TECHNIKA

FOX 2.0 PODIUM RC2 FACTORY SERIES

NOVÉ
O
L
D
A
K
Á
L
OD FOXE
Novinkou liščích ocásků pro letošní sportovní sezónu jsou tlumiče
série RC2. Ještě není pozdě doladit
kolku do nejlepší formy a užít si
zbytek sezony na tom nejlepším,
co je aktuálně k mání.

P

ro letošek byly jednotky Fox 2.0 Podium RC2
určené pro sportovní a závodní čtyřkolky
(LTR 450, KTM 450-505, YFZ 450) kompletně
ě
přepracovány pro ještě vyšší výkonnost.
Nový tlumič řady RC2 má tělo z leteckého duralu třídy 6061-T6, masivní tvrdochromovou pístnici o průměru 16 mm, anodizovaný plovoucí vnitřní pístek IFP,
kloubová uložení s kluznou vrstvou z teflonu, samozřejřej-

mě oddělenou nádobku a dvojitou pružinu s vnějším průměrem
64 mm.
Změny se týkají v první řadě snížení
tření díky nejnovější technologii povrchové úpravy třecích ploch Kashima a s tím související zlepšení odvodu tepla umožnilo dosáhnout vyšší
odolnost a stálost charakteristik i při
zahřátí tlumiče a konzistentnějšího
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dvourychlostně se nastavuje útlum
komprese (systém DSC umožňuje
tlumení, které neslábodděleně nastavovat útlum komprene v průběhu závodu.
se pro vysoké i malé rychlosti propéZlepšený je i výkon pérování) a vedle klasického nastavení
rování díky zcela novépředpětí pružin se nastavuje i poměr
mu vnitřnímu plovouprogresivity mezi hlavní a pomocnou
címu pístku.
pružinou.
Tlumiče od Foxe jsou
Své o kvalitách podvozku od Foxe
samozřejmě plně rozeví tovární pilot, loňský i předloňský
bíratelné a tím pádem
quadkrosový šampion USA Chad Wii servisovatelné (u nás je servisuje za- Samostatnou kapitolou jsou potom enen: „Pokaždé, když vyjedu na trať,
stoupení ve středočeském Žebráku), možnosti nastavení: široký rozsah vím, že mám na mašině to nejlepší
měnit se dají podle potřeby i planžety. nabízí regulace útlumu odskoku, odpružení…“

TEXT: Dep FOTO: ASP Group, archiv

Co je to Kashima?
Povrchová úprava třecích ploch Kashima u jednotek řady Factory Series,
charakteristická výrazným zlatavým
zabarvením, zaručuje mimořádně hladký chod tlumiče. Revoluční technologie
Kashima spočívá v elektroindukčním
vyplnění mikroskopických pórů povrchu třecí plochy sulﬁdem molybdeničitým (MoS2), čímž se výrazně snižuje
tření a omezuje váznutí tlumiče. Plochy
s povrchovou úpravou Kashima zároveň získávají extrémní odolnost a trvanlivost povrchu.
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ARCTIC CAT doporučuje
oleje a přípravky MAXIMA
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www.ac-usa.cz

ASP Group s.r.o.

www.aspgroup.cz
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Oficiální dovozce amerických čtyřkolek a Side by Side ARCTIC CAT do České a Slovenské republiky.

Adresa: Náměstí 13, 267 53 Žebrák Tel.: +420www.iQuad.cz
311 577 222 E-mail: info@aspgroup.cz

