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KUFRY
Kufrů na čtyřkolku si vyberete snad ti-
síc, podle velikosti, podle toho, jak vám 
padnou k  mašině, podle dalších 
doplňků a kdo ví, co ještě. Když 
chcete opravdu velký úložný 
prostor pro velké cestování 
a opravdu solidní výbavu, je tu 
další možnost.
Nedávno se u  nás prostřednic-
tvím sítě partnerů ASP Group zača-
ly prodávat kanadské kufry Quad-
rax. Tahle značka vyrábí celou řadu 
příslušenství pro čtyřkolky i  hezkou 
řádku ATV kufrů všech velikostí. 
Protože těch menších je u  nás 
hodně pestrý výběr, sáhl dovozce rovnou 
po těch opravdu obdařených – Max Ride. 
Kufry Quadrax Max Ride se prodávají ve 
dvou provedeních – Deluxe a  2UP Delu-
xe. Rozdíl je v tom, že 2UP je určený pro 
dvoumístné čtyřkolky a  má prostor pro 
originální opěrku, běžný Deluxe má opěr-
ku svojí. Oba kufry pak nabízí ohromný 
prostor víc než 75 litrů pro náklad, jsou 
vodě i  prachu odolné a  hodně bytelné. 
Díky svojí velikosti mají už rozdělená víka 
(dá se otevřít jenom půlka kufru) a  obě 
víka samozřejmě samostatně uzamk-
nete. Kufry mají i  vlastní elektroinstala-
ci – kromě dvou zadních brzdových LED 
světel a  dokonce vnitřního osvětlení (!) 

totiž mají i  vyhřívaná madla pro spolu-
jezdce s  ovládáním intenzity. Samozřej-
mostí jsou polstrované opěrky pro lokty 
i  ochrana před vyhřívanými gripy, vzadu 
uprostřed nechybí ani plocha pro upevně-
ní SPZ.
Přepravní kapacitu kolky byste nevy-
užili naplno, kdybyste vynechali 
přední rám. Tam patří kufr Quad-
rax Front. Ten svým plochým de-
signem nebrání výhledu při jízdě 
a  kromě úložného prostoru přichází 
i  s  jednou vychytávkou – po vyklopení 
víka z něj máte piknikový stoleček s plo-
chou na tácky s obídkem a dvěma držáky 
na kelímky.
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