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Korkeasaareen ei ollut jonoa korona aikaan. Vasemmalta oikealle: Access, GOES, Linhai ja CFMOTO.

O

timme testiin maahantuojilta
2-hengen laitteet, kuutioluokassa 500-600 cm³, varustettuna ohjaustehostimella. Hinnaksi
asetimme seitsemällä alkavan tuhatluvun. Linhai M565 on joukossa ainoa,
joka jäi alle 7.000euron, koska sen
hinta tipahti testin aikana 500 euroa.
Hintaraja asettui nyt Linhain ja GOESin väliin. Kaksi merkkiä jäi testistä
meistä riippumattomaista syistä pois
eli Trapper (maahantuoja kieltäytyi)
ja toinen oli TGB (jonka testaaminen
laillisesti TGB:n nykyisen rajoittimen
kanssa ei ole järkevää). Markkinoiden
uusin tulokas eli Kymco kipusi niukasti myös meidän hintarajan yläpuolelle. Saimme silti kasaan varsin edustavan määrän eli Kiinassa valmistettavat
CFMOTOn, GOESn ja Linhain. Neljäs
Taiwanissa tehtävä Access tulee sitten Kiinan vieressä olevalta saarelta. CFMOTO ja GOES tulevat samasta tehtaasta ja pääosin samoin osin.
Ero tulee tehtaalle annettavista spesifikaatioista. GOESin pääpaikka on
Ranskassa ja siellä on omat näkemyk-
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sensä miten mönkijän tulisi toimia ja
käyttäytyä. CFMOTO on merkkinä
kolmanneksi eniten myyty Suomessa,
GOES aloitti uuden tulemisen vasta
viime vuonna. Linhai on ollut pitkään
merkkinä Suomessa. Testiin saimme uuden syksyllä myyntiin tulevan
M565 -mallin. Kaikki uudet Linhait alkavat muuten sitten M -mallimerkinnällä. Access sai uutta puhtia myyntiinsä Sumekon uudelleen järjestelyjen
johdosta ja tehdas panostaa kovasti
Euroopan markkinoihin. Laitteet pyydettiin vakiorenkain ja T3b eli 60km/h

-malleina. Vinssi, jos oli vakiovaruste.
Pohjapanssari pyydettiin asentamaan
ellei se kuulunut hintaan. CFMOTOssa ja Accessissa pohjapanssari on lisävaruste (mutta tarpeellinen). Accessin pohjapanssarit tekee Iron Baltic ja
CFMOTO käyttää omaa Black Wolf
-tuotemerkkiä tai Iron Balticia. Nyt
testilaitteessa oli Iron Balticin pohjapanssari. Linhaissa ja GOESissa oli alkuperäinen suojaus, jota ei kyllä suojaksi oikein voi sanoa. Molempiin voi
suositella kunnollista muovista pohjapanssaria. Sillä yleensä säästää pitkät eurot.

LAITTEET PYYDETTIIN
VAKIORENKAIN JA T3B
ELI 60KM/H -MALLEINA.
VINSSI, JOS OLI
VAKIOVARUSTE. POHJAPANSSARI PYYDETTIIN
ASENTAMAAN ELLEI SE
KUULUNUT HINTAAN.

Samasta pajasta?
Tekniikaltaan kaikki ovat aika lähelle
samanlaisia. 1-sylinterinen, ruiskutuksella varustettu nestejäähdytteinen,
yhden kannen yläpuolisella nokka-akselilla varustettu moottori. Tehoja
eivät enää kaikki ilmoittele, sillä uudet
NRMM päästönormit, kurittava tehoja ja uudet kiristyneet melumittaukset
ovat aiheuttaneet sen, että mm. sivut
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facebook.com/4x4maailma

ovat saaneet paneloinnin. Kuutiotilavuudet vaihtelivat GOESin ja CFMOTOn 495 -kuutioisesta Accessin 608
-kuutioiseen, Linhai oli näiden välissä
499,5 -kuutiolla. Paperilla tehokkain
on Access ja GOES on tehottomin.
Ohjaustehostin on kaikissa sähköinen.
Nopeudenrajoitin on tehty kaikissa
samalla tavalla, eli sytytystä aletaan
katkomaan, kun nopeus on 60km/h
tunnissa. Pituuden suhteen Access on
reilut 30cm lyhyempi kuin muut. Tämä
näkyy myös akselivälissä Access on
reilut 20cm lyhempi kuin muut. Maavaaraa lupaa eniten Access 300 mm
ja vähiten sitä on Linhaissa 249 mm.
Painon suhteen meillä olivat ”raskas”
sarjalaiset Linhai (385 kg), CFMOTO
(375 kg) ja ”kevyt” sarjalaiset GOES
356 kg ja Access 332 kg.
Laitteiden voimansiirto ja jousitus
ovat periaatteessa samanlaisia. CVT
-variaattori ja erillisripustus edessä ja
takana. Linhai käyttää ainoana edessä
McPherson -tuentaa, muilla on tutut
päällekkäiset A -tukivarret edessä ja
takana. Vaimentimet ovat tässä hintaluokassa öljyvaimentimia. Jousituksen
ainoa säätö mahdollisuus on säätää
jousen esijännitystä paitsi Linhaissa,
siinä ei ole mitään säätöjä. Etulukon
toiminnassa kaikki uskovat kytkettävään etulukkoon. Ja jopa 2WD/4WD/
Lock -katkaisin on samanlainen .
Jarruissa käyttävät kaikki levyjarruja, erikoisuutena on Linhaissa jarrujen kaksipiirisyys (ensimmäistä kertaa
näimme mönkijässä) ja Linhain käsijarru on ns. kardaanikäsijarru (vähän
edesmenneiden Land/Range Roverien tyyliin). Ledit ovat tulossa mönkijöihinkin, mutta tässä hintaluokassa
päävalaisimena ovat normi halogeenit.
Accessissa oli erikoisuutena takana
sumuvalo. Tässä hintaluokassa vinssit ovat aina vähän arvoitus. Access
luottaa Runvaan, CFMOTOssa on ATV
-merkkinen vinssi, GOESissa on sama
vinssi ja Linhaissa on ATV Winch.
Vakiona vain Accessin vinssi oli varustettu köydellä, muiden ostajat saavat
tyytyä vaijeriin.
Accessissa ei ole ainoana selkänojaa takamatkustajalle. Uudet EU
-määräykset eivät sitä vaadi, pelkät
kahvat riittävät. Testilaitteissa oli kaikissa selkänoja helposti poistettavissa, jos on tarvetta. Samoin eräiden
laitteiden piipitysinto on nyt poistu-
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massa, sillä se ei tullut EU -määräyksiin. Jotkut maahantuojat ovat ne
jo poistaneet ja muutkin lupasivat ne
poistaa. Samoin penkille ei enää aseta
erityismääräyksiä 2 -hengen malleissa. Tämä oli huomioitu kaikissa malleissa.
Ulkonäön suhteen Linhain muotoilu jatkaa ”Darth Vader” -tyylillä pitkine keulan ylityksineen, GOESissa on
näyttävät ja muoviset feikki pakoputken ulostulot (me käytimme niitä rekisterikilven kiinnittämisen apuvälineinä), CFMOTO on ehkä perinteisin (sen
muotoilu tuntui sopivan kaikille kompromissina) ja Access antaa räyhäkkään/crossimaisen menovaikutelman.
Kuka nyt mistäkin tykkää.
Vertailutestin laitteilla ajettiin
maantiellä on 600-700km ja tehtiin
myös tavaksi tullut ”Helsinki Cruising”
vielä koronan hiljentämässä pääkaupungissa. Helsingin Kalliossa pysähtyessä kuvaamaan huomasimme, että
mönkijät ovat vielä outoja laitteita,
niin paljon tuli kyselyjä ja pyyntöjä tuli
myös koronabileisiin (kun teillä on niin
mageet autot???) Ehkä joskus toiste ja
nuorempana?
Testit eli kiihdytys, jarrutus ja
kääntöympyrä tehtiin kuivalla asfaltilla. Maastotesteissä tehtiin erikseen
ns. mutatestit ja kuivan maan testit. Maastoajot tehtiin tuttuun tapaan
Siuntion monipuolisissa maastoissa. Päivän lopuksi testaajat siirtyivät
paperihommiin ja täyttivät ajamiseen
liittyvät lomakkeet.
Vetotestin mittaamista mietimme,
mutta tulimme siihen tulokseen, että
se kertoo enemmänkin ensiasennus
renkaiden pitävyydestä kuin laitteen
vetokyvystä. Käytännössä mönkijä vetää tuplasti yli sallitun kuorman ja
vähän enemmänkin. Samoin takapyörä tehojen dynotestaus on CVT-variaattorin johdosta lähinnä suuntaa antava eikä ole luotettava.

Maantiellä
Jostain on Aasian mönkijöihin siirtynyt erikoinen käynnistys. Eli vaihdevipu pitää olla vapaalla ja samalla painaa jalkajarrua. Jos käyttää P-asentoa,
joko vaihdevivusta tai kahvasta niin
mitään ei tapahdu. Outo ilmiö ja syytä
ei voi ymmärtää. Ranskassa ei tuota
ole ymmärretty, sillä GOES käynnistyy

Sopiva kysymys Stadi vs. Lande
-kisaan. Kuka siellä patsastelee?
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Koeajot jatkuivat monesti iltamyöhään. Kuva: Stadi Cruisingilta Kallion kujilta.
oli sitten mikä tahansa vaihde päällä,
kun muistaa painaa jarrua.
Maantiellä GOES erottui muista edukseen. Suurin ero tulee penkistä. GOESin penkki on muita kapeampi ja sopivan pehmeä. Penkki taas
tuo mukanaan luontevan ajoasennon, jalat eivät puudu. GOES oli ainoa
laitteista, jota voi suositella myös pitempään matkaan. Muissa penkki oli
yleensä liian leveä ja kova, joka aiheutti lyhyemmälläkin matkalla sen,
ettei sopivaa ajoasentoa ei löydy millään ja jalat puutuvat. Pidemmän matkan jälkeen kävely on todella vaivalloisen oloista. Aasialaisten mallien
penkit ovat merkkiin katsomatta aina
huomattavan leveitä, verrattuna vaik-
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ka viimeksi testattuun Polaris Sportsmannin penkkiin. Joka voisi toimia
malliesimerkkinä, miten penkki pitää
tehdä. Hyvä penkki tuskin maksaa sen
enempää kuin huonokaan?
Jousitukseltaan CFMOTO ja GOES
erottuivat muista edukseen. Molempien jousitus on sopivan jämäkkä ja
imien montut kohtuu nätisti. Ohjaustehostimen toiminnasta ei löytynyt mitään huomautettavaa ja rengastus toi-

GOES OLI AINOA
LAITTEISTA, JOTA VOI
SUOSITELLA MYÖS PITEMPÄÄN MATKAAN.

Tähän päättyi Accessin matka.
mii myös maantiellä. Accessin erottaa
kaksikosta... renkaat. Accessin ensiasennus renkaat kuluivat jo meidän
maantieajossa huomattavasti. Mikä on
aika uskomaton saavutus. Linhaissa
alusta on hieman pinta kovahko. Ohjaustehostin voisi mennä uudelleen
suunnittelupöydälle, tehostin on ylitehokas, jonka johdosta Linhai löytää
kaikki urat. Asiaa eivät paranna ensiasennusrenkaat, ne viimeistään vievät ajonautinnon, renkaiden jumputus
alkaa jo 30km/h vauhdissa eikä siinä
rengaspaineiden säätely auta. Renkaat
saivatkin lempinimen ”kananmunat”.
Jarrujen suhteen ei suurta eroja
löytynyt, kaikki pysähtyivät maksimivauhdista täysjarrutuksessa eleettö-

Matka jatkui narun perässä varikolle.
mästi kuivalla asfaltilla. Linhain erikoisuus on kaksipiirijarrut (näimme
ensimmäistä kertaa mönkijässä) ja
niinpä levyissä on aina kaksi mäntää.
Hyvä näkökohta ja selkeä, eipä yleensä ole jarruputken jatkopaloja, liittimiä,
nesteitä ja työkaluja mukana kaarnassa. Linhaissa oli myös erikoisuutena kardaanikäsijarru, joka oli vaijerivetoinen. Sääli vain, että se oli tehoton,
käsijarrun tehottomuus vaivaisi myös
Accessia ja CFMOTOa. GOESin käsijarru on taas niin tehokas, ettei sitä voi
unohtaa päälle.
Kiihtyvyydessä oli kaksi ylempänä muita. Papereistakin sen huomaa
eli GOES ja CFMOTO olivat omassa luokassaan. Accessissa tuntui kyllä

ohj
teho ausstime
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Traktorimönkijä
60 km/h -malli
Adventure 600
EFI EPS T3b

6 990 €
Hinnat sis. alv:n 24 %.
Hintoihin lisätään
toimituskulut.
Maahantuoja:
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puhtia olevan, mutta kello sanoi toista. Lähdössä Access hukkasi aikaa ensiasennus renkaiden pidon etsimiseen. Linhai puolestaan on nuhaisen
oloinen. Kaasua lisäämällä ainoastaan
melutaso nousee ja kiihtyvyys on muihin verrattuna rauhallista. Eiväthän
tämän kokoluokan mönkijät mitään raketteja ole mutta kokoisekseen GOES,
CFMOTO ja Access (kunhan löytää
pitoa) ovat ihan räväköitä pelejä, joilla varmaan ehtii valoissa. Rajoittimen
toiminnassa oli kaksi ryhmää. GOES
ja CFMOTO olivat onnistuneet parhaiten, sen rajoitin on sopivan pehmeä,
eikä rykäise, muissa rajoitin sitten
rykii enemmän tai vähemmän. Kaikilla on tosin matkaa Can-Amin ja Polariksen silkinpehmeisiin rajoittimiin.
Kun koeajot tehtiin kesäaikaan niin
valojen arvailu jäi silmämääräiseksi.
Kallion kujilla CFMOTO tuntui antavan
eniten valoa, niitä voi pitää jo hyvinä.
GOES ja Access olivat sitten astetta
kahta himmeämpiä ja Linhai valoista
todettiin niiden olevan teknisen näköiset, mutta valoteho ei ehkä ollut suunnittelun päätavoite? Sekä lyhyiden ja
pitkien kantomatka oli sellaista mitä ei
toivoisi enää näkevän. Peilien suhteen
arvosanat olivat yhteneväiset, kas kun
kaikissa on samanlaiset peilit. Kaikkien
peilit saavat plussa merkinnän.
Mittariston ja katkaisimien suhteen
tuli muutama kommentti. Monen mittaristossa on 2WD/4WD ja Lock -turkaisen pienellä (Access oli esimerkkinä), katkaisimet noudattelivat pitkälti
samaan linjaa. Access keräsi maantieajossa pisteet kotiin vilkkukatkaisimellaan. Siinä on moottoripyöristä tuttu
pikapalautus. Ominaisuuden soisi
yleistyvän muissakin. Aasian tuotteissa ovat monesti olleet ongelmana puutaheinää näyttävät polttoainemittarit. Linhain mittari näyttää tyhjää
vaikka tankki oli puolillaan, näin esimerkkinä. Accessin polttoainemittari taas näyttää puolta tankkia vaikka
tankki on tyhjä. Eikä Accessin mittari
näytä täyttä vaikka tankki on piripinnassa. Milloinkahan näistä päästään??
Tavaroiden kuskaamisessa on kaikissa takamatkustajan penkki syönyt kunnollisen takatelineen. Edessä
on sitten normikokoinen teline. Kaikkien telineet olivat normiputkea, joten
laukuissa riittää valinnanvaraa. Säilytyslokeroissa pisteet vie CFMOTOssa
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lähinnä ison takalokeron takia. Muissa säilytystilaa yllättävän vähän, Linhaissa ja Accesissä ei ollenkaan. GOESin ainoa säilytyspaikka oli niin hyvin
lukittu ettei sitä saanut mukana tulleilla avaimilla auki. Lukon kiinnitys katemuoviin on varsin heppoinen, joten
lukkopesä pyörii siellä omia aikojaan. Kaikista löytyi yksi 12V ulostulo ja kahdesta CFMOTOsta ja Linhaista vielä kahdet USB, tosin vanhempaa
vuosikertaa, olevat pistokkeet...USBia
jää kaipaamaan GOESiin ja Accessiin,
nykyisin porukalla on nuita virtalaitteita ja USB on hyvin yleinen ja monesti se ainoa latauskanava nykyajan älypuhelimelle.

Maastossa
Maastossa eniten miellyttivät GOES ja
CFMOTO. Parivaljakosta GOES oli astetta parempi kuin CFMOTO. Access
kärsi eniten ensiasennus renkaista ja
laite voisi olla paremmalla rengastuksella aivan erilainen. Linhain maasto-ominaisuuksissa jo ennen lähtöä
kiinnitti huomion julmetun pitkä etuylitys. Johon ei muuta selitystä löydy,
kun että uudetkin M-sarjan mallit teh-

dään samaan vanhaan runkoon, jota
on tehty jo vuosikymmen.
GOESin alustasta tykättiin. Se on
sopivan myötäilevä ja tehostin toimii
metsässäkin eleettömästi. GOES sopii
myös kovempi vauhtiseen ajoon, jopa
räppäilyyn asti juuri keveyden ja toimivan alustan johdosta. GOESin jarrut
saivat kiitosta, etukahva ja jalkajarru
olivat tehokkaat, lisäksi GOESissa oli
ainoana pitävä seisontajarru. GOESin
ja CFMOTOn CVTechin variaattorin
moottorijarrutus jyrkissä pudotuksissa on ehkä parasta mitä markkinoilla
on. Tehokas moottorijarrutus on myös
iso plussa, kun tullaan raskaan taakan
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kanssa alamäkeen. Ensiasennus renkaat ovat yllättävän hyvät. GOES tuntui tehokkaammalta kuin sisarpuoli eli
CFMOTO. Johtuisiko esim. kytkimen
välityksistä? Joka tapauksessa, GOES
reagoi riittävän nopeasti ojien ylityksissä. Vaihteisto toimi myös ongelmitta ja vaihdekaavio oli selkeä. Kevyenä
laitteena GOES reagoi myös painonsiirtoihin. Muihin verrattuna etulukon
kytkentä ei jäykistänyt ohjausta. Nähtävästi etulukko on säädetty niin, että
se vähän luistaa. Kuitenkin kolmella
pyörällä ylös nousut onnistuivat siinä
missä muillakin. GOES ei pahemmin
piittaa kahden hengen kuormasta, ai-

noastaan tilat ovat kahdelle raavaalle
ahtaat. Kaiken kaikkiaan varsin selkeä
ja hyvä suoritus maastossa.
CFMOTO on astetta raskaampi
kuin GOES ja pidempi akseliväli tekee
siitä kankeamman. CFMOTOn kääntyvyyttä on parannettu huomattavasti aikaisempiin malleihin ja nyt ei enää
tarvitse pakitella muiden perässä. Jousitus on sopivan myötäilevä, ei liian
jäykkä. Pitkä akseliväli auttaa nousuissa ja räppäilyssä se rauhoittaa menoa.
Vauhtiajossa jousitus nielee röykyt
kohtuu hyvin eikä välitä iskuja käsille. Jarrut toimivat hyvin ja moottorijarrutus on yhtä tehokas kuin GOESis-
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GOES nousee kahdellakin pyörällä.
sa. Vaihteiston pykälät menevät päälle
pääsääntöisesti hyvin. Parkki -asento on hyvä, koska silloin ei tarvitse
luottaa tehottomaan käsijarruun. Low
-asennon päälle menossa oli välillä
hankaluuksia. Maastossa eniten ärsytti vaihdekaavio. Pakin ja hitaan alueen
välissä on vapaa. Kun laite ei käynnisty kuin vapaalla oli välillä vaihdejumppaa ja jarrupolkimen painamista, että
sai vaihteen vapaalle. CFMOTOn etulukko vääntää ohjaustankoa suoraksi,
ei kuitenkaan mahdottomasti, mutta
saattaa napata käsille, jos osuu sopivasti pitoa. CFMOTOn etulukkoa on
uusissa malleissa tiukennettu eli sen
pitäisi olla 100%. Ja se tietysti näkyy
ohjausvoimissa. Muuten CFMOTO to-
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dettiin kelpo menijäksi, tietynlainen
raskaus näkyy maastoajossa.
Access myötäilee kohtuullisesti maastoa varsinkin hitaassa ajossa. Plussana tulee vielä ketteryys (se
paino). Ensiasennus renkaat menevät kuivassa maastossa. Pehmeikkö ja mikä muu tahansa vedenoloinen

ACCESS ANTOI
KEVEYTENSÄ JA
ERINOMAISEN
JOUSITUKSEN TAKIA
HYVÄN MIELEN. SE
ON HAUSKA AJAA.

muoto on myrkkyä. Myös jarrutuksissa renkaat vain luistavat. Renkaista tuli mieleen yhden rengasmerkin väännetty slogan ”Liirum Laarum,
Barum”. Maastoon alustaa saa löysentää ja onneksi on iskareiden säätö,
niche!. Eli nopeampi ajokin sujuu jousituksen puolesta hyvin. Jarrut ovat
tehokkaat ja kaksi kahvaisena jarruilla
pystyy kikkailemaan. Sen sijaan moottorijarrutus puuttuu. Jyrkissä alamäissä moottorijarrutus jarruttaa ensin
vähän ja sen jälkeen nähtävästi kytkin irrottaa eli ollaan vapaalla. Ohjaustehostin tuntuu tehottomalta, kivet
ja kannot lyövät käsille. Tehostin tuntuu myös vauhtiajon nopeissa käännöksissä hiipuvan eli tehostin ei ehdi

Kääntösäde
vasen
5,20m
6,07m
6,44m
5,37m

Access
CFMOTO
GOES
Linhai

oikea
4,55m
6,42m
6,50m
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0-20
km/h

60
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0-60km/h
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2.55 s

3.51 s

CFMOTO

1,50 s

3.54 s

GOES

1.50 s

3.51 s

Linhai

2.50 s

3.57 s

7.59 s /
60.3 km/h
5.57 s /
60.77km/h
---- /
59.2 km/h
----/
59.3 km/h

matkaan. Accessin kaasunvaste on hitaassa ajossa hyvä ja kaasu vastaa
myös hyvin kiihdytyksiin. Kuitenkin
ehkä hieman enemmän saisi olla puhtia. Vaihteisto toimii kuin unelma, kun-

Access kiihdytyskisassa..
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han muistaa vapaan ns. ”Accessmaisuuden” omistaja-asteella sen oppii.
Accessin variaattori tuntui vaihtavan
isommalle turhan aikaisin. Se aiheuttaa menoon puutumista ja jättää kierrokset alas, missä moottorin vääntö
on ohut.
Accessin etulukon kytkeytyminen on hidasta ja lukko lyö näpeille. Eli
vääntää tankoa suoraan. Ikävää varsinkin kesken kalliokikkailu käännöksen. Kokonaisuutena Access antoi keveytensä ja erinomaisen jousituksen
takia hyvän mielen. Se on hauska ajaa.
Käsijarrun teho oli Accesissa olematon.
Linhain maasto-ominaisuuksia
rajaa jo etukäteen julmettu keulan yli-
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tys. Hitaassa ajossa Linhai etenee
kohtuu hyvin ja jousituskin myötäilee
maastoa. Pitkä akseliväli antaa oman
osansa etenemiseen. Hitaassa ajossa
myös tehostin on höyhenen kevyt. Kovemmassa vauhdissa alusta yksinkertaisesti loppuu kesken, Linhaista tulee
kivireki. Huolimatta tehostimesta ohjaus hakkaa käsille. Linhai ei todellakaan houkuta nopeaan maastoajoon
tai peltoräppäilyyn. Lisäksi paino tuntuu. Linhai ei ole kevyt. Linhain jarruista ei ole pahaa sanottavaa, kunhan
vielä seisontajarru pitäisi. Viimeksi Linhain vaihteisto haukuttiin sinne
missä valo ei paista. Nyt ei tarvitse,
vaihteisto on vertailun paras. Vipu liikkuu kevyesti kuin 70-luvun Toyotissa,

on täsmällinen eikä tilanteella ole merkitystä. Osataan sitä Kiinassakin, kun
vain halutaan. Linhain hidasvaihde on
todella hidas, sopien hyvin maastomöyrintään. Hitaaseen ajoon kannustaa myös moottori, tehoja ei ole ole
muiden malliin. Moottori on yksinkertaisesti laiska. Etulukko vääntää voimakkaasti ohjausta suoraan. Leveä
penkki ja leveä tankki eivät tee seisaallaan ajoa mukavaksi. Linhai on
vertailun laitteista se kiinalaisin, jos
tällaista sanontaa voi käyttää.

Kokonaisuutena
Maastoajo reitit olivat varmaan raskaimpia, mihin näitä mönkijöitä tul-

Vertailun
aikana sattunutta

laan ikinä viemään omistaja asteella. Mutta, sieltähän ne erot tulevat.
Yllättävän suuria eroja saatiin myös
maantiellä. Vaikka, periaatteessa niin
samanlaisista laitteista on perustekniikaltaan kyse. Nähtävästi eräiden
mallien hintaa voisi epäillä painetun
alas valitsemalla renkaat, sieltä mistä
ne halvimmalla saa. Omistaja-asteella tuntuu vaan hullulta ostaa uuteen
mönkijään ensimmäisenä uudet renkaat. Monen päivän testien jälkeen oli
laitteiden järjestys selvä ja testiryhmän päätös oli yksimielinen. Ykkössijan vei GOES ja toiseksi sijoittui sisarpuoli eli CFMOTO, kolmannen sijan vei
Access ja neljänneksi jäi vertailun halvin eli Linhai.

Vertailu keskeytyi pariin otteeseen laitevaurioiden vuoksi. Ensimmäisenä Linhaista irtosi pakoputken keskiosa maantieajossa. Kuski huomasi tämän, kun takamusta alkoi kuumentamaan ja kuumuus sulatti
osan penkin pohjaa. Perussyy irtoamiseen olivat luokattomat jousipultit, jotka kiinnittivät keskiputken etu- ja takaosaan. Jouset ja pakoputken tiivisteet olivat loppu jo 100km ajon jälkeen. Jousien pettäessä pakoputki pääsi resenoimaan hajottaen ensiksi tiivisteet ja sen jälkeen
kuski tunsi seuraukset. Koska varaosia ei ollut maahantuojalla, sävellettiin eteen uudet ”Made in Germany” jouset eteen. Vähemmän kuluneet etujouset vaihdettiin taakse. Samalla huomattiin, että keskiosa
pitäisi olla kiinnitetty kolmesta kohtaa, nyt oli vain kahdesta (olikohan
linjalla ollut kiire?). Tällä lienee ollut oma vaikutuksensa putken liikkumiseen. Sävelsimme sitten kolmannen kiinnikkeen suurin piirtein mallin
mukaisesti. Ja ongelmat oli ohi pakoputken suhteen...
Muutamat kilometrit menivät hyvin, kunnes kuljettaja huomasi
maantiellä mönkijän alkavan vaeltelemaan holtittomasti. Pysähdys ja
ihmettelyjä. Selvisi, että takajousituksen takaylävarren pultti oli irronnut. Nähtävästi sitä ei oltu kiristetty tehtaalla (eihän niitä kaikkia ehdi?)
ja nylock -pultti oli irronnut. No, pultti kiinni ja matka jatkui. Vaikka kyseessä on maahantuoja mukaan esituotantomalli niin samaa mallia
myydään jo täyttä häkää Briteissä, Puolassa, Tsekeissä yms. Toivottavasti Linhai saa laadunvalvonnan kuntoon, koska jousituksen alkaessa
pettämään 60km/h vauhdissa on seurauksissa yleensä henkeä kaupan.
Accessin suhteen ongelmat alkoivat maastoajon kuivana päivänä.
Kone ei käynyt aamusta lähtien hyvin ja meno oli takkuista. Yhdessä alamäessä sitten kaasu hirtti kiinni. Onneksi kuskina oli kokenut kuljettaja nopeine reflekseineen. Jarrut päälle ja virta pois. Kone ei tämän jälkeen lähtenyt enää käyntiin ja huomaisimme, että ilmanoton putki heilui
huolettomasti. Ei muuta kuin testi seis ja Access hinattiin varikolle metsästä. Soitto Sumekolle ja siellä tiedettiin heti ongelma. Asiasta oli tullut
tehtaalta takaisinkutsu, joka koski uutta mallisarjaa. Ja meillähän oli tietysti uuden mallisarjan ensimmäinen kone Suomessa. Sumeko haki laitteen seuraavana päivänä ja lupasivat vielä pestä sen. Imukotelon kiinnitys löystyy ja kotelon jälkeen oleva MAP -anturi saa tiedon, että nyt
tulee ilmaa niin pirusti ja antaa ohjainyksikölle käskyn laittaa kaasu täysille. Takaisinkutsussa kotelon kiinnitystä parannetaan niin ettei vastaava tapahdu. Meillä tätä ongelmaa ei enää esiintynyt. Accessin ongelma
oli myös kaasuun liittyvä outous eli kaasua nopeasti laskettaessa kone
sammui. Siinähän on aina omat manööverinsä saada kone käytiin eli kiusallista maantieajossa ja maastossa vielä kiusallisempaa, jopa vaarallista. Tähänkin vaivaan tuli takaisin kutsu tehtaalta eli kaasun tyhjäkäyntiä
nostettiin säätöruuvista noin 1/4 -osa kierrosta. Se auttoi. Vielä kun saisivat sen polttoainemittarin anturin kuntoon, jos toivoa saa?
Accessin vikoja ei ole huomioitu arvostelussa, koska ne korjattiin
testin aikana ja ne olivat sekä tehtaan että maahantuojan tiedossa. Accessilla ajettiin erikseen kuivanmaan lenkit uudestaan.
CFMOTO sytytti testin loppupuolella moottorin vikavalon, mutta
se poistui ”vanhaa kikkaa” käyttämällä eli moottori sammuksiin, kaasu
pohjaan ja virrat päälle. Vikavalo pysyi tämän jälkeen poissa.
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ACCESS
ADVENTURE 600
EFI EPS T3b
Hinta: 6.990e
Hinta koeajon lisävarusteineen: 7.460 e (Iron Baltic
pohjapanssari)
Maahantuoja: Sumeko Oy,
Vantaa
Taiwanilainen Access on ollut muutaman vuoden Suomen markkinoille.
Alku ei ole ollut helppoa. Access uusi
koko mallistonsa hiljattain ja edellisistä on otettu oppia. Ainakin valmistaja tähtää Euroopan markkinoille nyt
tosissaan ja onhan Saksaan avattu
oma tuotekehitys -keskus. Vertailussa Access kärsi selvästi ensiasennus
renkaista. Ne eivät olleet hyvät eivät
maantiellä eikä maastossa. Vaikka paperitehoiltaan Access ei juhli, ei
sen kulussa ole teho ongelmia. Accessin keveys ja ketteryys ovat maastossa poikaa. Pidempää maantieajoa
haittaa eniten leveähkö penkki. Access oli vertailun crossimaisin niin ulkonäöltään kuin ominaisuuksiltaan.
Laitteessa oli myös vihdoinkin järkevästi toteutettu vilkkukatkaisin, narulla varustettu merkki vinssi ja sumuvalo! Sumeko on myös myllännyt
ATV -organisaatiotaan ja nyt Sumekolla on vetovastuussa uudet ja nuoret miehet, joilla tuntuu riittävän panostusta ja intoa. Ajan kanssa, se
näkynee myös myynnissä. Access
sopii hyvin nuorelle kuskille ensimmäiseksi mönkijäksi. Vielä, kun saisi
ne renkaat?
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Accessin takaa löytyy se ensimmäinen erikoisuus, sumuvalo. Näppärä vaihtaa sumuvalon tilalle LED -takavalon, josta varmaan on enemmän hyötyä.

Valot ovat näyttävät, mutta valotehoa toivoisi lisää.

Iron Balticin pohjapanssari suojaa muovihelmat tehokkaasti.

Polttoainetankin korkki on niin ahtaassa paikassa, että alkuun tarvitaan kätilön kädet.
Tilaa kyllä olisi?

Vasemmalla alimpana näkyy vilkun katkaisin, jonka toiminnallisuuden soisi yleistyvän
muissakin laitteissa.

Accessmaisuus Part II. Penkin salvan
käyttövipu on sijoitettu oikean takalosuojan alle. Maalaisjärjellä ajatellen
miksi? Paikka on hankala käyttää ja
vipu on yleensä käyttökelvoton kuran
tai lumen takia.

Accessmaisuus Part III. Rattilukko on sijoitettu paikkaan,josta sitä yksikään varas ei löydä. Tosin ei
omistajakaan siitä hyödy. Lukko on edessä katteiden alla. Lukko on käyttökelvoton, ensimmäisen
ajon jälkeen. Kesällä se on täynnä pölyä ja kuraa.
Talvella se on umpijäässä.

Access kolmipyörä nousussa...

Penkin alta löytyy Accessin ainoa säiytyslokero, joka kylläkin kerää
hyvin kaiken veden ja kuran.

Edessä on hyvin tavaratilaa. Putkistus on vain harva pehmeille kasseille.

Accessin mittaristo on sekoitus vanhaa ja uutta. Ihan toimiva.

Takana tilaa on vähemmän. Penkki syö Accessissakin.
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Access Adventure 600 EFI EPS T3b
VALMISTAJA: Access Motor Co., Ltd
VALMISTUSMAA: Taiwan
MOOTTORI: 1-syl., SOCH, Efi,
nestejäähdytys
MOOTTORIN KUUTIOTILAVUUS: 608 cm³
MOOTTORIN TEHO: 46hv/33kW
MOOTTORIN VÄÄNTÖ: ei ilmoitettu
VOIMANSIIRTO: CVT, kytkettävä
etulukko
VAIHTEISTO: Vapaa/Peruutus/Nopea ja
hidas eteen
PITUUS: 204 cm
LEVEYS: 120 cm
AKSELIVÄLI: 126 cm
MAAVARA: 300 mm
TAAKKATELINEIDEN KANTAVUUS: ei
ilmoitettu
VETOKYKY KG: ei ilmoitettu
VINSSI: Runva 3500
PAINO: 332 kg
POLTTOAINESÄILIÖ: 21 l

LATURIN TEHO: 20 amp
AKKU: 20 Ah
ETUJOUSITUS: A-kaksoistukivarret,
5-asentoon säädettävät iskunvaimentimet
TAKAJOUSITUS: A-kaksoistukivarret,
5-asentoon säädettävät iskunvaimentimet
JOUSTOVARAT EDESSÄ: ei ilmoitettu
JOUSTOVARAT TAKANA: ei ilmoitettu
JARRUT EDESSÄ: levyjarrut
JARRUT TAKANA: levyjarrut
RENKAAT EDESSÄ: Kenda Bear Claw EX,
25x8-12
RENKAAT TAKANA: Kenda Bear Claw
EX, 25x10-12
HUIPPUNOPEUS: 60 km/h
HINTA: 6.990e
KOEJOMALLIN LISÄVARUSTEET:
pohjapanssari
HINTA LISÄVARUSTEINEEN: 7.460e
MUUTA:
TAKUU: 2 vuotta

51

CFMOTO
C Force 520 EFI
EPS Long T3b

Penkin alta löytyvät akku, moottorin ilmanotto ja pieni säilytyslokerikko esim. työkaluille.

Hinta: 7.190 e
Hinta koeajon lisävarusteineen: 7.676 e (Iron
Baltic pohjapanssari)
Maahantuoja: ATV Finland,
Tuusula
CFMOTO on noussut lyhyessä ajassa Suomen kolmanneksi eniten myydyimmäksi mönkijäksi. Eikä syyttä,
tehdas panostaa paljon USA:n ja Euroopan myyntiin ja tämä näkyy. 4x4
Maailman vertailutestissä CFMOTO oli vuonna 2013, siihen verrattuna kehitys on ollut huimaa. Verrattuna sisarmalli GOESiin suurimmat erot
tulevat maastossa. CFMOTO on raskaampi, pitempi ja kankeampi. Maastossa vaihdekeppi vaati välillä järeää otetta. Erot eivät voittajaan olleet
suuria, mutta lopulta selkeitä. CFMOTO on tilava kahden hengen kuormallakin ja jousitus kantaa sen myös
kunnialla.

CFMOTOsta löytyy kunnollinen tavaratila.

CFMOTON katakisimet ovat sitä perusmallia
ja hyvä niin.

CFMOTOssa on yös edessä tavarateline ja tukevan tuntuinen.

52

Vasemmalla kädellä hallitaan kaasua, etujarrua ja etulukkoa.

Ainoana CFMOTOsta löytyy täysikokoinen tavarateline myös takaa.

CFMOTOsta tuli ulosmitattua takapään joustovarat.

CFMOTOn etukatteesta löytyvät 12V ja tuplaUSB liitännät. Käyttäjä kiittää.

CFMOTOn vaihteensiirto vaatii maastossa välillä rivakoita otteita.

Jarrunestesäiliön sijoitus on arka.
Kuva: CFMOTO.

CFMOTOn mittaristo on varsin täydellinen ja merkkivalojen näkyvyyttä on parannettu.
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CFMOTO C Force 520 EFI EPS Long T3b
VALMISTAJA: Zhejiang CFMOTO Power
Co., Ltd
VALMISTUSMAA: Kiina
MOOTTORI: 1-syl., SOCH, Efi,
nestejäähdytys
MOOTTORIN KUUTIOTILAVUUS: 495 cm³
MOOTTORIN TEHO: 40hv/29kW
MOOTTORIN VÄÄNTÖ: 43Nm/5800 rpm
VOIMANSIIRTO: CVT, kytkettävä
etulukko
VAIHTEISTO: Vapaa/Parkki/Peruutus/
Nopea ja hidas eteen
PITUUS: 230 cm
LEVEYS: 110 cm
AKSELIVÄLI: 146 cm
MAAVARA: 250 mm
TAAKKATELINEIDEN KANTAVUUS: 125
kg yhteensä
VETOKYKY KG:
VINSSI: 2500 lbs
PAINO: 375 kg

POLTTOAINESÄILIÖ: 15 l
LATURIN TEHO:
AKKU: 30 Ah
ETUJOUSITUS: A-kaksoistukivarret, öljy
iskunvaimentimet, esijännityksen säätö
TAKAJOUSITUS: A-kaksoistukivarret, öljy
iskunvaimentimet, esijännityksen säätö
JOUSTOVARAT EDESSÄ: 160 mm
JOUSTOVARAT TAKANA: 200 mm
JARRUT EDESSÄ: tupla levyjarrut
JARRUT TAKANA: levyjarrut
RENKAAT EDESSÄ: 25x8-12, aluvanteet
RENKAAT TAKANA: 25x10-12,
aluvanteet
HUIPPUNOPEUS: 60 km/h
HINTA: 7.190e
KOEJOMALLIN LISÄVARUSTEET:
Pohjapanssari
HINTA LISÄVARUSTEINEEN: 7.676e
MUUTA:
TAKUU: 2 vuotta
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GOES Cobalt
550 MAX T3b
Hinta: 7.490 e
Maahantuoja: Motor Power Finland Oy, Tampere
Vaikka GOES tulee samalta tehtaalta kuin CFMOTO niin ne pienet Ranskalaisten vaatimat erot tekivät GOESista vertailun voittajan. GOES oli se
halutuin laite, kun ryhmä valitsi laitteita oli kysymys sitten maantieajosta tai maastoajosta. GOESin penkki
on muotoiltu paremmin maantieajoon,
vaihteisto toimi liukkaasti ja vertailun ainoana GOESin parkkijarru toimi.
Maastossa GOES on kevyt ja ketterä.
Nähtävästi variaattorin säädöillä siihen on myös räväkkyyttä, jos on tarvis. Oikeastaan suurin miinus tulee
siitä, että kahdelle hengelle GOES on
ahdas. Muuten erittäin käypä peli niin
maantielle, maastoon tai töihin.

Penkin alta löytyi akku, mottorin ilmanotto ja pieni lokerikko työkaluile.

Etutavarateline GOESissa on sisarmalin kokoa.

GOESin ainoa ei vedepitävä lokero ei antanut
kovin vakuuttavaa kuvaa. Uudessa laitteessa
lukkopesä pyöri holtittomana ympäri.
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Takana penkki vie taas oman osansa tavaratelineestä.

Kallioilla oli helppo testata etulukon toimintaa käytännössä. GOES menee ongelmitta.

LCD mittaristo on monipuolinen, miinusta tulee turkasen pienestä ajomoodin näyttötavasta
sekä auringonvalossa näkymättömistä varoitusvaloista.

Jarrunestesäiliön sijoitus on yhtä arka kuin sisarmalli CFMOTOssa.
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GOES Cobalt 550 MAX T3b
VALMISTAJA: Zhejiang CFMOTO Power
Co., Ltd
VALMISTUSMAA: Kiina
MOOTTORI: 1-syl., SOCH, Efi,
nestejäähdytys
MOOTTORIN KUUTIOTILAVUUS: 495 cm³
MOOTTORIN TEHO: 37hv/25kW
MOOTTORIN VÄÄNTÖ: 38 Nm/5250 rpm
VOIMANSIIRTO: CVT, kytkettävä
etulukko
VAIHTEISTO: Vapaa/Peruutus/Nopea ja
hidas eteen
PITUUS: 233 cm
LEVEYS: 115 cm
AKSELIVÄLI: 148 cm
MAAVARA: 285 mm
TAAKKATELINEIDEN KANTAVUUS:
Edessä: 20kg, Takana: 40 kg
VETOKYKY KG: 300 kg
VINSSI: 2500 lbs
PAINO: 383 kg

POLTTOAINESÄILIÖ: 17 l
LATURIN TEHO:
AKKU: 30 Ah
ETUJOUSITUS: A-kaksoistukivarret, öljy
iskunvaimentimet, esijännityksen säätö
TAKAJOUSITUS: A-kaksoistukivarret, öljy
iskunvaimentimet, esijännityksen säätö
JOUSTOVARAT EDESSÄ:
JOUSTOVARAT TAKANA:
JARRUT EDESSÄ: 2x hydr. levyjarrut
JARRUT TAKANA: 2x hydr. levyjarrut
RENKAAT EDESSÄ: CST Abuzz, 25x8-12,
aluvanteet
RENKAAT TAKANA: CST Abuzz, 25x1012, aluvanteet
HUIPPUNOPEUS: 60 km/h
HINTA: 7490 e
KOEJOMALLIN LISÄVARUSTEET:
HINTA LISÄVARUSTEINEEN:
MUUTA:
TAKUU: 2 vuotta
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LINHAI M565L
4X4 EPS T3b
Hinta: 6.590e
Maahantuoja: Motor Power
Finland Oy, Tampere
Linhain on pitkään ollut Suomen markkinoilla ja sillä on oma vakiintunut ostajakuntansa. Uudistumista ajatellen Linhain suurin ongelma on aikoja sitten
vanhentunut runko. Nyt, saman vanhan rungon päälle kasataan uusi paketteja pienin edistyksin. Linhain vaihteensiirto on saatu vihdoinkin kuntoon,
mutta ne perusongelmat ovat edelleen olemassa eikä niitä ratkaista ilman
uutta runkoa. Linhai on vertailun halvin ja ominaisuudet riittävät niille, joiden mönkijän käyttö on vähäistä. Linhain kanssa pitää aina muistaa hinta ja
miettiä sitä vastaan käyttöä.

Penkin alta ilmanpuhdistin vie valtaosan.

Linhain tavarateline (ei vedenpitävä) sijaitsee hieman hankalasti takatavaratelineen alla.

Linhaissa on näyttävät valot, mutta näkemistä ei ole ajateltu. Ihme ja kumma vilkkuvalot
säilyivät molemmin puolin ehjinä.
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Etutaakkatelineen alta löytyvät akku, releboksit ja tärkeimpien nesteiden täyttöaukot.

Linhai esittelee joustovarojaan.

Aikaisemmin Linhain vaihteensiirto ei paljon
kehuja saanut. Nyt saa. Selkeä, jämpti ja liikkuu höyhenen pehmeästi.

Linhain mittaristo on siirtynyt nykyaikaan. Kiitokset selkeistä merkkivaloista.
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Linhai M565L 4x4 EPS T3b
VALMISTAJA: Jiangsu Linhai Power
Machinery Group Corp.
VALMISTUSMAA: Kiina
MOOTTORI: 1-syl., SOCH, Efi,
nestejäähdytys
MOOTTORIN KUUTIOTILAVUUS: 499,5 cm³
MOOTTORIN TEHO: 38hv/28.5kW
MOOTTORIN VÄÄNTÖ: 46,5 Nm/5750
rpm
VOIMANSIIRTO: CVT, kytkettävä
etulukko
VAIHTEISTO: Vapaa/Parkki/Peruutus/
Nopea ja hidas eteen
PITUUS: 236,5 cm
LEVEYS: 119,9 cm
AKSELIVÄLI: 145,5 cm
MAAVARA: 249 mm
TAAKKATELINEIDEN KANTAVUUS:
Edessä: 10kg, takana: 20 kg
VETOKYKY KG: 203 kg
VINSSI: 2500 lbs

PAINO: 385 kg
POLTTOAINESÄILIÖ: 14,5 l
LATURIN TEHO:
AKKU: 30 Ah
ETUJOUSITUS: McPherson, öljy
iskunvaimentimet
TAKAJOUSITUS: A-kaksoistukivarret, öljy
iskunvaimentimet
JOUSTOVARAT EDESSÄ:
JOUSTOVARAT TAKANA:
JARRUT EDESSÄ: 2x hydr. levyjarrut
JARRUT TAKANA: 2x hydr. levyjarrut
RENKAAT EDESSÄ: 25x8-12, aluvanteet
RENKAAT TAKANA: 25x10-12,
aluvanteet
HUIPPUNOPEUS: 60 km/h
HINTA: 6,590
KOEAJOMALLIN LISÄVARUSTEET:
HINTA LISÄVARUSTEINEEN:
MUUTA: Kardaani käsijarru
TAKUU: 2 vuotta
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