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Quad technika Access DRR

V aktuálnej ponuke Accessu sú okrem 
bestsellerov, ako je Tomahawk, malé 

dvojtaktné stroje s objemom valca 50 a 90 
kubíkov. Menšia mašina s výkonom 5,5 koní je zá-
klad pre vaše dieťa, ktoré na takomto stroji získa 
základné zručnosti z ovládania štvorkolky, pár-
krát spadne, aby vedelo, že riadenie si vyžaduje 
koncentráciu, premýšľanie a treba mať aj niečo 
v rukách. Potom už pokojne môže prestúpiť do 
vyššej ligy, ktorú môže predstavovať práve väčšia 
stovka. Aj keď dvojtakty sú na vymretie, v detských 
quadoch sa stále držia. Dvojtakt je jednoduchý, 
jeho výroba stojí oveľa menej a tým pádom je aj 
celá štvorkolka lacnejšia. Takže nákup mašiny pre 
vaše dieťa vás určite nezruinuje a namiesto tučka 
s plochými nohami a kruhmi pod očami, čo strávi 
väčšinu dňa pri počítačových hrách, vám doma 
začne vyrastať macher, ktorý za niekoľko rokov 
bude jazdiť lepšie ako vy. A na tom počítači si po-
tom namiesto chatovania bude ladiť mapy vstreko-
vania... No nič, to som sa iba nechal uniesť.

Každopádne, keď už sme boli pri tých finan-
ciách, DRR 50 stojí 1 514 €. Nevyhodíte za to 
kopec peňazí, ako za americkú alebo japonskú 
konkurenciu, s ktorými sa Access pokojne môže 
porovnávať, čo sa týka kvality spracovania a jazd-
ných vlastností. 

tato, chcem vyhrávať!

PRe DieťA leN TO NAjlePšie. TO je sAMO-
ZRejMe MOTTO PRi jeDNANÍ KAžDéhO 
sPRáVNehO OTcA. Ale je TO VžDy TAK? 
NesTáVA sA, žeby člOVeK V PResVeD-
čeNÍ, že DieťAťu KuPuje Tú NAjlePšiu, 
TeDA NOVú šTVORKOlKu, Mu KúPil TAKú, 
KTORá NA PRVý POhľAD NeMôže FuN-
GOVAť, KTORá Môže byť DOKONcA PRe 
DieťA NebeZPečNá? áNO, VeľMi čAsTO... 
VýbeR sOlÍDNych quADOV PRe Tých 
NAjMeNšÍch TOTiž Z POchOPiTeľNých 
DôVODOV Nie je TAKý bOhATý AKO ich 
RODičiA, Ale NiečO PReDsA leN NA TRhu 
je. OKReM iNých NAPRÍKlAD Aj TieTO MA-
šiNy OD Accessu, NA KTORých sA PO 
úPRAVách Dá Aj súťAžiť, čO DOKAZujú 
úsPechy, KTORé Má TyP DRR NA KONTe.

>> access dRR 100 Racing je slušný základ pre súťaženie
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> Ladiť už netreba < 
Keby Access rovno zákerne nezobral tunerom vie-
tor z plachiet  a neponúkal svoju stovku aj s továren-
ským kitom, ktorý predstavuje geniálny základ pre 
súťaženie, nebolo by to až také zaujímavé. Aj keď 
kit nie je úplne správne označenie, ostrý model je 
iný a zistíte to hneď pri pohľade na prednú ná-
pravu. Tá je v základe jednoramenná (skoro ako 
McPherson) a DRR je s ňou taká tá typická detská 
užovka, ktorú zbalíte do kufra auta spolu so psom 
v búde. DRR rozšírený snáď o polovicu (je široký 
skoro meter) na to ide z inej strany – o tretinu dlh-
šie dvojité trojuholníky vynášajú kolesá na masív-
nych duralových tehliciach ďaleko mimo blatníky, 
rovnako ako široká zadná os a vy máte pocit, že 
ste akurát stretli mláďatko od Warriora. K tomu sa 
pridáva progresívna pružina s nastavením tvrdosti 
a všetko je pripravené na veľkú zábavu. K tomu je 
tu navyše dlhšia zadná kyvka pre lepšiu stabilitu, 
o dva palce väčšie predné kolesá, navyše sa dá 
zabezpečiť aj vyladený motor. Ten je súčasťou ver-
zie DRR100 Racing – v tomto prípade dostáva iný 
piest, valec, kľuku, variátor, karburátor, filter, ktorý 
siaha až do ľavého blatníka a samozrejme aj vyla-
dený výfuk s efektnou koncovkou, ktorá oproti sérii 
robí poriadny rachot. jazda je neporovnateľná, 

tato, chcem vyhrávať!

vzhľadom na pokojný spánok mamičiek sa výkon 
neuvádza, ale je to nárez... 

jediné, čo táto mašina vaše dieťa ešte nenau-
čí, je radenie – sú to variátorovky. Na to ale ešte 
majú čas.

» DRR Racing

>> Bežný dRR >> dRR Racing

>> Špeciál s ramenami Leager´s

Autorizovaný dovozce čtyřkolek 
ACCESS Motor do ČR a SR.

HLEDÁME NOVÉ PRODEJCE

adresa: Náměstí 13, Žebrák  psč: 26753 
tel.: 311577222    email: info@aspgroup.cz

WWW.ASPGROUP.CZ

WWW.ACCESS-MOTOR.CZ
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ZákLadné technické údaje

Access DRR 100 Racing

Motor vodou chladený jednovalec
Rozvod 2T
Zdvihový objem 90 ccm
Max. výkon  neuvedený, ale ide to výborne
Max. krútiaci moment neuvedený
Plnenie motora karburátor
Prevodovka cVT
Pohon 2WD
brzdy vpredu/vzadu hydraulické kotúčové
Pneumatiky vpredu/vzadu 19x6-10/18x9,5-8
Rozmery dxš 1600 x 1030 mm
Rázvor 1120 mm
Výška sedla 700 mm
suchá hmotnosť 132 kg
Nádrž 5 l
ceNA 2 087 €

Aj keď váš rodinný tím môže súťažiť už so zá-
kladom, v neustále tvrdšej konkurencii, ktorá sa ob-
javuje napríklad na offroadmaratónoch aj inde, 
kde deti súťažia, už je potrebné ladiť o niečo ďa-
lej. No problem. Pretože Access spadá pod kríd-
la firmy AsP Group, ktorá sa zaoberá dovozom 
hromady doplnkov prakticky pre celú štvorkolku. 
A tak môžete ladiť až do aleluja – v štátoch je 
totiž práve DRR 100 extrémne populárny detský 
stroj, na ktorý zoženiete prakticky čokoľvek. určite 
sa oplatí zapracovať na podvozku a ráme, ako 
takom. Oficiálny dovozca tlmičov Fox má v ponu-
ke jednotky ušité na mieru aj pre tieto ministroje 
– ladiace komponenty s nádobkou pre prednú 
i zadnú časť. ešte predtým môžete nasadiť rame-

ná (dá sa na nich ladiť aj geometria) a kyvku le-
ager´s. šírky a tuhosti nie je nikdy dosť, preto je 
tu aj nezničiteľná os RPM Dominator ii. leager´s 
dodáva aj tyč riadenia, od Precision si môžete vy-
brať tlmič riadenia. Pre súťaženie je ešte potrebná 
trhačka. Keď potom DRR obujete do súťažných 
iTP holeshotov, vyberiete svetlo a napríklad ešte 
vymeníte nárazník, tak máte pred sebou praktic-
ky dospelú mašinu, ktorá už na prvý pohľad budí 
rešpekt. Keď na ňu potom malý pretekár skočí, 
zalomí palec a ostanú po ňom iba vyorané koľaje 
v tráve, tak viete, že ste preňho v tejto chvíli urobili 
maximum. Vyhrať už musí sám.

text: Dan Pejzl 

Foto: jirka Marcinek
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TERMÍNY:
november 2009 – máj 2010

Pre jednotlivcov jednodňové 
a víkendové akcie

Pre firmy kedykoľvek

WWW.OFFROADTROPHY.COM
OffROAD

TROPHY

www.offroadtrophy.com

www.navijaky.cz

 Páčia sa ti fotky a videá z rôznych kútov sveta a hlavne z offroadových expedícií, snívaš  
 o účasti v niektorej z výprav?

 Nemáš terénne auto alebo si nevieš predstaviť tú svoju „leštenku“, ako sa trápi v lese, 
 bahne či na rozbitých poľných cestách... Tak presne pre takých je tu OffROAD Trophy.com!

 Hľadáš adrenalín pre seba alebo svojich kamarátov či kolegov v práci, ktorý by vás 
 dostal do kolien?

 Prihlás sa do Off Road Academy, školy jazdy v teréne!
 Výborná možnosť ako stmeliť kolektív vo vašej firme alebo zrealizovať nadštandardný 

 a nevšedný zážitok pre vašich obchodných partnerov? Super Teambuilding...
 Potrebuješ sa na víkend odreagovať? Poď s nami „poorať“ piesočný a lesný terén!
 Rozmýšľaš na aký čas? Vyber si od jednodňových po víkendové akcie!
 Pýtaš sa aké autá? Kde sa jazdí? Čo sú toto zase za novinky?!?
 Pozri sa na www.offroadtrophy.com, alebo zavolaj a dozvieš sa viac!

VOLAJ: +421 917 502 393
MAILUJ: anita@protech4x4.sk

ČESKO – SLOVENSKO

1 den 180 € = 5 423 Sk          Víkend  270 € = 8 134 Sk
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