
Ochranné dOplňky prO arMOr
Přední nárazník, nášlapy, zadní nárazník, 
kryt rámu, kryt páček, trhačka. Nárazníky, ná-
šlapy a kryt rámu jsou vyrobeny z pevného 
a lehkého duralu letecké kvality. Americká znač-
ka Pro Armor má ve výrobě doplňků pro quady 
dlouholetou tradici a svou pověst si vybudovala 
jako prémiový výrobce nejkvalitnějších závod-
ních doplňků na trhu, od nárazníků po nášlapy, 
a mnoha dalších ochranných prvků. 
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Text: Scoob
Foto: Jan Jasanský a Karel Vejvoda

nO a prOtOže nejsMe žádní troškaři, zajímal 
nás samozřejmě mistrovský kousek – a tak 
jsme se pořádně podívali na mašinu Martina 
„Foxe“ Lišky. Detailně ho představovat asi 
nemusíme, ve světě quadů si svou reputaci 
získal už dávno, takže jen připomeneme, že 
Martinovi je 23 let, svůj první mistrák (vlast-
ně dokonce dva) jel v roce 2002, v roce 
2007 se zařadil mezi jezdce s licencí a ob-
sadil celkové druhé místo v evropských zá-
vodech I.B.M.A., v roce 2008 se stal Mis-
trem ČR v kategorii čtyřkolek do 450 ccm 
a letos svůj post s přehledem obhájil. Mimo 
jiné se zúčastnil například vytrvalostní dvou-
hodinovky ve francouzském Pont De Vaux, 
kde obsadil v tvrdé konkurenci 17. místo 
(mimochodem, odtud si přivezl i pohár pro 
nejlepší nováčky).

Tak, vynikajícího závodníka bychom měli 
a teď tedy jeho stroj. Je jasné, že sebedo-
konalejší mašina s nešikou v sedle nedoká-
že ostatním konkurovat, ovšem samozřejmě 
to platí i naopak. Jezdec, který nemá nářadí 
odpovídající svým kvalitám, je na trati bez 
šance, a proto závodní stroje procházejí 
mnoha úpravami. A nejinak je tomu i u Mar-
tinova quadu, tedy u Yamahy YFZ450R, 
model 2009. 
U čtyřkolek se „ladí“ trochu jinak než u mo-
torek, takže nečekejte nějaké drastické sní-
žení hmotnosti a brutální nárůst výkonu, jde 
především o to, aby stroj vydržel bez pro-
blému rychlé tempo, aby se tu něco neutrh-
lo, tam něco nepřestalo fungovat, a to ani 
při zátěži, které je při závodě čtyřkolka vy-
stavena. A teď už konkrétně, v čem se tedy 
liší vítězný stroj od sériovky, s čímž nám po-
mohla společnost, která na něm úpravy 
prováděla – ASP Group.

 

kOla
disky – oproti standardu byly použity typy ITP Track Lock, z neděleného hliníkového materiá-
lu, využívajícího technologii plně válcovaného okraje. U těchto disků jsou šrouby zapuštěné 
pod hranou disku, takže se snižuje možnost jejich poškození při nárazu ať diskem jiného stroje 
nebo překážkou. Důležitá je též možnost oddělit boční stěnu disku, vyměnit rychle pneumatiku 
a při zpětné montáži „uzamknout“ její vnitřní hranu, a tím docílit konstrukce s maximální odol-
ností vůči vyzutí.
Pneumatiky – dvouplátnové ITP Holeshot MXR6. Zadní mají vyztuženou kostru, takže je mi-
nimalizováno riziko deformace v terénu a zlepšena stabilita během zrychlení a v zatáčkách. Ta-
to konstrukce dovoluje snížit tlak v pneu, takže je dosaženo lepší kontroly řízení, většího po-
hodlí jezdce a snížení opotřebení stroje. Přední jsou konstruovány tak, aby plně korespondo-
valy se zadními, obě (tedy přední i zadní) mají širší mezery mezi špalky pro lepší zarytí do po-
vrchu tratě a samočištění.  

provítězství
S čím se jezdí

JaK Věrní čTenáři Vědí, pravidelně otiskujeme reportáže ze 
seriálu iTP eSSOX CUP, který je pořádán jak pro motorky, tak pro 
čtyřkolky, obojí ve dvou kategoriích, tedy Profi a Hobby. a díky tomu 
vlastně přišel nápad na tento článek – co všechno udělat pro to, aby se 
z vašeho hobby quadu stal stroj profíků? Stroj, který vydrží bez závady 
několikahodinové závodní tempo? Stroj, který je schopný vás dovézt 
na stupně vítězů?

tluMení
Přední – vzduchové jednotky Float X EvoI s nastavením útlumu v závislos-
ti na rychlosti pérování, těsnícím systémem SSS (Samurai Sealing Systém), 
útlumem s progresivní charakteristikou a chromkřemíkovou negativní pruži-
nou. Tlumiče disponují snadným nastavením, od pohodlného pro cross-
country až po tvrdé motokrosové nastavení. Možnosti seřizování: dvourych-
lostní nastavování útlumu komprese (DSC), širokorozsahové nastavování 
útlumu odskoku, plynule nastavitelné dvojité vzduchové pružení, hlavní 
vzduchová komora (nastavení světlé výšky), vzduchová komora EVOL (Bot-
tom-Out). 
zadní – Podium X s vinutou pružinou a ocelovým pláštěm o průměru 47 
mm, masivní 5/8“ superfinišovanou tvrdochromovanou pístnicí a odděle-
nou nádobkou. Nastavování odskoku je oddělené. Seřizování: dvourychlost-
ní externí nastavování útlumu komprese Dual Speed Compression (DSC), 
širokorozsahové nastavování útlumu odskoku, nastavení předpětí pružiny. 

Řídítka a gripy
řídítka jsou značky Fasst – špičková racingová anti-
vibrační řídítka s unikátním systémem odpružení 
Flexx, zaručující maximální možné zachycování vibrací 
a rázů, s možností nastavení tuhosti a míry propruže-
ní pomocí vyměnitelných silentbloků z elastomerů.
GriPy – uzamykatelné značky ODI, s ideální kon-
strukcí proti protočení či zaseknutí plynu, se silnými 
styčnými plochami, pohlcujícími vibrace a nárazy.

nastavením útlumu v závislos-
ti na rychlosti pérování, těsnícím systémem SSS (Samurai Sealing Systém), 

chromkřemíkovou negativní pruži-
nou. Tlumiče disponují snadným nastavením, od pohodlného pro cross-
country až po tvrdé motokrosové nastavení. Možnosti seřizování: dvourych-
lostní nastavování útlumu komprese (DSC), širokorozsahové nastavování 
útlumu odskoku, plynule nastavitelné dvojité vzduchové pružení, hlavní 
vzduchová komora (nastavení světlé výšky), vzduchová komora EVOL (Bot-

ocelovým pláštěm o průměru 47 
mm, masivní 5/8“ superfinišovanou tvrdochromovanou pístnicí a odděle-
nou nádobkou. Nastavování odskoku je oddělené. Seřizování: dvourychlost
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tluMič Řízení precisiOn
tlumič Precision je namontován 
nízko a bezpečně uvnitř čtyřkolky, 
čili se správnou geometrií, a neo-
vlivňuje výšku ani polohu řídítek. 
Patentované tlumiče řízení Preci-
sion jsou jediné tlumiče na světě, 
u kterých lze odděleně seřizovat 
tlumení pro přímou jízdu a tlume-
ní pro zatáčení. Byly vyvinuty spe-
ciálně pro čtyřkolky, nejde tedy 
o motocyklové tlumiče dodatečně 
adaptované pro quady. 

dOplňky pOdvOzku – hOuser racing 
ramena – jsou uložena na jehlových ložiscích v tvrzených pouz-
drech, opatřených prachovkami. Jsou vyráběna z extrémně pevné 
chrommolybdenové oceli třídy 4130 a svařována metodou TIG, práš-
kově lakovaná a navíc chráněná vrstvou bezbarvého laku. Jsou opat-
řena možností excentrického nastavování záklonu kola SLICAST®. 
Excentr je hliníkový. Ramena jsou navíc připravena pro zástavbu pa-
tentovaného samostavného systému TRIC TRAC. 
triC traC – jde o automatické vyrovnávání změny záklonu kola za 
jízdy, pracujícího na principu akcelerace a decelerace; záklon je během 
jízdy automaticky udržován na konstantní hodnotě, nedochází tedy ke 
svírání a otevírání kol během jízdy. Při akceleraci, např. na rovinkách, 
se předek čtyřkolky zvedne, ramena se vyvěsí dolů a díky šnekovému 
převodu se posune horní kulový kloub dozadu, čímž se zvětší záklon. 
Větší záklon čepu na rovince umožní stabilnější jízdu a lepší ovládání 
čtyřkolky ve vyšších rychlostech.
kyvka – pro vyšší zdvihy pérování. Excentr zadního ložiska se regu-
luje čtyřmi šrouby. Kyvka je vyrobena z vysokopevné chrommolybde-
nové oceli třídy 4130.
další doPlňky – tyč řízení, antivibrační krk.

výfuk tWO BrOthers a Řídící jednOtka tWO BrOthers
komPletní výfuk se svodem. Nejjednodušší a nejsnadnější cestou za vyš-
ším výkonem je kvalitní výfuk a nejlepší volbou je kompletní systém, to zna-
mená koncovka včetně svodů – tato soustava přidává v konkrétním případě 
3,2 koně. Americká firma Two Brothers nabízí výfuky pro čtyřkolky a moto-
krosové motocykly s velmi zdařilým designem a kvalitním zpracováním. Jejich 
konstrukce navíc umožňuje upravit výkon i hlučnost. 
řídíCí jednotka – plné nastavení elektronického vstřikování paliva. Výhody: 
zvýšení výkonu, zlepšení reakce motoru na změnu polohy škrticí klapky, snad-
né nastavení pomocí integrovaných tlačítek. 

Osa rpM dOMinatOr ii
raCinGové osy RPM Dominator II 
americké výroby pro sportovní čtyř-
kolky se již dlouhou dobu drží na nej-
vyšší příčce na světovém trhu. Díky 
speciální výrobní technologii a použití 
vysoce kvalitních materiálů se bezpo-
chyby jedná o nejpevnější a nejspo-
lehlivější zadní osy pro quad sport na 
světě. Žádná jiná závodní osa na svě-
tě není používaná tolika profesionál-
ními závodníky a týmy. Všechny osy 
DOMINATOR II jsou vybavené seřizo-
váním délky pro konkrétní nastavení 
rozchodu. 
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takže takhle nějak vypadá quad, se 
kterým se dá vyhrávat. Jen pro dopl-
nění můžeme snad ještě dodat (aby 
byl ceník kompletní), že Martin Fox Liš-
ka používá oblečení MSR (dres 990, 
kalhoty 2 790, rukavice 650 Kč) a příl-
bu LS2 Magna Fiberglas (3 490 Kč), 
čili výbavu za necelých 8 000 Kč. 
Teď už tedy víte, čím byste si měli 
svou čtyřkolku vylepšit, pokud to se 
závoděním myslíte vážně. Ale nezapo-
mínejte – ten mezičlánek mezi řídítky 
a sedlem je taky setsakra důležitý... 

Kolik to dělá: 
Pneumatiky ITP Holeshot MXR6 – sada 9 760 Kč 

Disky ITP TRACK LOCK – sada 21 360 Kč 

Tlumiče FOX, přední i zadní – sada předních 

                   44 990 Kč a zadní 24 990 Kč

Řídítka FASST – 10 990 Kč 
Uzamykatelné gripy ODI – 590 Kč
Tlumič řízení PRECISION – 14 990 Kč 

Ochranné doplňky PRO ARMOR – přední 

           nárazník 3 690 Kč, nášlapy 9 900 Kč, 

   zadní nárazník 2 590 Kč, kryt rámu 3 990 Kč, 

          kryt páček 1 690 Kč, trhačka 1 390 Kč 

Výfuk TWO BROTHERS a řídící jednotka TWO 

BROTHERS – komplet výfuk se svodem 15 990 Kč,   

               řídící jednotka 8 900 Kč 

Houser Racing doplňky – ramena 27 990 Kč, 

       TRIC TRAC 7 990 Kč, tyč řízení 7 990Kč, 

      kyvka 24 990 Kč, antivibrační krk 2 490 Kč

Osa RPM Dominator II – 12 990 Kč

Celkem: 260 250 Kč

       Seznam prodejců a servisů pro Českou republiku (+420):
  Benešov - 773445701  / Blatná - 602219449 / Boskovice - 603264974

 Brno - 608755565 / Česká Třebová - 465531660 / Česká Ves - 608174364  / České Budějovice - 602772557 
Český Krumlov - 605175769 / Cheb - 354435345 / Chválenice - 776486486 / Domažlice - 608969607 / Dobříš - 602462767

Horažďovice - 731446082 / Hrádek u Rokycan - 603464514 / Humpolec - 777117982 / Chomutov - 777744615 / Jáchymov - 353811247 
Karlovy Vary - 777736174 / Kladno - 777323332 / Klatovy - 777008631 / Kolín - 602231350 / Králíky - 602715157 / Liberec - 733746025 / Mukařov - 776778099 

Mladá Boleslav - 604713664 / Neslovice - 608333378 /  Olešná - 723922998  / Olomouc - 775939939 / Ondřejov - 733779920  / Opava - 603224277 / Pardubice - 603444392
Písek - 777668674  / Plzeň - 377241081 / Plzeň - 775960009 / Police nad Metují - 776058588 / Počátky - 723042561 / Praha 6 - 234760208 / Praha 9 - 774691169 / Prostějov - 775688422
Příbram - 604254291 / Rakovník - 313517473 / Rokycany - 371725563 / Rožnov pod Radhoštěm - 777623629 / Rychnov nad Kněžnou - 602170767  / Sokolov - 608449709 / Stachy - 608280222 / Straškov - 727959824
Šenov - 608774773 / Slaný - 603176116 / Šumperk - 605409669 / Teplice - 725606303 / Trutnov - 603858696  / Týnec nad Sázavou - 602822813 /  Uherské Hradiště - 725017434  /  Zlín - 604872215  /  Znojmo - 515227952. 
Seznam prodejců a servisů pro Slovenskou republiku (+421): Bratislava - 904427684  / Galanta - 903733244  / Komárno - 905400770 / Košice - 557297084  / Liptovský Mikuláš - 911443194 / Malacky - 915750836
Námestovo - 915210480 / Poprad - 911714001 / Považská Bystrica - 905561984 / Topolčany - 905891149 / Trenčín - 908488599 /  Trnava - 907770732 / Zvolen - 455324003.
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