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Oleje Maxima vysoko překračují spe-
cifikace většiny konkurenčních 
olejů, protože posláním a zá-

vazkem firmy MAXIMA je nadále si udr-
žovat svoji pověst nejlepšího ve svém 
oboru a neustále zlepšovat své pro-
dukty. To není jen vymyšlený slogan, 
tyto oleje jezdí, a s těmito oleji dosáhli 
největších úspěchů Ryan Dungey, 2010 
AMA Supercross Champion, nejlepší 
motokrosař všech dob - Ricky Carmi-
chael, pětinásobný mistr světa SX, dále 
Ryan Villopoto, AMA SX a MX Champi-
on, jezdí je přední motokrosové a su-
perkrosové týmy, jako například Team 
Monster Kawasaki nebo Team Rockstar 
Makita Suzuki. Ale není to jen o moto-
krosu, oleje Maxima, to je třeba i silničář 
Roger Lee Hayden, bratr Nickyho Haydena. 

Historie značky 
Značku MAXIMA založili před 40 lety Ameri-
čané Dick Lechien a Roland Reed. 
Dick Lechien sám úspěšně závodil v drags-
terech, ustanovil několik světových rekordů, 
a společně s Rolandem Reedem byl zároveň 
i úspěšným podnikatelem. Prodávali moto-
cykly, skútry a čtyřkolky, všech významných 
značek, ročně okolo 2500 kusů. Také Lechie-
nův syn byl profesionální závodník. V osmde-
sátých letech závodil na dvoudobých moto-
cyklech, získal několik národních i mezinárod-
ních titulů, ale měli stále problémy s olejem. 
Ricinový olej, používaný pro mazání dvou-

dobých motorů, byl 
v té době nedostatkový, a pokud se sehnal, 
neměl dostatečnou kvalitu. A protože se si-
tuace nelepšila, Dick s Rolandem se rozhodli, 
že si vyrobí vlastní ricinový olej. S mladickým 
elánem, nezatíženi zkostnatělými předsudky, 
jej začali vyvíjet, a po několika neúspěšných 
pokusech se jim nakonec skutečně podařilo 
ricinový olej vyvinout, a nakonec byl daleko 
lepší, než cokoliv, co bylo tehdy na trhu. Zá-
jem o jejich olej byl obrovský a tento úspěch 
je přiměl k tomu, aby zaměstnali tým mla-
dých, dynamických vývojových odborníků 
a začali vyvíjet i další oleje - závodní, moto-
rové, převodové a tlumičové, rozbíjeli jeden 
v oboru zavedený mýtus za druhým. Jejich 

oleje zavedly nové standardy v oboru. Dnes 
je firma MAXIMA považována za průkopní-
ka v oboru a zároveň i za světovou jedničku 
v oblasti vysoce speciálních závodních ma-

ziv. Z původně jediného produktu se vý-
robní program dnes rozrostl na dnešních 
více jak 40 produktů, z nichž ty nejdůleži-
tější čtyřkolkové produkty vám nyní před-
stavujeme. 

atV PreMiUM 10W-40
Širokorozsahový celoroční syntetický mo-
torový olej nejvyšší kvality s prodlouže-
nou životností, speciálně vyvinutý 
pro současné moderní čtyřkolky. 
Použitím kvalitních základových 
olejů, syntetických esterů a po-
kročilých aditivačních technologií 
je vysoce teplotně stabilní, má 

vysokou odolnost proti vyso-
kým tlakům, oxidaci, stárnutí 
a tepelné degradaci. Dále 
obsahuje aditiva zvyšu-
jící střihovou stabilitu 
(odolnost oleje pro-
ti mechanickému 
štěpení řetězců 
molekul), takže 
dobře snáší i ex-
trémní zatížení 
a vysoké teploty 
v y s o k o v ý k o n -
ných závodních 
č t y ř k o l k o v ý c h 
motorů. Snižuje 
tření i teplotu mo-
toru, usnadňuje 
startování. Určen 
pro čtyřkolky 
s automatickou 

MaxiMální péče o váš stroj
Firma ASP Group s.r.o. se 
nedávno stala výhradním 
dovozcem značkových ame-
rických olejů Maxima. Ma-
xima patří mezi nové oleje 
na českém trhu, ale ve světě 
má tato firma dlouholetou 
úspěšnou tradici. Speciali-
zuje se na vysokovýkonné 
závodní oleje, kde patří mezi 
špičku ve své třídě, ale stejně 
úspěšné jsou její oleje a dal-
ší petrochemické produkty 
pro každodenní používání 
ve čtyřkolkách, motocyklech 
i automobilech.  

» Ryan Villopoto 
nedá na Maximu 
dopustit
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i mechanickou převodovkou a mokrou spoj-
kou. Splňuje a překračuje specifikace API SG / 
CC a JASO-MA 4T.

CHain WaX
Špičkový řetězový sprej na principu vosku. 
Vytváří speciální, vysoce účinný, odolný, su-
chý parafinový film, který poskytuje trvan-
livou, dlouhodobou ochranu všem typům 
řetězů za sucha i v mokru. Je určen do nej-
těžších podmínek, odolává vysokým tlakům, 
proniká hluboko do článků řetězu, promazá-
vá nepřístupná místa a snižuje opotřebení 
a vytahování řetězu. Je vynikající také na ma-
zání bowdenů a čepů. Zabraňuje usazování 
prachu a špíny na řetězu. Pro všechny druhy 
řetězů včetně O-kroužkových.

Clear syntHetiC CHain lUbe 
Řetězový sprej na O-kroužkové řetězy
Řetězový sprej Maxima Clear Synthetic Chain 
Lube je moderní řetězové mazivo pro stroje 
s vysokými výkony. Kvalitní syntetický mazací 
základ je doplněný aditivy proti extrémním 
tlakům a pro minimalizaci opotřebení. Obsa-
huje speciální přísady zabraňující odlétávání 
a chránící proti korozi. Určen pro normální 
i O-kroužkové řetězy. Používán nejúspěšněj-
šími týmy ve světovém motokrosu. 

ContaCt/brake Cleaner
Čistič brzd a kontaktů
Speciální čisticí prostředek na rychlé odstra-
ňování mastnot, olejů a jiných nečistot. Má 
víceúčelové použití v péči a údržbě motocy-
klů, vodních skútrů, automobilů jako čistič 
elektrických kontaktů, konektorů, škrticích 
klapek karburátorů, dílů zapalování a mnoha 
dalších dílů. Silný tlak v dóze umožní dostat 

čistič na špatně přístupná místa. Nezane-
chává film, má jemnou citronovou vůni 

a je netečný vůči většině plastů. 

Clean-UP 
Clean-Up je velmi účinný 
odmašťovací prostředek 
emulzního typu, prostý ží-
ravých chemikálií. Je určený 
pro odmašťování zašlé špíny 
a silně znečištěných hnacích 
řetězů, molitanových vzdu-
chových filtrů, kovů, plastů 
a pryže u motocyklů, čtyř-
kolek, vodních skútrů i au-
tomobilů. Důkladně očistí 
hnací řetěz bez poškozování 
pryžových O-kroužků, rychle 
rozpouští a odstraňuje těžko 
odstranitelné zbytky maza-

del na řetězy, jakož i asfaltové 
skvrny. Vynikající účinnost na 

hliníku. V praktickém aerosolovém 
obalu umožňujícím čištěný díl naspre-

jovat, nechat působit po dobu jedné minuty 
a důkladně omýt silným proudem tekoucí 
vody. 

MUlti-PUrPose Penetrant 
lUbe MPPl
Účinný víceúčelový penetrační mazací pro-
středek. Vytěsňuje vodu, poskytuje antiko-
rozní ochranu. Je užitečný všude, kde je vy-
žadováno penetrační mazání. Maxima MPPL 
vytváří ochranný film a nenapadá plasty ani 
lakované povrchy. Nastříkáním do sání je vý-
borný také jako antikorozní prostředek před 
zazimováním nebo jako startovací sprej. 

sC1
Ochranný preventivní film vyvinutý speciál-
ně pro čtyřkolky a motokrosové motocykly. 
SC1 ochrání plasty, skelný laminát i lakované 
povrchy. Po nanesení vytvoří vysoce lesklý 
bezbarvý film, který zabraňuje bahnu a ne-
čistotám, aby se lepily na blatníky a další 
díly. Následné čistění je pak neporovnatelně 
jednodušší a snazší. Vynikající zespoda na 
blatníky motocyklů a čtyřkolek. Odolný vůči 
vodě. Úplně zasychá, takže ochrana proti při-
lepování nečistot a prachu je dlouhotrvající. 

Fab-1
Olej na vzduchové filtry ve spreji. Moderní 
syntetický olej na pěnové vzduchové filtry. Za-
stavuje průchod jemných prachových částic 
a ostatních nečistot do motoru. Je voděodol-
ný, takže zabraňuje průchodu i vlhkosti. Jed-
noduchá a čistá práce díky aplikaci ve spreji.

Hi-test oCtane booster 
Zvyšovač oktanového čísla. Organický pro-
dukt neobsahující olovo, mangan ani fosfor, 
přímo připravený k přimíchání do benzinu. 
Potlačuje detonace a předčasné zapálení 
směsi, zpomaluje rychlost hoření a zvyšuje 
samozápalnou teplotu 
směsi. Tím zamezuje 
klepání motoru při 
detonačním spa-
lování, které by 
jej mohlo jinak 
i úplně zničit. 
Umožňuje zvýšit 
kompresi a vý-
kon. Pro dvou-
dobé i čtyřdobé 
motory. Čistí pali-
vový systém.

text: Ladislav Post
Foto: Maxima
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Oficiální dovozce amerických výfuků 
Two Brothers do České a Sloveské 
republiky je firma ASP Group s.r.o.
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