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Americká firma Two Brothers 
Racing vyrába racingové a 
športové doplnky už od roku 
1985. Ich špičkové výfuky sa 
rýchlo stali vyhľadávanými 
medzi americkými pretekármi. 
V roku 1993 sa firma pustila 
do vývoja a výroby špičkového 
pretekárskeho príslušenstva 
naplno a po celú dobu (už 24 
rokov) dobývajú ich inžinieri 
extra výkon zo štvortaktných 
motorov. Výrobky Two 
Brothers sú taktiež príkladom 
precíznej špičkovej techniky 
s patentovanými výrobnými 
postupmi a starostlivo 
volenými a vopred testovanými 
materiálmi. 

Výfukové koncovky Two 
Brothers Racing
Výfukové koncovky Two Brothers Racing sa 
vyrábajú v troch prevedeniach – z hliníku, titánu a 
karbónu. Najľahšie koncovky sú z karbónu, ktoré 

firma mimochodom vyrába už od roku 1992, ale 
napríklad aj koncovky z hliníku vážia v priemere 
len o 220 gramov viac.  Titánové koncovky 
výfukov napríklad veľmi pristanú motocyklom 
BMW R1200GS. Ale nie je to len otázka vzhľadu, 
výfuky Two Brothers Racing (najmä kompletné 
systémy vrátane zvodov) posúvajú vyššie aj 
parametre výkonu a krútiaceho momentu. Je totiž 
známou skutočnosťou, že kvalitný výfuk, respektíve 
kompletný systém je najjednoduchšou a najľahšou 
cestou za vyšším výkonom. 

● Výfukové koncovky Two Brothers 
Racing

DUE FRATELLI - nová predajňaDUE FRATELLI - nová predajňa
Due Fratelli (dvaja bratia), disponuje „due“ dvoma predajňami motocyklov na Južnom Slovensku.  
V dnešnej dobe to je jedna z najznámejších predajní s veľkým záberom predaja značiek motocyklov 
a príslušenstva. Na Slovensku majú dve predajne, jednu v Dunajskej Strede a druhú v Šamoríne.

V Šamoríne v novom roku na novom
Firma Due Fratelli bola 
založená v r. 1990 a jej 
zameranie bolo uspokojiť 
zákazníkov veľkým výberom 
nových i jazdených skútrov 
a motocyklov. Za roky práce 
sa firma vyprofilovala a dnes 
je autorizovaným predajcom 
značiek Aprilia, Ducati, 
Kawasaki, Piaggio, 
Vespa, Gilera, 
Benelli, Moto Guzzi, 
Malaguti, Keeway 
a Kymco. V ponuke je tiež 

kompletná výbava pre motocykle 
a kompletná výbava pre 
motorkára. Navyše Due Fratelli 
je špecialista na ladenie skútrov, 
v ponuke má i kompletný servis 
motocyklov. Dve predajne, jedna 
v D. Strede a druhá v Šamoríne, 
poskytujú rovnocenné služby. 
V Šamoríne je predajňa 
presťahovaná od r. 2010 do nových, väčších, priestrannejších, viacpodlažných priestorov. V podzemí 
funguje servis motocyklov, v dvojúrovňovom nadzemí nájdete predovšetkým motocykle a skútre a na 
poschodí kompletný sortiment a výbavu pre motorkárov. 

● Prevádzku v Šamoríne nájdete na križovatke hlavnej – Bratislavskej ceste 
a Dlhej ulice

● Autorizovaný predaj 
motocyklov: Aprilia, 
Ducati, Kawasaki, Piaggio, 
Vespa, Gilera, Benelli, 
Moto Guzzi, Malaguti, 
Keeway a Kymco
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●●● Autorizovaný predaj 

● Podkrovie ukrýva množstvo výbavy pre 
motorkárov
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Riadiace jednotky 
JUICE BOX
Keď je reč o výkone, nemožno nespomenúť ďalší 
produkt firmy Two Brothers Racing, riadiace jednotky 
JUICE BOX. Motocykle aj štvorkolky sú dnes čoraz 
častejšie vybavené elektronickým vstrekovaním paliva, 
a to si vďaka tejto riadiacej jednotke teraz môžete 
veľmi ľahko sami nastaviť podľa vašich potrieb. JUICE 
BOX je ľahko pripojiteľné zariadenie typu „plug – and – play“, pre ktoré nepotrebuje žiaden počítač, 
všetko sa ovláda pomocou tlačidiel a LED diód. Pre uľahčenie práce je v jednotkách JUICE BOX už z 
továrne uložených niekoľko predprogramovaných palivových máp. Riadiace jednotky JUICE BOX sú 
určené najmä pre pretekárov, ale preukážu neoceniteľné služby aj všetkým športovo založeným jazdcom, 
ktorí cítia, že ich motorke predsa len niečo k dokonalosti chýba. 

Výfuky a riadiace jednotky Two 
Brothers Racing dováža firma ASP 
Group s.r.o. www.aspgroup.cz 

Doteraz bola reč len o 
motorkách, ale aj štvorkolkári 
nájdu vo firme Two Brothers 
Racing veľmi veľa zaujímavých 
produktov. Možno vás prekvapí, 
že pri štvorkolkách sa riadiace 
jednotky JUICE BOX™ používajú 
nielen na pretekanie, ale 
poslednou dobou čoraz viac 
aj pri normálnych úžitkových 
štvorkolkách.  Ide o to, že 
úžitkové štvorkolky majú motory 
z výroby priškrtené, sú ako 
keby bez výkonu. Ale niekedy 
by ste predsa len dali prednosť 
motoru ostrejšiemu, ktorý ide 
a najmä keby zmena z jedného 

JUICE BOX pre štvorkolkyJUICE BOX pre štvorkolky

● Two Brothers je pripravený i pre 
Yamaha YFZ450

● Okrem Can-Am Renegade Two 
Brothers pasujú na celú kolekciu tejto 
znaèky

● Pracovná ATV Suzuki 
KingQuad s Two Brothers 
zvýši svoje výkonové vlast-
nosti

režimu do druhého nebola 
nijako náročná. A presne 
toto je práca pre riadiace 
jednotky JUICE BOX. Najväčší 
prínos jednotiek JUICE BOX 
je samozrejme v spojení 
s koncovkami Two Brothers 
Racing. Tie sa vyrábajú pre 
všetky najbežnejšie modely 
štvorkoliek, navyše, ak idete 
napríklad na výlet alebo 
do lesa, kde nepotrebujete 
špičkový výkon, môžete stíšiť 
výfuk až o 6 dB jednoduchou 
montážou tlmiacich vložiek 
Powertip. 

play“, pre kktoré nepotrrebuje žiiadden ppočítaaač,

více informací hledejte na:
WWW.ASPGROUP.CZ
Hledáme nové PRODEJCE

Oficiální dovozce amerických výfuků 
Two Brothers do České a Sloveské 
republiky je firma ASP Group s.r.o.


