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Rozmazli si mašinu
Houser Racing – Racingové doplňky. Rodinná 

americká firma je na trhu už deset let. Ramena 
původně určená pro závodícího Jeffa Housera se 
začala díky svým kvalitám záhy prodávat a dnes po 
deseti letech je Houser Racing jeden z  největších 
výrobců závodních A-ramen na světě. Nevyrábí ale 
jen ramena (pro standardní i dlouhé zdvihy pérování), 
ale také kyvné vidlice, sloupky řízení, přepákování 
a další podvozkové závodní díly z vysokopevnostních 
ocelí svařovaných technologií TIG.

Two Brothers Racing – Závodní výfuky.
Nejjednodušší cestou za vyšším výkonem 
vašeho stroje je kvalitní výfuk. Ideální je vy-
měnit kompletní systém, to znamená kon-
covku včetně svodů. Americká firma Two 
Brothers nabízí výfuky pro čtyřkolky a moto-
krosové motocykly. Jejich konstrukce umož-
ňuje upravit výkon i  hlučnost výfuku po-
mocí výměnných vložek Power Tip, kterými 
si snadno a rychle můžete sami ztišit výfuk 
až o 6 dB, například při výletech do přírody, 
kde nepotřebujete špičkový výkon, anebo 
jej naopak zvednout pro použití na závod-
ní trati. To dělá z výfuků Two Brothers uni-
verzální řešení. Dostupné jsou pro všechny 
kvalitní značky - Arctic Cat, Honda, Kawasa-
ki, Polaris, Suzuki a Yamaha, a pro motokro-
sové motocykly Honda, Kawasaki, KTM, Su-
zuki a Yamaha.

ITP- Ráfky a pneumatiky. 
Pro náš trh jsou v nabídce nejlepší modely 
americké značky a hlavně novinky aktuální 
sezony, které jsou na světové úrovni 
jak v  kvalitě, použitých materiálech, tak 
i  vzhledu. Obliba a  proslulost ve světě 
je toho důkazem. Z  české špičky sází na 
ITP např. Martin Liška, Lukáš Studený 
nebo bratři Fischerové. V nabídce jsou jak 
produkty (pneu a disky) pro sportovní, tak 
i užitkové čtyřkolky.

FOX Racing Shox-Tlumiče pérování. 
Nejvýraznějším přínosem pro ovladatelnost 
čtyřkolky jsou dobré tlumiče. To platí nejen 
pro sportovní a  závodní čtyřkolky, dobré 
tlumiče zlepší ovladatelnost jakékoliv 
čtyřkolky v  jakékoliv situaci. Tlumiče se 
tedy vyplatí vyměnit i u levných čtyřkolek, 
protože u  nich výrobci z  pochopitelných 
důvodů používají velmi levné komponenty. 
Fox využívá unikátní patentovanou 
konstrukci tlumičů, které na rozdíl od 
konkurence nepotřebují ke své funkci 
těžké vinuté pružiny, které nahradilo 
pérování vzduchem/olejem/dusíkem. 
Jednotky Fox jsou tedy podstatně lehčí, 
ale kromě nižší hmotnosti je přínosem 
i  jejich bezkonkurenční absorpce rázů 
a nerovností a tím i výrazné snížení únavy 
z jízdy.

Pro Armor – Ochranné a  racingové 
doplňky. Značka Pro Armor si vybudovala 
pověst jako prémiový výrobce 
nejkvalitnějších závodních doplňků na 
trhu, od nárazníků po nášlapy a  všechno 
mezi tím. V nabídce jsou bástry, kompletní 
zakrytování podvozku včetně ramen, 
racingové nášlapy, protiskluzové stupačky 
nebo přední nárazníky pro čtyřkolky 
značek Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, 
KTM a  Can-Am. Každý produkt je pečlivě 
konstruován a  vyroben s  použitím 
špičkových technologií, aby poskytoval 
maximální ochranu, styl a  vysokou 
funkčnost. Výrobky Pro Armor jsou 
ručně vyráběné pro dosažení nejvyššího 
možného standardu kvality. 

Technika_ASP.indd   1 27.1.2011   16:17:46



33

quad magazín - www.iQuad.cz
. : Q

u
a

d
 : .

RPM – Závodní zadní osy. Americké 
osy RPM Dominator II se již dlouhou dobu 
drží na světové špičce. Díky speciální 
výrobní technologii a  použití vysoce 
kvalitních materiálů se bezpochyby jedná 
o  nejpevnější a  nejspolehlivější zadní osy 
pro quadsport. Žádná jiná závodní osa 
není používaná tolika profesionálními 
závodníky a  týmy, žádná jiná závodní 
osa nezískala tolik vítězství a  pódií jako 
Dominator. Všechny osy Dominator II jsou 
vybavené seřizováním délky pro konkrétní 
nastavení rozchodu. ODI – Závodní gripy. 

Značka ODI má vyvinuté vlastní směsi 
a  materiály rukojetí, které neustále dále 
vyvíjí, zkoumá a  testuje nejlepšími piloty 
světa, aby zajistila nejvyšší možný komfort 
a  trvanlivost. Firma ODI vyvinula svůj 
vlastní inovativní systém Lock - On Grip, 
který zdokonaluje způsob uchycení, 
instalace a  zajištění rukojeti na řídítku, 
a  ten se stal celosvětovým standardem 
uchycení rukojetí. Kvalitu všech produktů 
ODI zaručuje výroba, která se odehrává 
výlučně v USA.

Fasst – Racingová antivibrační řídítka. Špičková závodní řídítka od americké firmy Fasst pro 
čtyřkolky a  motokrosové motocykly nabízejí unikátní systém odpružení Flexx, navržený pro 
maximální možné tlumení vibrací a nárazů do rukou, loktů a ramen při jízdě. Mají možnost ladit 
tuhost i míru propružení řídítek pomocí vyměnitelných silentbloků z elastomerů. Tato řídítka 
zvyšují míru kontroly nad strojem a zároveň efektivně snižují nebezpečnou únavu rukou při 
delších jízdách.

Maxima – závodní oleje a  přípravky. 
Vysokovýkonné závodní oleje Maxima 
patří vždy mezi nejlepší ve své třídě. 
Je samozřejmostí, že běžně překračují 
specifikace všech dosud vyráběných olejů, 
což pro zákazníka znamená vyšší míru 
ochrany motoru a  vyšší výkon v  poměru 
k  ceně. Firma Maxima je považována za 
průkopníka ve svém oboru a  zároveň 
i  za světovou jedničku v  oblasti vysoce 
speciálních závodních maziv. Z  původně 
jediného produktu, ricinového oleje, se 
výrobní program rozrostl na dnešních více 
jak 40 produktů, které se prodávají ve více 
než 40 zemích Ameriky, Evropy, Austrálie 
a Asie. Maxima se stala symbolem vynikající 
kvality a odhodlání být nejlepší.

Precision – Tlumiče řízení. 
Výrobky americké firmy Precision 
Racing Products používá devět z  deseti 
profi jezdců v  USA. Za vše mluví slavná 
jména: Dustin Wimmer, John Natalie, Tim 
Farr, Joe Byrd, Doug Gust, Bill Ballance, 
Josh Frederick a  další... Unikátní a  také 
patentované tlumiče řízení vyvinuté 
speciálně pro čtyřkolky jsou jediné na trhu, 
u  kterých lze odděleně seřizovat tlumení 
pro přímou jízdu a  tlumení pro zatáčení. 
Schopnost zachycovat rázy také výrazně 
zmenšuje riziko zranění jezdce.

Streamline – Hydraulické spojky.  
Americká firma nabízí špičkové kity 
hydraulických spojek na čtyřkolky a vysoce 
výkonný brzdový systém s  pancéřovými 
brzdovými hadičkami. Spojkové kity jsou 
koncipované tak, že je lze 1:1 vyměnit za 
původní mechanické ovládání. Přinášejí 
konzistentní funkci bez vadnutí, není třeba 
kontrolovat a  nastavovat vůli, vyžadují 
mnohem méně údržby a  navíc snižují 
sílu na páčce až o  30 %. Jejich hmotnost 
nepřevyšuje původní mechanické 
ovládání.
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