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n Dinli Centhor 700 4x4 er en arbeids-

ATV som i år debuterer på det norske mar-

kedet. Maskinen er utviklet og produsert 

i Taiwan, og sikter seg inn mot gårdbruke-

re og andre profesjonelle brukere som leter 

etter en sterk motor og gode terrengegen-

skaper. Rustet med pris som pressmiddel, er 

Dinli klar for å sno markedsandeler.

Tar vi utgangspunkt i de tekniske

egenskapene, levnes det ingen tvil om at

maskinen gir god valuta for pengene.

Valgfri innkobling av fi rehjulsdrift, differen-

sialsperre, automatgir med høy/lav serie og 

ikke minst delt bakaksel med uavhengig 

fjæring, er egenskaper vi helst fi nner hos 

veletablerte merker som koster en god del 

mer enn introduksjonsprisen på 67 000 kro-

ner, inkl. mva.

Dinli trer nå inn som en farlig konkurrent til mer etablerte ATV-merker. Vi 
har prøvekjørt nyheten Centhor 700 4x4.

Solid prisvinner fra Taiwan 

PRISVINNER: Dinli Centhor 700 4x4 er en solid og gjennomført arbeids-ATV, med en meget gunstig pris.

Dinli, og mange solgte merker som Linhai, 

Kymco og CF-Moto, er derimot noen heder-

lige unntak. Likevel, rådet man gjerne får fra 

fagfolk, er at man helst skal styre unna alt 

som kommer fra Kina.

Så feil kan man altså ta. Nasjonalitetens 

rykte blir uvesentlig straks vi trykker inn start-

knappen og gir gass. ATV-en reagerer spon-

tant og sparker godt i fra. På humpete grus-

veier kjennes Dinli velbalansert og godt 

sammenskrudd. Sittestillingen er dessuten 

svært komfortabel. Motoren akselerer raskt 

opp i fart, og skivebremsene biter bra den an-

dre veien. Ingenting å utsette så langt.

Ingen servostyring

Idet vi svinger av veien og inn i en kupert 

skogsløype, blir det tydelig at Dinli man-

gler servostyring – en kjærkommen egenskap 

som nå er å fi nne på tilsvarende modeller fra 

Yamaha og Polaris. Vi savner også en mer smi-

dig vekslig mellom høy- og lavserie og revers. 

Giringa her oppleves som både trang og 

upresis, selv om den neppe vil ødelegge kjøre

opplevelsen din når du venner deg til å bruke 

girspaken med omhu. Testmodellen er dess-

uten fl unkende ny, så vi tar forbehold om at 
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Klassedebutant

Dinli er ikke et nytt ATV-merke i Norge, men 

det er første gang det dukker opp en ekte ar-

beids-ATV fra denne kanten. Produsenten har 

tidligere levert lettere kjøretøyer under Din-

li-navnet, hovedsakelig beregnet for lek og 

moro.

Det er Motorscoop Norge AS i Rømskog 

som har fått agenturet på denne modellen,

og selskapet håndterer all service, reklama-

sjon og garanti. Innehaver Kristian Myrvold er 

selv gårdbruker og bekrefter at landbruket er 

en viktig del av målgruppen for Centhoren.

Retter opp et dårlig rykte

Taiwan- og Kina-produserte ATV-er har alle

fått et ganske så frynsete rykte i Norge. I en 

god del tilfeller er dette også med rette. Man-

ge billigmodeller importert hit til landet, er 

verken godkjente for kjøring på offentlig vei 

eller på lukkede baner. Noen har dessuten 

mangler som kan gjøre dem direkte farlige. 
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problemet kan avta noe etter en innkjørings-

periode.

Fjæringa gjør imidlertid sitt til at vi raskt 

trekker på smilebåndet igjen. Komforten er 

godt ivaretatt av solide A-armer i front og delt 

aksling bak med hydrauliske støtdempere. I 

det store og hele trives vi riktig så godt her i 

skogsløypa.

Praktiske detaljer

En ATV som skal brukes i næring, må også 

være funksjonell utover selve kjøreegenskap-

ene. Og Dinli har mye å by på også her. Som 

en del av standardutstyret er integrert til-

hengerfeste, solide bærebrett i metall for-

an og bak, ryggstøtte for passasjer og feste- 

brakett for montering av vinsj. Det er også et 

ferdigtrukket ledningsnett for vinsj. I tillegg 

til elektrisk start har motoren snorstart. Dette 

er praktisk om batteriet er flatt en kald vin-

terdag. 

For oppbevaring av diverse småting er det 

to fordypninger på toppen av bakskjermene, 

med et elastisk nett på toppen. Noen ville 

sikkert ha foretrukket en lukket plastboks for 

oppbevaring, men denne åpne løsningen gir 

faktisk mye enklere tilgang til verktøy og an-

net småtteri du måtte frakte med deg. Under 

setet finner vi et vanntett rom, som huser ut-

satte elektroniske komponenter som batteri, 

relé og sikringer. Her er det også plass til å 

montere relé til vinsj.

Ren, ryddig og billig

Beveger vi blikket ned fra karosseriet, er det 

god tilgang til kritiske servicepunkter som 

smørenipler og oljefilter. Hele nedre delen av 

ATV-en er i grunnen oversiktlig. Dette slår po-

sitivt ut når du henter fram høytrykksspyleren 

for å vaske. At hele motorblokka er lakkert, 

vitner også om at produsenten ikke har latt 

tilfeldighetene råde.

Dinli 700 Centhor 4x4 kan registreres som 

motorsykkel på hvite skilter. Det betyr at du 

kan kjøre lovlig med passasjer på all offentlig 

vei, så lenge du har fylt 18 år og har førerkort 

på bil. Og du kan da vinke farvel til ATV-er 

registrert som EU-traktor. Her er det nemlig  

ingen fartssperre på 40 kilometer i timen. 

Skiltene utgjør ca. 30 000 kroner i engangs-

avgift til staten, men selv med dette utlegget 

er maskinen noenlunde likt priset som mange 

av konkurrentene som er uregistert.

Konklusjon

Etter å ha tilbrakt mange timer bak rattet på 

flere anerkjente ATV-merker i noenlunde sam-

me motorklasse, kan vi tillate oss å skrive at 

vi lot oss imponere av Centhor 700 4x4. Rent 

bortsett fra en litt kranglete girkasse er kjø-

reopplevelsen upåklagelig. Den er solid byg-

get, har et høyt utstyrsnivå og krefter nok til å  

takle krevende arbeidsoppdag. 

Prisen er det ingen i klassen som matcher, 

bortsett fra de du finner på bruktmarkedet. 

SERVICEVENNLIG: Det er lett å komme til obligatoriske servicepunkter. Legg også merke til at 

Centhor har ekte startsnor, i tillegg til elektronisk tenning.

HØY BAKKEKLARING: Centhor 700 4x4 har delt bakaksel med uavhengig fjæring og en enorm 

bakkeklaring på 30 centimeter.  

Dinli Centhor 700 4x4
Pris, uregistrert: 67 000 kroner

Pris, som MC: 99 000 kroner, inkl. mva

Motortype: Firetakt

Volum (cc): 695 

Dreiemoment: 48 Nm ved 4 500 o/min

Girsystem: Automatisk 

Fjæring, foran: Støpte, doble A-armer

Fjæring, bak: Hydraulisk støtdemper

Bremser: Skivebremser foran og bak

Dekk, foran: 25 x 8-12

Dekk, bak: 25 x 10-12

Tørrvekt: 298 kilo

Lengde: 221 centimeter

Bredde: 120 centimeter

Høyde: 112 centimeter

Tankvolum: 20 liter

Bakkeklaring: 29,5 centimeter

Instrumentering: Digital

Farge: Grå

Testeren
Navn:  Iver K. Gamme

Alder:  34 år

Yrke:  Gårdbruker, journalist i Norsk 

 Landbruk og redaksjonsleder i 
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