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Na začiatku tím inštruktorov predniesol nevyhnutnú teóriu, 
ktorá sa týkala údržby motorky, správania v premávke a na 
okruhoch a samozrejme techniky jazdy. skúsení inštruktori, 

medzi ktorými sú také mená ako jazdec motoGp karel abraham, 
kaskadér a známy „televízny“ testovací jazdec pepa „sršeň“ Šiler 
(o. i. svetový rekordér v jazde na prednom kolese) alebo karel tá-
borský, šéfredaktor časopisu motohouse, dokážu za jedno popolud-
nie odovzdať skúsenosti, na ktoré by motorkár sám prichádzal roky.

nasleduje zbežná technická kontrola strojov účastníkov s možnosťou 
dať si nastaviť podvozok a ovládacie prvky od profesionálneho mecha-
nika, rozdelenie do 5 rýchlostných skupín podľa dojmu, aký účastníci 
zanechali po niekoľkých kolách na motokárovej trati a ide sa na okruh!

brniansky okruh je skvelý, už samotná možnosť previezť sa na ňom 
stojí za to. možnosť učiť sa prejazdy zákrut a stopu od skúsených 
jazdcov je na nezaplatenie. posledná dvadsaťminútovka, ktorá sa už 
ide bez inštruktorov, potvrdzuje, že väčšina účastníkov posunie svoje 
limity z hľadiska rýchlosti a náklonov v zákrutách o poriadny kus ďalej. 
to znamená výrazné zdokonalenie v ovládaní motocykla a tým aj viac 
aktívnej bezpečnosti na ceste. 

stali sme sa partnermi motoškoly 
masarykovho okruhu. na vlastnej koži  
sme si vyskúšali „kurz bezpečnej  
jazdy pre aktívnych motorkárov“ a tu 
je zopár postrehov:

motoŠkola 
masarykovho okruhu

jazdíte 15 rokov a máte pocit, že vám kurz ne-
môže nič dať? Pre toho, kto veľkú časť svojho 
jazdenia nestrávil na okruhu pod skúseným do-
hľadom, môžu roky strávené za riadidlami zna-
menať aj to, že všetky zlé návyky sú zakorenené 
hlboko pod kožou a o to viac treba na sebe pra-
covať. tak ako to zistil aj autor reportáže...

viac na www.automotodrombrno.cz/motoskola/

Inštruktor „Sršeň“, v závese 
inštruktor Karel „Abaja“ 
Abraham.

Autor a jeho ukážkový „tuleň“.



chlapi,

ďalšie číslo dorazilo do vašich garáží a s ním aj várka informácií z auto moto sve-
ta. Šli sme s vlastnou kožou na trh - teda na brniansky okruh - preveriť svoje jaz-
decké schopnosti, návyky a zlozvyky pod dohľadom prísnych inštruktorov, otes-
tovali sme jeden legendárny športiak ušľachtilej rasy a porovnali ho s novým 
športiakom rovnako známej stajne - stane sa tiež legendou? má našliapnuté… 
svoju várku noviniek zo sveta motorizmu pripravila aj snaživá olina. je v tom 
stále lepšia. Posúďte sami…

nech sa vám darí!
tím aci

magazín Garáž info | magazín pre chlapov, čo udržiavajú autá pri živote

vydavateľ: aci - auto components international, s.r.o

tešíme sa na vaše námety a pripomienky. Za prípadné tlačové chyby sa ospravedlňujeme. vydavateľ neručí za obsah inzerátov. 
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adresu pre tlačenú verziu) na e-mail info@aci.sk.
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akcia aci

motokros Pacov
stali sme sa partnermi 14. ročníka majstrovstiev európy 
družstiev juniorov a žien v motokrose. súťažný víkend 
22. - 24. 8. obohatila masívna kultúrna vložka vo forme 
hudobného festivalu pacovský poludník, kde vystúpili 
napríklad mňága a Žďorp, Jablkoň, ty syčáci, lanugo alebo 
Ivan hlas.

Viac na www.motocrosspacov.cz 

napísali o nás
v júlovom čísle časopisu motohouse testovali redakční 
strelci brzdové doštičky neW Fren z našej ponuky. testovali 
poctivo, na okruhu v strmeňoch superbiku bmW s 1000 r  
dostali brzdy poriadne zabrať. aký je verdikt? citujeme 
šéfredaktora: „na brzdových doštičkách newfren som pre-
šiel vyše 1 000 km a som veľmi spokojný. Za naozaj super 
peniaze dostanete výborne fungujúcu alternatívu často 
veľmi drahých originálnych doštičiek. sintrované newfren 
presvedčili okamžitým účinkom a istým pocitom v páčke“. 
pre čo najistejší pocit v páčke navštívte www.aci.sk

aci na country cross
stan s moto sortimentom acI ste mohli vidieť počas pretekov cross country v Žaškove. 
Dobre obsadené podujatie v rázovitom prostredí slovenských hôr pritiahlo tisícky 
záujemcov a stalo sa sviatkom fanúšikov off-roadového jazdenia. vyhral domáci borec 
Štefan svitko (pozri rozhovor na predposlednej strane tohto čísla).



Predstavujeme
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originálne diely cez aci 
sa oplatia!

objednávanie originálnych dielov - jednoducho a rýchlo: 

stlačíte tlačidlo „originály“ na našom webe, zadáte originálne číslo, 
vyberiete rýchlosť dodania a záväzne objednáte. 

skúste sami: www.aci.sk

Pružné členy výfuku
ceny už od 7,90 eUr  
                 (od 9,48 eUr s DPh)

leštiaca súprava na renováciu svetlometov
výrobca 3m
- na leštenie vám postačí bežná vŕtačka
- Ľahko a rýchlo dodáte svojmu vozidlu pôvodný vzhľad
- Zvyšuje vašu bezpečnosť a viditeľnosť na ceste
Súprava obsahuje:
1x držiak kotúča so suchým zipsom
6x žltý brúsny disk p500
4x biely brúsny disk p800
1x jemný brúsny kotúč trizact disk p3000
1x leštiaca pasta, 29,5 ml
1x molitanový leštiaci kotúč
1x maskovacia páska

cena: 21,93 eUr 
(26,32 eUr s DPh)

kód 9900978

5. dvere Škoda Felicia
Škoda Felicia 1/1998-8/2001, Škoda Felicia 10/1994-12/1997

cena u autorizovaných predajcov Škoda: 256,92 eUr

cena v aci: 150,40 eUr (180,48 s DPh)

kód 7615600Q

vonkajší oplet

vlnovec vnútorný oplet

vonkajší oplet

vlnovec

vnútorná nerezová 
hadica so zámkou



 
správy s olinou
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Policajný Dodge charger
americká polícia znižuje náskok kriminálnikov v nadupaných autách európskej proveniencie. Do flotily si ob-
starala skutočný muscle-car - Dodge charger modelový rok 2015. na strane zákona bude slúžiť verzia 
s motorom pentastar (v6, 296 k), no najmä verzia s v8 hemI, ktorá vzbudzuje rešpekt (375 k, stovka pod 6 
sekúnd). monštrum na 18-palcových  
kolesách je okrem iného vybavené prí- 
davnými výkonnými svetlometmi, špor- 
tovým kitom podvozka, špeciálnymi se- 
dačkami s oceľovým chrbtom, neprie- 
strelnými bočnými panelmi a... oceľo- 
vými kolesami. stojan na kolese z mc 
Drive si musí každý orgán obstarať sám. 

Olina: "Poliši to už tiež 
vedia rýchlo a zbesilo 
- filmové policajné 
naháňačky už nebudú 
to, čo kedysi ...“

virtuálna toyota Ft-1
automobilové značky sa snažia vychovávať si svojich 
priaznivcov už od puberty. počítačová hra Gran turismo, 
ktorá je v svojej oblasti fenoménom, je na to vhodná 
platforma: Značky ako mercedes-benz, bmW, nissan, 
aston martin a mitsubishi dodali špeciálne autá, s ktorými 
môžu hráči jazdiť v svojom virtuálnom svete.
toyota teraz vytvorila pre Gt exkluzívnu verziu športového 
kupé Ft-1, ktoré vo forme konceptu predstavila na jar tohto 
roku. oproti konceptu je tu nový lak, aerodynamický kit a iné 
sedačky. Dobrou správou môže byť skutočnosť, že solídna 
japonská značka vôbec začína uvažovať týmto smerom.

Olina: "Pochopte, maniaci: 
Toyota, to nie sú len spoL

,
ahlivé 

autá pre stredné vrstvy. Vedia byT 
husté! A vyvetrajte si tam ...“
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Preteky v zbrojení 
vo firme alfa romeo
legendárna talianska značka po 20 rokoch naliehania 
svojich priaznivcov volajúcich po „pravej“ alfe so zadným 
náhonom a športovými ambíciami podľahla a pripravuje 
celkovo 6 nových modelov, ktoré má predstaviť v prie-
behu niekoľkých rokov. Základným modelom bude sedan 
strednej triedy, zrejme nazvaný Giulia, ktorý by si to mal 
na cestách rozdávať s etalónom triedy - bmW m3. Zra-
ziť nemcov na kolená by mal predovšetkým motor v6 
3.0 twin - turbo vyvinutý s pomocou Ferrari, ktorý má  
výkon 490 - 530 koní. áno, je to viac ako má súčasné m3.

Olina: "Pre BMW prichádza čas 
zájsT do archívu zlomiT pečaT  
na plánoch tajných zbraní 
tretej ríše ...“



 
správy s olinou
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indián na diéte
Znovuzrodený Indián sa vydaril. Uchvátil takmer každého, kto sa na ňom mohol 
prejsť, a je jedno, koľkými predsudkami bol zaťažený. skvelý motor, nečakane 
agilné šasi a neskonale zábavný charakter sú hlavnými zbraňami kráľa cruiserov. 
aký by však bol chief, keby sa zbavil aspoň 50 kg a cruiserovských ozdôb?
odpoveď dáva preslávený staviteľ roland sands: old-schoolový racer 
postavený okolo mocného motora Indian thunder stroke 111 (cca 75 koní, 
139 nm) s hojným využitím titánových dielov (rám, štítok). predné odpruženie 
s historizujúcou listovou pružinou a moderným tlmičom, pevná zadná časť, 
miniatúrne osvetlenie. podľa autora stelesnenie prvotnej túžby po rýchlosti. 
Čistá práca.

Olina: "Znesvätená legenda? Starý náčelník 
vykope vojnovú sekeru, len čo dofajčí...“

Politické superby na predaj
hrad obmenil flotilu svojich superbov a vyslúžilé vozidlá ponúka 
prostredníctvom autobazára vybraného cez tender. predface-
liftové škodovky vyrobené v roku 2008. Štvorica vozidiel v zák-
ladnej výbave s vyhrievanými zadnými sedadlami má prejdených 
117 000 až 180 000 km, najlacnejšie stojí 330 000 kč.
všetky vozidlá poháňajú vydarené motory 3.6 FsI s výkonom 191 kW  
s dvojspojkovou prevodovkou DsG a pohonom všetkých kolies.

Olina: "To je typické ... Niekde by prezidentská flotila skončila za veL
,
ké 

peniaze na čestných miestach súkromných zbierok. U nás je to výpredaj ...“

Ducati do púštnej búrky!Ducati panigale je jedna z najschopnejších okruhových 
motoriek. 195 koní v motorke, ktorá má vďaka bezrámovej 
konštrukcii len niečo vyše 160 kg, to je len časť nepochybných 
argumentov. chlapíci z americkej firmy motocorsa sa 
rozhodli ukázať, že na adventure cestovanie nepotrebujete 
300-kilové cestovné enduro, ale skôr niečo ľahšie.
stačila jedna mierna upravená panigale, trochu technickej 
zručnosti, offroadové gumy, „púštny“ lak (asi aj kopa alkoholu) 
a vznikla Ducati terracorsa. superbike do terénu. kvôli 
lepšiemu súžitiu s prírodou má nízka motorka ochranný plát 
koncovky výfuku, kryt veka spojky a tašku na zadné sedadlo 
vyrobenú na mieru. všetko v prírodných farbách, aby sme 
neprovokovali pánov lesov. spätné zrkadlá nie sú potrebné, 
ich životnosť by bola absurdná.

Olina: "U nás by TerraCorsa ako 
adventure bike neuspela. Kam 
zbaliT rybársku stoličku, gril 
a ešus s naloženým mäsom? ...“



 
riadime legendy autor: pavel hrůza

vs.

Pohľad insidera:

„Ak budem brať do úvahy iba vodičské zážitky, ide o prvého 
ozajstného nástupcu E-Typu 1. série, ktorý považujem za 
skutočne najlepšiewwwwwwizáciách je zážitok každý 
meter jazdy a predovšetkým schopnosť prelietavať zákruty 
ľubovoľne dlhým powerslidom je na takej úrovni, že mu 
môžu závidieť snáď všetky konkurenčné vozidlá vrátane 
BMW M. V najsilnejšej verzii máte z riadenia rýchlejšie 
dojmy ako z Nissanu GTR a ani 458 Italia Vás už nebude 
baviť. Z môjho pohľadu ide o najlepšie športové vozidlo 
dnešnej doby, aj keď E-type neprekonáva, ale skôr 
oslavuje a oživuje jeho odkaz.“

Filip Turek, Prezident Jaguar Clubu ČR



J
aguar F-type je ozajstný športový road-
ster, na aký fanúšikovia značky čakali 
takmer 40 rokov - teda od neskorých 
čias Jaguara e-type. ten sa medzitým 

zapísal do klubu najväčších automobilových 
legiend. okrem toho je aj výraznou dizajno-
vou ikonou a jedným zo symbolov britského 
strojárenstva. postaviť vozidlo, ktoré sa mu 
vyrovná, bolo pre Jaguar veľmi zaväzujúce. 
nasledujúce športové autá značky Jaguar 
boli skôr rýchle ale ťažké Gt ako čistokrvné 
športové vozidlá.

snaha nadviazať na kult e-typu je evidentné už z dizajnu vozidla: 
oválna maska, vyvýšený stred kapoty, ktorá sa rovnako ako u „éčka“ 
vyklápa dopredu, sexi úzke zadné svietidlá vychádzajúce priamo 
z tvaru svietidiel prvej verzie e-typu. tieto klasické prvky dopĺňa-
jú prvky dnešných dní: luxusne zhotovený kokpit s veľmi dobrou 
ochranou proti vetru pri stiahnutej streche, leD svetlomety, elek-
tronicky výsuvné kľučky dverí, centrálny displej, pomocou ktorého 
môžete nastaviť vozidlo a na ktorom sa zobrazujú voliteľné údaje, 
ako je grafický indikátor preťaženia, parkovacia kamera atď. ovlá-
dacie prvky sú rozmiestnené intuitívne a s veľkým štýlom.

e-type bol svojho času ľahký výkonný športiak s úchvatným exterié-
rom vzbudzujúcim nepoznané emócie. F-type sa tiež páči takmer 
každému. ale pod týmto sakom dobrého strihu s jemnými rysmi 
z dobrého londýnskeho krajčírstva sa skrýva muskulatúra, kto-
rej rysy preniknú na povrch len pre skúsené oko. Športový režim 
pritvrdí podvozok, zostrí sa reakcia na plyn a pri zošliapnutí plyno-

vého pedála je hlavová opierka pripravená 
dať ranu na temeno za epického sprievodu 
osemvalcovej symfónie vybudenej snáď cez 
zosilňovač od firmy marshall… tuhé hliníko-
vé šasi v žiadnom prípade nezaostáva, seba-
vedomý grip širokých 20" pneumatík dovoľuje 
natiahnuť potešenie na dohľad apexu a za ním 
sa do toho znovu oprieť. „kúpili by ste si teraz 
v6???“ zasmeje sa majiteľ. máloktoré športo-
vé vozidlo dneška dokáže vybudiť vaše zmysly 
s takou intenzitou ako perfektne fungujúci a dia-
bolsky rýchly F-type.

F-type je veľmi krásne vozidlo, ale jeho dizajn nespôsobí revolúciu 
a zrejme nikdy nebude vystavený v múzeu moderného umenia ako 
jeho predchodca e-type. Jeho čaro spočíva tiež v emóciách, ale tie 
sa v jeho prípade vybičujú až drámou, ktorá sa deje pri razantnej 
jazde (stále hovoríme o verzii s v8).

návrat dravca
Je teda F-type najlepší Jaguar od čias e-typu? asi áno. e-type 
vyvolal svojho času obrovský rozruch. nádherné športové auto, na-
vyše za viac ako priaznivú cenu, to bola ponuka, akú vtedy od firmy 
Jaguar nikto nečakal. Dnes je Jaguar v inej situácii. aj keď čaro 
značky stále funguje, predsa len začal získavať povesť usadlejšej 
značky pre pánov, „ktorí si už nepotrebujú nič dokazovať“. hoci má 
aktuálna tvár značky v područí indických „tata boys“ znovu mladis-
tvú iskru, túto 500-koňovú hlučnú šelmu s pompou pľujúcu oheň 
od Jaguara málokto čakal. moment prekvapenia vyšiel a objektívne 
výborný športový Jaguar je opäť tu!

nový jaguar F-type nadchol 
všetkých, ktorí sa na ňom mohli 
previezť. Pre mnohých je práve 
tento model najlepším vozidlom 
s veľkou mačkou v znaku od čias 
legendárneho e-typu. Dokáže 
nový jaguar nadviazať na kult 
osobnosti svojho ideového pred-
chodcu? skúsili sme zistiť…

  
riadime legendy
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ďakujeme p. michlovi za zapožičanie vozidiel.

Štvorica koncoviek výfukov odkazuje 
na verziu s motorom v8. Pri ubratí 
plynu charakteristicky zapukajú.



Týmto problémom je nedostatočný prietok oleja turbo-
dúchadlom a s tým súvisiace nedostatočné mazanie lo-
žísk rotujúcich častí. Často sa stretávame s názorom, 

že v turbodúchadle je dostatok oleja, pretože nesvietila kon-
trolka tlaku oleja. tu je potrebné zdôrazniť, že kontrolka tlaku 
oleja sa rozsvieti až vtedy, keď treba vypnúť motor, aby sa ne-
poškodil. kontrolka teda rozhodne nie je príznakom začínajúce-
ho problému! Často tiež počujeme „veď tlak oleja pred turbom 
je dobrý, tak ako je možné, že je ho nedostatok“. to je samozrej-
me nesprávne - musí sa merať aj tlak oleja za turbodúchadlom.
Či už zistíme nedostatočný prietok oleja za turbodúchadlom 
alebo pred ním, je isté, že v oboch prípadoch nebude v ložis-
kách dostatok oleja na ich mazanie a dôsledkom bude pridretie 
alebo zadretie.
pri pridretí klzného ložiska sa často náhle pribrzdí os turba, vytočí 
matica pridržujúca vrtuľku dúchadla a matica vnikne spolu s prú-
diacim vzduchom do dúchadlovej komory. to spôsobí deštrukciu 
dúchadlovej časti a vo väčšine prípadov aj ložísk. táto situácia môže 
nastať ihneď po vzniku príčiny alebo až po dlhšom čase - to zále-
ží na mnohých faktoroch. Je možné, že sa pridrie postupne a tým 
aj zastaví bez vytočenia matice dúchadla. v každom prípade treba 
okamžite nájsť príčinu problému a odstrániť ju.
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v minulom článku sme si povedali niečo o funkcii turbodúchadiel a rozdieloch medzi 
repasovanými a originálnymi. teraz sa zameriame na poruchu, ktorá sa často prejavuje 
v turbodúchadle, nemusí však byť poruchou samotného turba.

 
späť do učňovky

keď je turbo na suchu

PríZnaky:
- motor „neťahá“
-  neštandardný mechanický 

zvuk z oblasti turba
-  nameraný rozdiel v tlaku 

oleja pred a za turbom

najčastejŠie Príčiny neDostatočného maZania:  
nečistoty v olejovom vedení (zvyšky silikónových tmelov, časť 
vytlačeného tesnenia, zvyšky kovov ako dôsledok porúch iných 
častí motora a pod.), zanesený olejový filter.

olejové kanáliky 
mazanie ložiska

snímky zadretého hriadeľa



Ako ste sa dostali k motorkám? 
tak ako v prípade mnohých chlapcov ma k motorkám privied-
li rodičia. vtedy som však netušil, že budem jazdiť na takej 

úrovni. asi ako každý…

Jazdíte na motorke mimo pretekárskej trate?
nie, nie, nemám ani motorku na normálne jazdenie a ani ma to 
neláka. mám len svoje pretekárske motorky. cestné motorky ma 
nikdy nelákali a mám pred nimi trochu rešpekt.

Ako ste boli spokojný s tohtoročným Dakarom?
no, keď už som bol raz 5., tak ma 9. miesto nijako zvlášť nepote-
šilo. chcel som byť lepší, ale som vďačný aj za to.

Konkurencia je veľká…
áno, konkurencia rastie, technika sa zlepšuje, je čoraz menej po-
rúch, takže ak má niekto problémy, tak väčšinou kvôli zraneniu.

Pôjdete tento rok?
Dúfam, že áno, štartovné mám zaplatené, tak to snáď vyjde. Zá-
leží aj na sponzoroch.

Ako vyzerá tréning na Dakarskú rely?
v našich podmienkach sa môžem pripravovať len kondične. kon-
com roka je zima, jazdiť sa nedá. to znamená behanie, plávanie, 
posilňovňa, sauna… žiadna veda, čo viac sa dá robiť v zime…

Aké sú vaše dávky?
behám často asi tak 25 alebo 20 kilometrov… nemám žiadneho 
športového manažéra, takže behám sám alebo s kamarátom, kto-
rý mi dosť pomáha.

Dakar ste šli 5x, máte sa stále čo učiť? Napríklad aj v oblasti navigácie?
áno, práve v prípade navigácie potrebujete veľa skúseností a aj tí 
najlepší sa stále učia. v tejto oblasti som začiatočník.

S čím bojujete na Dakare najviac? Únava, navigácia…?
Úplne so všetkým. najväčší problém je možno spánok. niekto si 
ľahne a spí, to sa mi príliš nedarí a o pol štvrtej sa vstáva…

Trénujete na motorke niekde v zahraničí, v lomoch alebo niečom 
podobnom?

nie… jazdím len na pretekoch… prvé sú v liptovskom mikuláši, 
to je na piesku - dobrá príprava.

Čo vás čaká v zvyšku sezóny?
mám ešte dva preteky v rakúsku a tri preteky na slovensku… to 
je asi všetko. potom bude až Dakar. skúsim predtým ešte zájsť 
nejaké rely preteky.

Lákajú vás podujatia typu Baja Rally?
ani nie… je to niečo úplne iné ako Dakar.

Tento aj minulý rok ste boli najlepší z netovárenských jazdcov. Máte 
nejakú ponuku od továrenského tímu?
mal som z bavoráka aj z hondy, ale podmienky neboli najlepšie. 
skrátka, za tie peniaze by som mohol ísť aj sám za seba…. asi tak 
by som to zhodnotil. sme malý trh, o slovákov ani o Čechov továr-
ne záujem nemajú. keby Španiel skončil piaty, tak po ňom skočia, 
ale tak to skrátka je.

Je veľký rozdiel medzi továrňou a vašou technikou?
Je, továrenská motorka je rýchlejšia, má väčší výkon, je tam väč-
šia podpora. moja motorka vytiahne 165, továrenská 168 a vo 
výsledku to už o 500 alebo 600 km nie sú sekundy ale minúty… 
takže ak sa ide etapa 50 km na plný plyn, továrenský jazdec získa-
va minúty úplne zadarmo.

Dá sa vyhrať v podmienkach, ktoré máte?
neviem… Urobím všetko pre to, aby som sa o to pokúsil.
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slovenský jazdec sa zapísal do povedomia fanúšikov najmä svojimi úspechmi 
na slávnej Dakarskej rely. najnovšie vozí na kapotách svojej ostrej ktm 
logá aci, tak sme sa s ním porozprávali pred finálnymi pretekmi country 
cross v jeho rodnom žaškove. mimochodom, preteky s prehľadom vyhral. 
rovnako suverénne vedie rakúsky šampionát.

Štefan svitkoŠTEFAN SVITKo
Slovenský motocyklový pretekár
Narodený: 26. jún 1982, Žaškov, 
slovensko

Najväčšie úspechy:  
3x majster európy, 9x majster slovenska.  
Úspešný účastník rally Dakar  
(5. miesto 2012, 9. miesto 2014)



Fínska kvalita

OdOlné výFuky dO 
nárOčnéhO prOstredia

  ObOjstranne pOhliníkOvané a pOzinkOvané - vrátane 
všetkých vnútOrných dielOv

 rúrky a priečky sú z plechu s hrúbkOu 1,5 mm

 vOnkajší plech 1,25 mm

  vďaka „FOrtieľnemu“ jednOvrstvOvému  
vOnkajšiemu Obalu nevzniká kOrózia  
medzi jednOtlivými vrstvami plechu 

 exkluzívne v pOnuke

plOchý univerzálny 
tlmič FennO

diely výFuku FennO

pružný člen výFuku FennO


