tuning

speciál

asp group

speciál
M-7
Off-roadová řada
výfuků vhodná pro
motokros, enduro,
supermoto a čtyřkolky s patentovaným
systémem bezpečného a snadného
uchycení koncovky
systémem V.A.L.E.
bez pružin a svarů.

ASP Group s.r.o.

Česká firma ASP Group s.r.o. je jednou z nejdynamičtějších firem na trhu s doplňky a významným
distributorem skútrů a čtyřkolek. V doplňcích se
zaměřuje zejména na prestižní americké značky, je
například oficiálním dovozcem výfuků Two
Brothers, řídítek Fasst a rukojetí ODI Grips, abychom jmenovali alespoň některé. Představení
ostatních produktů naleznete na stánkách dovozce
www.aspgroup.cz.

Výfuky
Two Brothers Racing
Výfuky Two Brothers Racing se
vyrábějí v několika řadách, koncovky jsou hliníkové, titanové
nebo karbonové a díky jejich
atraktivnímu designu a agresivnímu zvuku bude vaše motorka
nebo čtyřkolka nepřehlédnutelná. Zároveň však, zejména

ve spojení s kompletními svody,
dramaticky zvyšují výkon vašeho motoru a posouvají dál
parametry výkonu i točivého
momentu.
Navíc lze u výfuků Two
Brothers Racing v případě potřeby jednoduše snížit hlučnost až

o 6 dB pomocí vyjímatelných vložek Power Tip.
Nabídka výfuků Two Brothers
Racing začíná na 9 900 Kč (vč.
DPH) a končí kompletními racingovými systémy, které zlepšují
průběh i hodnoty výkonu a točivého momentu.
Některé modely výfuků Two
Brothers Racing jsou homologované a splňují platné hlukové
předpisy.

Magická Kawa

Harley Old School Sportster

Harleye jsou jedním z nejvděčnějších
základů přestaveb. Vlastně kdo má
Haryka, ten na něm musí něco překopat,
aby to byla opravdu „jeho“ motorka.
Jedním ze směrů je například tahle
překopávka Richarda Dunna, která jasně
sází na jednoduchost a čistý retro styl.
Pevný hardtailový rám, bicyklové sedlo
z hověziny a oproti tomu nasazená
7paprsková litá kola. Jednoduchá motorka, která nikoho nenechá v klidu, což
podtrhuje použitá červená barva.

Tento klasik ukazuje, že se nic nemá přehánět, v jednoduchosti je
síla. Španělská dílna La Perra Bike si vzala do pácu stařičkou
Kawasaki Z900 z roku 1976, pořádně ji nablýskala, přidala osvědčené ingredience v podobě nízkých řidítek, černých drátěných kol, zlatých obrácených vidlic, radiálních brzd, vykousaných kotoučů
a uzavřela to fešným lakem v černo-zlaté kombinaci. Výfukové koncovky? Nejsou potřeba, stačí trubky. Tohle sice není motorka za statisíce, ale parádu rozhodně nadělá.

M-2
Systém M-2
s malou
oválnou koncovkou pro
silniční motocykly menších
objemů má
nerezový
vnitřek
a uchycení
koncovky
pomocí pružin.
Zajišťuje znatelný nárůst
výkonu.

JUICE BOX
Je-li řeč o výkonu, musíme zmínit ještě
jeden produkt firmy Two Brothers
Racing – modul řídicí jednotky vstřikování JUICE BOX. Jde o jednoduše
připojitelné zařízení typu „plug-and-play“, umožňující snadné nastavování
hodnot vstřikování i bez potřeby notebooku. Řídicí jednotky JUICE BOX jsou
primárně určeny pro závodníky, ale
ocení je i všichni sportovně založení
jezdci. Jsou dostupné pro všechny nejběžnější motocykly a čtyřkolky se
vstřikováním. Cena: 8 900 Kč (vč. DPH).
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Vnitřní uspořádání a výkonové parametry jsou obdobné
jako u systému M-2, oválná koncovka je však větší a více
sluší motocyklům větších objemů.

Řídítka Fasst

Maximální Ducati

A ještě jednou na téma boloňských desmo, tentokrát
Streetfighter. Prodejce příslušenství Motovation ho prostě nastrojil tak, že víc už to asi nejde a jako
třešničku přidal nádherný lak.
Není asi třeba napsat víc než
seznam tuningových dílů: kryt
spojky, brzdové a spojkové páčky,
zrcátka, gripy, řetězový kryt, držák
SPZ, blinkry, stupačky, kryty rozvodů, řidítka, sedadlo, výfuky,
padáky, karbonová kola, kryty
rámu, kyvné vidlice a chladiče
a blatníky. Vyčerpávající. Tenhle
tuning je naprosto jednoduchý
a maximálně efektní. Prostě
jenom zaběhnete do krámu,
vyberete, zaplatíte a namontujete. Akorát to chce hodně naditou

šrajtofli.

M-5

Špičková řídítka americké firmy
FASST znamenají revoluci
mezi off-roadovými řídítky.
Nabízejí unikátní patentovaný systém odpružení Flexx, který při jízdě
účinně absorbuje vibrace a nárazy do vašich rukou a ramen. Tím
podstatně zvyšují míru bezpečnosti a kontroly nad strojem,
protože nebezpečná únava rukou
bývá při dlouhých nebo ostrých

jízdách nejvíce limitujícím faktorem. Řídítka Fasst jsou
zkonstruována tak, že pohlcují
otřesy pouze v rovině pérování
předních vidlic, v ostatních směrech jsou stejně pevná jako vaše
původní originální řídítka. Navíc
jim nechybí možnost ladit tuhost
i míru propružení pomocí vyměnitelných elastomerových vložek.
Cena: 10 900 Kč (vč. DPH).

Rukojeti ODI
Americká firma ODI je světovým lídrem v technologii rukojetí. Již 25 let
firma neustále vyvíjí vlastní směsi a materiály rukojetí, které testují nejlepší piloti světa. Firma ODI tímto způsobem vyvinula svůj vlastní patentovaný
inovativní systém uchycení a zajištění rukojetí na řídítku, systém Lock-On,
díky kterému je rukojeť k řídítku rychle a pevně přišroubována, aniž by se
jakkoli protáčela. Z osmi dovážených druhů v mnoha barevných kombinacích vybíráme například oblíbené motokrosové rukojeti MX Half Waffle
Lock-On, ROGUE ATV Lock-On nebo Cush ATV i Moto ve velice příznivých
cenových relacích od 290–550 Kč (vč. DPH). Více na www.aspgroup.cz.
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