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PřiPravte se na všechno!

ITP – Ráfky a  pneumatiky americké 
produkce. Pro český trh jsou v  nabídce 
nejzdařilejší modely a  hlavně novinky 
aktuální sezony, které jsou na vysoké 
světové úrovni  jak v  kvalitě, použitých 
materiálech, tak i  vzhledu. Jejich velká 
obliba a  známost ve světě je toho jen 
důkazem. Z české špičky sází na ITP např. 
Martin Liška nebo Josef Císař. V  nabídce 
jsou jak produkty (pneu a  disky) pro 
sportovní, tak i užitkové čtyřkolky.

Come-Up - Značka kvalitních navijáků má svůj 
výrobní záběr rozdělený na čtyři hlavní kategorie: 
automobilové, čtyřkolkové, průmyslové a  AC 
navijáky, a  stala se partnerem mnoha světových 
firem, kde si získala výborné jméno jak mezi 
profesionály, tak i běžnými uživateli. Od roku 2001 
nesou všechny navijáky Come-Up schvalovací 
a ochrannou značku CE a jsou patentované nejen 
v  USA a Velké Británii, ale i  v  Německu, na Tchaj-
wanu, v Číně a jinde.

Two Brothers Racing – Americké závodní 
výfuky. Nejjednodušší a nejsnadnější cestou 
za vyšším výkonem je kvalitní výfuk. Nejlep-
ší je kompletní systém, to znamená koncov-
ka včetně svodů. Americká firma Two Bro-
thers nabízí výfuky pro čtyřkolky a motokro-
sové motocykly s velmi zdařilým designem 
a kvalitním zpracováním. Jejich konstrukce 
navíc umožňuje upravit výkon i hlučnost vý-
fuku pomocí výměnných vložek Power Tip, 
kterými si snadno a rychle můžete sami zti-
šit výfuk až o 6 dB, například při výletech do 
přírody, kde nepotřebujete špičkový výkon, 
anebo jej naopak zvednout pro použití na 
závodní trati. To dělá z výfuků Two Brothers 
univerzální řešení.
Pro všechny kvalitní značky - Arctic Cat, Hon-
da, Kawasaki, Polaris, Suzuki a Yamaha, a pro 
motokrosové motocykly Honda, Kawasaki, 
KTM, Suzuki a Yamaha.

FOX Racing Shox - Tlumiče pérování 
made in USA. Jednoznačně nejvýraznějším 
přínosem pro ovladatelnost čtyřkolky jsou 
dobré tlumiče. To platí nejen pro sportovní 
a  závodní čtyřkolky, dobré tlumiče zlepší 
ovladatelnost jakékoliv čtyřkolky v jakékoliv 
situaci. Tlumiče se tedy vyplatí vyměnit 
i u levných čtyřkolek, protože u nich výrobci 
z  pochopitelných důvodů používají velmi 
levné komponenty. Fox využívá unikátní 
patentovanou konstrukci tlumičů, které na 
rozdíl od konkurence nepotřebují ke své 
funkci těžké vinuté pružiny, které nahradilo 
pérování vzduchem/olejem/dusíkem. 
Tyto jednotky jsou tedy podstatně lehčí, 
ale kromě nižší hmotnosti je přínosem 
i  jejich bezkonkurenční absorpce rázů 
a nerovností a tím i výrazné snížení únavy 
z jízdy.

Ricochet – Kryty podvozků. Velmi 
kvalitní kryty podvozků a ramen užitkových 
čtyřkolek chránící před poškozením od 
nárazu, padlých kmenů, pařezů a  větví. 
Kryty poskytují komplexní ochranu 
motoru, rámu, ramen, poloos a  manžet, 
a  to jak zespoda, tak ze stran. Vyrobeny 
jsou včetně všech potřebných otvorů pro 
snadný přístup k  servisním místům při 
výměnách olejů a  pravidelné údržbě na 
spodku čtyřkolky bez demontáže krytů. 
Každý jednotlivý kryt je anodizován pro 
vynikající ochranu proti korozi a  je přesně 
obroben pro snadnou a bezproblémovou 
montáž bez vrtání ani jiných úprav.
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Fasst – Racingová antivibrační řídítka. Špičková závodní řídítka od americké firmy 
FASST pro čtyřkolky a  motokrosové motocykly nabízejí unikátní systém odpružení Flexx, 
navržený pro maximální možné zachycování vibrací a  nárazů do rukou, loktů a  ramen při 
jízdě. Mají možnost ladit tuhost i míru propružení řídítek pomocí vyměnitelných silentbloků 
z elastomerů. Tato řídítka zvyšují míru kontroly nad strojem a zároveň efektivně snižují únavu 
rukou, tolik nebezpečnou při delších jízdách.

Kimpex – Plastové boxy a  ochranné 
doplňky. Kanadská značka vysoce 
kvalitních plastových boxů, rámů, 
radlic, bočních plastů, rozšiřujících 
lemů na blatníky a  pásů na čtyřkolky. 
Boxy z  trvanlivého mrazuvzdorného 
polyetylenu s  uzamykatelnými víky, 
brzdovými světly nebo poznávací značkou. 
Přední i zadní ochranné rámy na pracovní 
čtyřkolky, navíc rámy i na zadní blatník se 
stupačkami. Maximální ochrana chladiče, 
navijáku, světel a plastových dílů, vynikající 
ochrana proti korozi díky odolné černé 
komaxitové barvě. Dostupné pro všechny 
nejpopulárnější modely čtyřkolek, vše 
včetně montážních sad.

ODI – Závodní gripy. Značka ODI má 
vyvinuté vlastní směsi a materiály rukojetí, 
které neustále dále vyvíjí, zkoumá a testuje 
nejlepšími piloty světa, aby zajistila nejvyšší 
možný komfort a  trvanlivost. Firma ODI 
vyvinula svůj vlastní inovativní systém 
Lock - On Grip, který zdokonaluje způsob 
uchycení, instalace a  zajištění rukojeti 
na řídítku, a  ten se stal celosvětovým 
standardem uchycení rukojetí. Výroba 
všech produktů ODI se odehrává výlučně 
v USA, zatímco se ostatní výrobci uchylují 
k  nejnižším možným výrobním nákladům 
a stěhují výrobu do Asie.

Precision – Tlumiče řízení americké 
firmy Precision Racing Products používá 
devět z deseti profi jezdců v USA. Například 
Dustin Wimmer, John Natalie, Tim Farr, 
Joe Byrd, Doug Gust, Bill Ballance, Josh 
Frederick a  další... Patentované tlumiče 
řízení Precision jsou jediné tlumiče na světě, 
u  kterých lze odděleně seřizovat tlumení 
pro přímou jízdu a  tlumení pro zatáčení. 
Byly vyvinuté specielně pro čtyřkolky. 
Schopnost zachycovat rázy také výrazně 
zmenšuje riziko zranění jezdce.
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