1 x disk
Končna hitrost (po EEC) : 62 km/h
Rezervoar za gorivo : 14.2 L
Pnevmatika prednja : 24x8-12
Pnevmatika zadnja : 24x11-10
Dimenzije D/Š/V : 2015x1140x1195 mm
Teža 2x4 / 4x4 : 286 kg / 308 kg

Nosilec za kovček enostaven
in predvsem uporaben.

Sprednje luči
v obliki ‘‘mačjih oči’’.

4x4

Reduktor

24 colske pnevmatike, z
opcijo aluminijastih platišč.

4x4 pogon se vklopi in
izklopi z gumbom na krmilu.

Linhai Muddy 300 4x4
Reduktor

Motor : 4-taktni, en valj, vodno hlajenje
Prostornina motorja : 275 cm3
Moč motorja : 18 KM
Pogon : Kardan 4x4 (opcija 2x4)
Menjalnik : CVT + Reduktor
Zavore S/Z : 2 x disk / 1 x disk
Končna hitrost (po EEC) : 62 km/h
Rezervoar za gorivo : 14.2 L
Pnevmatika prednja : 24x8-12
Pnevmatika zadnja : 24x11-10
Dimenzije D/Š/V : 2210x1170x1250 mm
Teža 2x4 / 4x4 : 290 kg / 312 kg

4x4
14

Odlagalni prostor v
sprednji maski

www.atv.si

Linhai Carry CUV 4x4 300/400 4x4
Motor : 4-taktni, en valj, vodno hlajenje
Prostornina motorja : 257 / 275 cm3
Moč motorja 300 : 18 KM
Moč motorja 400 : 13 KM (odprt 26 KM)
Pogon : Kardan 4x4
Menjalnik : CVT + Reduktor
Zavore : Disk
Končna hitrost (po EEC) : 55 km/h
Pnevmatika prednja : 25x8-12
Pnevmatika zadnja : 25x10-12
Dimenzije D/Š/V : 2683x1460x1890 mm
Teža 4x4 : 493 kg

Reduktor

Kiper keson

4x4
Pick up
Linhai izdeluje tudi tako imenovane CUV, ki so namenjeni tako za zabavo kot resnemu delu. Za
kvalitetni CUV s pogonom na vsa štiri kolesa boste pri Linhai-u odšteli najmanj denarja. Sposobni
so prepeljati kar nekaj tovora na velikem tovornem prekucnem delu.
Veliko odlagalnih prostorov.
Pod sovoznikovim sedežem, v sprednji
armaturi ter na sredinski konzoli.

Prevoz daljših predmetov je možen z
odprtjem zadnje stranice.

4x4 pogon
Ko teren to zahteva in se stvari zapletejo, se lahko zanesete na pogon na vsa štiri kolesa, saj so
prave »delovne živali«, čvrsti, zanesljivi, trpežni in seveda cenovno zelo dostopni. Linhai je priznana znamka v svetu štirikolesnikov, vredna vašega zaupanja.

Velik tovorni prostor
z možnostjo kipanja.

www.atv.si

Dodatna oprema: Vlečna kljuka, plastična
streha in vetrobransko pleksi steklo.
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Linhai Dragon Fly 400 4x4
Posamične obese zadaj

Motor : 4-taktni, en valj, vodno hlajenje
Prostornina motorja : 352 cm3
Moč motorja : 13 KM (odprt 26 KM)
Pogon : Kardan 4x4 (opcija 2x4)
Menjalnik : CVT + Reduktor
Zavore : Disk
Končna hitrost (po EEC) : 67 km/h
Pnevmatika prednja : 25x8-12
Pnevmatika zadnja : 25x10-12
Dimenzije D/Š/V : 2110x1140x1220 mm
Teža 2x4 / 4x4 : 318 kg / 340 kg

Reduktor

4x4
Kačji pastir, ki izstopa!
Novi model Linhai Dragon Fly 400 4X4 je rezultat sodelovanja med italijanskimi tovarnami ter
uveljavljenim motorističnim velikanom z vzhoda. Estetsko je popolnoma v italijanskem stilu.
Oblika:
Linije so enostavne in ni pretiravanj v podrobnostih. Sedež je širok in udoben, kar se tudi spodobi
za to vrsto štirikolesnika. Oba prtljažnika sta ravnih linij in ko pogledaš celoto, ta štirikolesnik
enostavno izstopa iz množice. Dragon Fly – Kačji pastir je dobil ime po čistih linijah sprednjega
dela, kjer sta na vsaki strani po dve okrogli luči, ki spominjata na velike oči kačjega pastirja.

4x4 pogon,
vas popelje praktično povsod.

25‘‘ pnevmatike
skrbijo za dober oprijem na podlago.
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Mnenje:
Linhai Dragon Fly 400 s pogonom na vsa štiri kolesa lahko vozimo praktično povsod, zaradi
posamičnih obes zadaj in 25 colskih pnevmatik je vožnja z njim izredno udobna. Moči mu glede
na prostornino ne primanjkuje.

Posamične obese zadaj
pripomorejo k udobnejši vožnji.

www.atv.si

Snežni plug
je izredno enostavno priklopiti in odklopiti,
saj se zamudite le kakšno minuto.

Linhai V-Twin 550 EFI 4x4
Dva valja

Motor : 4-taktni, dva valja, vodno hlajenje
Prostornina motorja : 514 cm3
Moč motorja : 15KM (odprt 36 KM)
Pogon : Kardan 4x4
Menjalnik : CVT + Reduktor
Zavore : 5 x Disk
Končna hitrost (po EEC) : 70 km/h
Pnevmatika prednja : 25x8-12
Pnevmatika zadnja : 25x10-12
Dimenzije D/Š/V : 2150x1210x1210 mm
Teža : 356 kg

Reduktor

4x4
Posamične obese zadaj
Elektronski vbrizg goriva
Drugačen
Kot že naslov pove je najmočnejši model proizvajalca Linhai popolnoma drugačen od preteklih.
Dva valja in dva izpušna sistema. Tovarna Linhai se ponaša se z večletnimi izkušnjami, kot eden
izmed prvih izvoznikov štirikolesnikov v Evropo. Glede na to da je Yamaha solastnik podjetja
Linhai, zato je tudi kvaliteta in razvoj na visokem nivoju.
Vožnja
z njim bo zanesljiva in avtoritativno vas bo izvlekel iz še tako globokega blata, ter brezkompromisno zmogel tudi najtežji vzpon. Dva cilindra sta resnično ena najboljših lastnosti tega štirikolesnika.
Štirikolesniki znamke Linhai so prave »delovne živali«, čvrsti, zanesljivi, trpežni in
seveda cenovno zelo ugodni. Linhai je priznana znamka v svetu štirikolesnikov in
vredna vašega zaupanja.
Sedež je širok in zelo udoben.

Najmočnejši Linhai-jev dvovaljnik
z elektrosnkim vbrizgom goriva.

Na slikah: Linhai 550 EFI Monster

18 litrski rezervoar poskrbi, da vam ne
zmanjka goriva na daljših potepanjih.

www.atv.si

S 1210 mm je med
najširšimi 4x4 štirikolesniki.
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Rezervni deli in potrošni material
Originalni rezervni deli za ATV QUAD Štirikolesnike
V podjetju WBC d.o.o. se zavedamo, da je zaloga rezervnih delov eden izmed osnovnih pogojev za uspešno
poslovanje, zato imamo za večino modelov štirikolesnikov ki jih uvažamo, na zalogi tudi do 95% rezervnih
delov. Cilj našega poslovanja je uporabnike v najkrajšem možnem času oskrbeti s kakovostnimi rezervnimi
deli.
Imamo največjo zalogo originalnih rezervnih delov v južnem delu Evrope !

V pomoč pri naročanju rezervnih delov in za lažjo dobavo je potrebna točna kataloška številka rezervnega
dela. Kataloške številke najdete v datotekah na spletnem naslovu
www.atv.si za vsak model štirikolesnika posebej.

Vse informacije glede nakupa in dobave rezervnih delov:
mamo Telefon:
največjo
zalogo originalnih
rezervnih
delov v južnem delu Evrope.
01/78-77-612,
041/200-811,
Faks: 01/78-78-326
Elektronski naslov: atv-quad@siol.net, wbc@siol.net.
Odprto imamo vsak delovnik od ponedeljka do petka od 9.00 do 16.00 ure.
Na nas se lahko obrnete v slovenskem, srbskem, hrvaškem ali angleškem jeziku.
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Shad SB 45
Bočna torba za na nogo.
Velikost 2 Litra.

Shad SB 90
Nahrbtnik. Vsebuje posebni
prostor za notesnik.
Velikost 16 Litrov.

Shad SB 70
Univerzalna platnena torba.
Velikost 50 Litrov.

SHAD ATV 40 Sprednji univerzalni plastični
potovali kovček s ključavnico. 40 Litrov.

Shad SB 11 M
Tank torba.
Velikost 1,6 Litra.
Magnetna pritrditev.

Shad SB 12 M / 12 S
Tank torba.
Velikost 3 Litre.
Posebni prostor za GSM.

Shad SB 80
Nahrbtnik. Vodotesna zadrga.
Vsebuje posebni prostor
za notesnik.
Velikost 11 Litrov.

Shad ATV 100
Velika platnena torba namenjena predvsem
delovnim ATV-jem.

SHAD ATV 80 Zadnji univerzalni plastični
potovali kovček s ključavnico. 80 Litrov.

www.atv.si

Shad SB 10 M
Tank torba.
Velikost 10 Litrov.
Posebni prostor za GPS.
Magnetna pritrditev.
Opcija: vakumska pritrditev.

Shad SB 20 M
Tank torba. Velikost 19-24 Litrov.
Magnetna pritrditev za kovinski tank.
Opcija doplačila za vakumsko pritrditev.

Shad ATV 50 M
Platnena torba namenjena
predvsem športnim QUAD-om.
Velikost 24 Litrov.

SHAD ATV 110 Zadnji univerzalni plastični
potovali kovček s ključavnico. 110 litrov.
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Motorno olje z ADITIVI
IPONE ATV 4000 je vrhunsko 100% sintetično mazivo,
posebej pripravljeno za nove generacije štiritaktnih motorjev na
ATV/Quadih (štirikolesnikih), ki delujejo v ekstremnih
razmerah.
Priporočajo ga celotno sezono (-35° C do 40° C). Olajšuje start
hladnega motorja. Odlična odpornost na visoke temperature tudi
pri polni obremenitvi motorja.
ATV 4000 ustreza vsem priporočilom sedanjih proizvajalcev.
Pakiranje: 1L, 4L, 60L in 220 L.
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Olje za menjalnike

Hladilna tekočina

IPONE TRANS 4
SAE 80/90 in SAE 80/140 je specialno olje za menjalnike, razvito
posebej za štiritaktna motorna kolesa
in štirikolesnike večjih prostornin.
Omogoča natančnejše prestavljanje
in mirnejše delovanje menjalnika v
vročih ali hladnih razmerah.

IPONE Radiator Liquid
je pripravljena in posebej razvita za
preprečevanje korozije aluminija in
magnezija. Njena sestava izboljšuje
delovanje in zaščito vodne črpalke.
Tekočina je odporna proti zmrzovanju do -30 C.
Pakiranje: 1L, 25L, 60L in 220L.

Pakiranje: 1L in 60L.

Sprej za verigo

Pena za popravilo pnevmatike

IPONE Spray Chain
bela maščoba je odporna proti
rjavenju, netopna v vodi, odlikuje pa
jo tudi zelo velika moč prodiranja.
Okrepljen oprijem omogoča dolgotrajno ohranjane verig z ali brez
O-obroča.

IPONE Reparator
popravi in napihne pnevmatiko
takoj, brez odstranjevanja kolesa. Je
idealen za začasno poravilo pnevmatik. Zahvaljujoč svoji majhnosti
ga je moč enostavno postaviti pod
sedež ali v torbo.

Pakiranje: 250ml in 750ml.

Pakiranje: 200ml.

Čistilo za čelade in vizirje

Čistilec rok brez uporabe vode

IPONE Hel’net
je idealen za zunanje čiščenje, poliranje (zmanjšuje manjše praske) in
lesk čelade. Po uporabi bosta vaša
čelada in vizir videti kot nova ter
prevlečena z vodoodbojnim filmom.

IPONE Dry hand cleaner
je namenjen suhemu čiščenju rok.
Iztisnjeno peno razmažemo po
dlaneh, nato pa vse skupaj obrišemo.
Po uporabi bodo vaše roke mehke,
prijetnega vonja in nelepljive!

Pakiranje: 250ml.

Pakiranje: 150ml.
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Cenejši nakupi v spletni trgovini
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www.atv.si/shop
3
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V podjetju WBC d.o.o. se zavedamo hitrega življenjskega tempa in težimo k čim
večjem zadovoljstvu naših strank. Da bi Vam nakupni proces kar se da olajšali, v
septembru 2010 svoja vrata odpira tudi naša nova spletna trgovina.
Brez čakanja v vrsti, kateri koli dan v tednu in katero koli uro v dnevu lahko sedaj
iz udobja Vašega doma pregledujete, se informirate in nakupujete izdelke iz našega
celovitega prodajnega asortimana.
V spletni trgovini boste poleg naših uveljavljenih znamk ATV-jev tako našli vse kar
potrebujete za vzdrževanje, predelavo, popravila in vožnjo z Vašim štirikolesnikom,
pa naj bodo to nova platišča, motorno olje, potovalni kovček ali pa morda čelada,
motoristična jakna in ostala zaščitna oprema.
Za Vaše zadovoljstvo smo poskrbeli tudi z izredno nizkimi spletnimi cenami ter
zanesljivo in hitro dostavo. Če želite nakupovati enostavno, poceni in na enem mestu,
je naslov www.atv.si/shop pravi za Vas!

6
7

8

Oznaka 1 : Glavni meni izdelkov. Enostavnost menija omogoča, da želene izdelke hitro najdete.
Oznaka 2 : Iskalnik izdelkov je nadvse uporaben za hitro iskanje artiklov.
Oznaka 3 : Uporabniški vmesnik za prijavo, podatki o Vašem računu, nakupovalna košarica in blagajna, kjer v štirih korakih zaključite naročilo.
Oznaka 4 : Izbira jezika in valute.
Oznaka 5 : Osnovni podatki o izdelku. Za več informacij kliknite na sliko izdelka.
Oznaka 6 : Polje prikazuje podrobnosti o izdelku, njegovo spletno ceno (velja le pri nakupu preko spletne trgovine), dobavljivost izdelka (večina
izdelkov je na zalogi in takoj dobavljiva), šifro, proizvajalca in povprečno oceno izdelka. V tem polju navedete tudi želeno količino izdelka.
Oznaka 7 : Tu lahko preberete podroben opis izdelka.
Oznaka 8 : Pod tem zavihkom si lahko ogledate dodatne slike izdelka (v kolikor so le-te na voljo).

Možnost nakupa darilnih kuponov.
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Cenejši nakupi v spletni trgovini

1

Korak - Košarica

2

Po vseh izbranih artiklih pritisnite gumb “NA BLAGAJNO”. Bodite brez
skrbi, od nakupa lahko odstopite v vseh korakih, šele pri zadnjem 4. koraku boste s pritiskom na gumb “POTRDI NAKUP”
sprožili naročilo.
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Korak - Način dostave

Izberite način dostave. V kolikor se odločite za dostavo po pošti vam
računalnik avtomatsko izračuna stroške poštnine glede na težo paketa. Pritisnite gumb “NADALJUJ”.

2

3

1
3

Korak - Način plačila

4

V primeru darilnega kupona vnesite kodo in kliknite “UPORABI
KUPON”, da bi se popust upošteval pri naročilu. Izberite način plačila.
Obkljukajte “Strinjam se s Pogoji uporabe” nato pritisnite gumb
“NADALJUJ”.

Korak - Potrditev naročina

V kolikor ste si premislili, lahko odstopite od naročila s pritiskom na
gumb “KOŠARICA” in izbrisom artiklov. Če v tem trenutku še ne želite
naročiti izbranih izdelkov, se lahko preprosto odjavite in ob naslednji
prijavi nadaljujete nakup – izdelki ki ste jih izbrali bodo ostali shranjeni
v vaši košarici.
Če izdelke, ki ste jih izbrali, želite kupiti, preglejte naročilo in pritisnite
gumb “POTRDI NAKUP”. S tem boste naročili izdelke, ki se nahajajo v
vaši košarici.
V primeru nakupa se vam zahvaljujemo za vaše naročilo. Preko
e-pošte vas bomo obvestili o dostavi vašega paketa.

4

5

www.atv.si/shop
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Z vami že 6. leto

Največja izbira štirikolesnikov in opreme na enem mestu !

mamo največjo zalogo originalnih rezervnih delov v južnem delu Evrope.
WBC d.o.o., Stična 127, 1295 Ivančna Gorica, Davčna številka: SI77617967
Telefon: +386 (0) 1 7877 612, mobitel: +386 (0) 41 200 811, faks: +386 (0) 1 7878 326

www.atv.si

