
Tlumiče misTrů

Na podzim se k nám začaly dovážet 
americké tlumiče Precision. Jestli jste 
o nich doteď neslyšeli, tak věřte, že ve 

Státech je používá asi tak devět z deseti profi 
závodníků, jsou to třeba Dustin Wimmer, John 
Natalie, Tim Farr, Joe Byrd, Doug Gust, Bill 
Ballance, Josh Frederick a hromada dalších. U 
nás se na ně rozhodl vsadit i šampion Martin 
Liška nebo Pepa Císař.
Jak jsou tyhle tlumiče postavené? Uvnitř je jen 
jeden pohyblivý díl z tepelně zušlechtěné pevné 

Když to s ježděním na spor-
tovním quadu myslíte vážně, 
tak dřív nebo později dojdete 
ke zjištění, že bez tlumiče 
řízení to nepůjde. Tahle sou-
částka vám totiž ušetří hod-
ně sil a zároveň zpříjemní a 
zklidní jízdu. Tlumiče řízení 
redukují rázy do řídítek, když 
kolo dostává rány od skal, ka-
menů, kořenů, pařezů, nebo 
od jiných jezdců při závodě.
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DOPORUČENÉ NASTAVENÍ TLUMIČŮ ŘÍZENÍ PRECISION
TERÉN nebo VYUŽITÍ ROVINKA (střed) ZATÁČKA  (strany) 
MX dráha – průměrně rozbitá 6-7 8- 9 zářezů povolit 
Superkros 5-6 8 
MX dráha – hodně rozbitá 10 12 
Cross Country průměrně náročné 10 12 
Cross Country značně náročné 8 12 
Písek 4-5 8 
Výlety   průměrně náročné 7 9 
Výlety   značně náročné 6 8 
Duny 6 8
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nerezové oceli, tělo tlumiče a ostatní obráběné 
díly jsou z pevného eloxovaného hliníku nebo 
nerezové oceli. Tyhle tlumiče jsou dělané, aby 
dostávaly co proto. Bytelné upevnění pevně drží 
tlumič pořád ve správném úhlu, bez potřeby 
křehkých a choulostivých leteckých kloubů. 
Upevnění používá speciálně navržená odolná 
pouzdra z nerezové oceli, která jsou vyplněná 
kvalitní vazelínou utěsněnou O-kroužky pro 
léta bezstarostného 
používání. Navíc jsou 
tlumiče Precision snadno 
opravitelné, ačkoli to 
průměrní jezdci ani 
většina závodníků 
nebudou nikdy 
potřebovat.
Tyto tlumiče 
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PRO KOHO JE URČENÝ TENTO REVOLUČNÍ 
TLUMIČ ŘÍZENÍ?

» pro každého, kdo jezdí tvrdě
» pro kohokoliv, kdo vyžaduje stabilitu při 
 jízdě
» pro každého, kdo jezdí na limitu
» pro každého, kdo potřebuje být v pondělí 
 ráno zdravý v práci

pracují bez často problematických těsnění, proto 
vydrží tisíce kilogramů zatížení v tisících cyklech, 
aniž by došlo k poruše. Toto řešení je dokonce 
patentově chráněno.
Jsou tu ale i další výhody těchhle tlumičů 
vyvinutých od začátku speciálně pro čtyřkolky: jsou 
namontovány nízko a bezpečně uvnitř čtyřkolky 
a tím vždy se správnou geometrií, lze je montovat 
také na sériové tyče řízení, neovlivňují výšku ani 
polohu řidítek, navíc jsou to jediné tlumiče na světě, 
u kterých lze odděleně seřizovat tlumení pro přímou 
jízdu a tlumení pro zatáčení. 

Pár rad na závěr: 
Nastavte si vyšší útlum pro jízdu po rovině, než při 
jízdě v zatáčkách! Ať preferujete diferenci 10% nebo 
50%, rozdíl je obrovský.
Na kluzké nebo sypké trati si nastavte prostředek 
na tuho a povolte strany. To vám pomůže jezdit 
ve smyku rychleji, tlumič zastatví zadek čtyřkolky, 
pokud vás začne příliš předbíhat.
Potřebujete naopak větší stabilitu při rychlé jízdě po 
rovince a menší útlum při zatáčení? Tlumiče řízení 
Precision si můžete nastavit úplně podle vašich 

potřeb. 
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ŠPIČKOVÉ TLUMIČE ŘÍZENÍ NA

SPORTOVNÍ A UŽITKOVÉ

ČTYŘKOLKY - MADE IN USA
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EMna užitkové čtyřkolky:

Arctic Cat 650, 700, 1000

Yamaha Grizzly 

Suzuki KingQuad

Can-Am Renegade, Outlander

Kawasaki BruteForce
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na sportovní čtyřkolky:

Yamaha Raptor, YFZ 450, YFZ 450R

Suzuki LTR, LTZ

KTM 450, 505, 525

Can-Am DS 450

Kawasaki KFX 450

DRR 50, 70, 100

Autorizovaný dovozce amerických
     tlumičů řízení Precision do

České a Slovenské republiky

adresa: Náměstí 13, Žebrák  psč: 26753 
tel.: 311577222    email: info@aspgroup.cz
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