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MV AgustA BRutALe
Rozhovor: Petr „Pilník“ Pilát
Mluvte spolu: Komunikátory seNA
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KOLAMA
VZHŮRu

PETR „PILNÍK“ PILÁT by Vás ze dobře míněné klesické motorkářské přání „Hlevně vole koleme
dolů“ nijek zvlášť rád neměl. Kole během jeho jízd opisují divoké trejektorie e ve vzduchu je
prekticky více než ne zemi. Derwin by v něm viděl chybějící vývojový článek mezi motorkářem
e ekrobetickým pilotem. Jek e proč trénuje se dozvíte v rozhovoru ne konci čísle.
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editorial

Motorkáři !
Někdo se dokáže stát legendou ještě za svého aktivního života a nemusí kvůli tomu
umřít jako James Dean. MV Agusta Brutale je toho příkladem a jako důkaz předkládáme její verzi s názvem Dragster 800. Úžasné svezení na jedné z nejkrásnějších motorek vůbec. Dále ukážeme, že motorkář nemusí být jen mlčenlivý individualista - nové headsety udělají společenského tvora i ze zapřisáhlého antisociála.
Především na méně zkušenější míří článek o výběru oblečení. Zkušený frajer si
tam však taky najde svoje, i kdyby to mělo být jen souhlasné pokývání hlavou,
nebo rána pěstí do stolu. soubor komentovaných novinek začínající žurnalistky
Oliny je dnes už klasikou...
Váš tým ACI.

Pokud chcete tento magazín dostávat pravidelně, pošlete nám kontaktní údaje
(email pro elektronickou verzi, poštovní adresu pro tištěnou verzi) na email info@aci.cz
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Představujeme

Kompletní nabídka španělského výrobce
BRZDOVÁ, sPOJKOVÁ A PLYNOVÁ
LANKA
Cena již od 275 Kč (12,19 euR)

BRZDOVÉ A sPOJKOVÉ PÁČKY
Cena již od 150 Kč (5.77 euR)

Nájezdová rampa
Hliníková skládací rampa
· Lehká a robustní, svařovaná konstrukce, ochrana korby
či návěsu pomocí plastových protektorů

Namaž a jeď

· 1 kurt v sadě
· Maximální nosnost: 250 kg
Kód: M002-65

Cena: 2 045 Kč (75.67 euR)

Podložka pro mazání řetězu
· Podložka s válci Q-tech pomůže promazat řetěz bez stojanu
a bez popojíždění
· Gumová podložka pod boční stojan v sadě
Kód: M002-57

Cena: 990 Kč (36.62 euR)
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Představujeme

extrémě vodotěsný
Oxford AQuA V20 eXtReMe
VIsIBILItY
Vodotěsný batoh pro cestování na kratších
vzdálenostech za nepříznivého počasí
· Zvýšení viditelnosti díky velkému množství reflexních ploch
· Vyrobeno z lehkého TPU polyuretanu odolného proti vodě
a mechanickému opotřebení
· Rolovací vršek batohu konstruovaný pro zaručení vodotěsnosti

spolehlivý hlídač

Kód: M006-130

Cena:
1 490 Kč
(54.72 euR)

OXFORD Alarm D scoot
Zámek se systémem dvojitého kotvení a alarmem
· Třmen zámku z kalené oceli o průměru 16 mm
· Voděodolné provedení pláště a protiprachová krytka vložky
zámku
· Snížený třmen vhodný pro méně přístupné prostory na
skútrech
· Set včetně tří klíčů, držáku pro uchycení a lithiových baterií
· Akustický signál 120 dB
Kód: M005-42

Cena: 1 990 Kč (73.08 euR)
Ceny jsou maloobchodní s DPH

MX stojan
stojan pod motor na offroad
motorky
· Oranžová barva KTM
· Stojan nabízíme v dalších
deseti barevných variantách
Kód: M002-80

Cena: 950 Kč (35.16 euR)

Na plný plyn! 02/2016
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Novinky

Retro turbo
Že Keweseki věří v novou éru turbomotorek víme. Podle
informecí z febriky se všek vykutálení inženýři chystejí ne
bázi přeplňoveného egregátu postevit retro stroj, který
by měl ovládnout tuto stále populárnější ketegorii, kterou
vedou trediční evropské znečky. Motorke bude nejspíš
odkezovet ke slevné Z900 e to svou podobou i názvem.
V průběhu dvou let chce nejmenší jeponský výrobce
předstevit 11 nových modelů...

sběratelská
okruhovka

Olina: "Turbo na drátových
kolech ? Můj Tamagoči pláče... “

Messimo Temburini, král motocyklového designu, z jehož
pere vzešle podobe Duceti 916, MV Aguste F4 e delší
skvosty, už není mezi námi. Nicméně, před svým odchodem stečil nevrhnout okruhový speciál T12, který nyní tým
v čele s jeho synem dokončil. Úchvetná motorke s motorem z BMW S 1000 RR jesně nese mistrův rukopis.
Olina: "Sběratelská věc. S cenovkou
kolem osmi milionů moc slicků na
okruhu neupeče...“

2>3
Podle petentů, které si Honde
nechele registrovet, to vypedá,
že tříkolke Neowing se v dohledné době zekousne do esfeltu.
Tříkolke se umí neklánět podobně jeko obdobné menší tříkolky Pieggio, pohon bude dost
možná hybridní. Jeho součástí
má být čtyřválcový boxer.

Olina: "Chybělo Vám někdy na motorce třetí kolo ?
Nejspíš asi tolik jako v autě páté... "
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Novinky

Magpul Ronin
pro Pikes Peak
Tento monstrózní stroj skončil loni druhý ve sledovaném závodě do vrchu v Pikes Peak a porazil
řadu mašin jedoucích s tovární podporou a mnohem většími rozpočty. Motorku postavenou firmou
Ronin Motorworks pohání motor EBR 1190RX o síle
185 koní a jak povědomá silueta naznačuje, technika
pochází ze strojů Erica Buella.
Olina: “Nápad jak se zbavit
skladových zásob zkrachovalé
firmy se nab ízel...
Americký sporták pořád chyb í. “

BMW se postará
BMW představilo první motocyklový systém včasné pomoci nazvaný inteligentně “Intelligent Emergency Call”. V praxi funguje
tak, že v případě kolize buď automaticky nebo po zmáčknutí
tlačítka pošle informace o poloze do call centra BMW, které je
vyhodnotí a zkoordinuje záchranné služby. Podle praktické zkoušky se doba do příjezdu odborné pomoci zkrátí o 40-50%.
Službu bude BMW nabízet od začátku roku 2017.
Olina: “A pak příjde Intelligent Hotel
Booking, který automaticky rezervuje
hotel podle destinace z navigace.
S množstvím prodaných GS by BMW
mohlo uvažovat o vlastn í síti hotelů. “

Lehký tuning
v rally stylu
Suzuki se snaží na svůj přepracovaný lehký roadster
SV650 upozornit tímto novým konceptem. Design je
inspirován závodními rally auty ze 70 let, kdy vozily
přídavná světla pro noční závody. Kromě přídavných
světel a drobných detailů je přepracovaná sedlová část
a výfuk. Firma nesdělila, zda přemýšlí o sériové výrobě.
Olina: “SV650 u nás jezdí mraky ...
berte to kluci jako ná pad jak za
víkend v dílně tu svou odlišit. “

Na plný plyn! 02/2016
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Autor: Pavel Hrůza
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Řídíme legendy

MV

AgustA (Meccanica Verghera Agusta) vznikla
původně jako odnož letecké společnosti Agusta
v únoru roku 1945. Měla po válce vytížit přebytečné zaměstnance a především reagovat na poptávku po levných
dopravních prostředcích, což tehdy byly motocykly. Firma produkovala sportovně střížené motorky menších kubatur od 125 do
150 cm3. Už tehdejší motocykly vynikaly mimořádných stylem.

V 60. letech minulého století rostla poptávka po silnějších strojích, na kterou MV Agusta reaguje stroji o obsahu nejdříve 250
později 350, 600 a nakonec 750 kubíků.
Závodní srdce
Bratři Vincenzo a Domenico Agustovi, kteří firmu v roce 1927
převzali po otci hraběti Giovannim Agustovi měli vášeň pro závodění. Podobně jako ve světě aut Enzo Ferrari, i oni prodávali produkční motorky prakticky jen proto, aby mohli financovat
závodní oddělení.
Výčet vyhraných závodů Grand Prix v různých kubaturách
je ohromující. Po přelomové sezóně roku 1957 po dohodě
svět Grand Prix kvůli rostoucím nákladům a klesajícím prodejům svorně opouštějí italské značky Gilera, Moto Guzzi

a Mondial. Hrabě Agusta nejdříve také souhlasí s vyklizením
pole, pak se ale naštěstí vrací a značka MV Agusta vyhrává
17 titulů v pětistovkách v řadě. Závodní tří a čtyřválce značky,
pověstné vynikajícími jízdními vlastnostmi, byly synonymem závodů Grand Prix v 60. let až do počátku let 70.
Od 60. let již masový trh patří autům a výobci motocyklů musí
hledat jiné obchodní modely. Po smrtí hrabětě Domenica Agusty v roce 1971 firma ztrácí vizi a zdá se být daleko za zenitem. Poslední Grand Prix titul vyhrává v roce 1976, pak se
ze závodů stahuje. Poslední motorka MV Agusta první éry je
vyrobena v roce 1980.
Zmrtvýchvstání
V 90. letech společnost převzala Cagiva bratrů Castiglioniů
a na rozdíl od české značky ČZ se jim Agustu podařilo skvěle nakopnout. Cílem bylo vyrábět exkluzívní motorky vzbuzující
vášeň, motocyklovou obdobu Ferrari. Povolali geniálního designéra Massima Tamburiniho (mimo jiné autor Ducati 916),
který vytvořil překrásný supersport F4 a později nahatý roadster Brutale. Z nevídaných originálních tvarů těchto strojů MV
Agusta těží dodnes a daří se jí velmi dobře techniku i design
přizpůsobovat potřebám dnešního jezdce.
Na plný plyn! 02/2016
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Řídíme legendy
Brutale
První generace MV Agusta Brutale měla čtyřválcový motor
o objemu 750 cm3. Dráždivým tvarům motorky vévodil přihradový rám, zvláštní tvar světla a letmo uchycené zadní kolo
s paprsky ve tvaru pěticípé hvězdy. Celá motorka byla navržena
s mimořádným citem pro detail. Tomu odpovídala také cena.
Sportovně naladěný motor i podvozek také nebyly pro každého.
Naladění motormanagementu mělo své mouchy, nicméně, zrodil se stroj snů pro velkou část motocyklových fandů.
MV Agusta svůj nahý klenot po několik generací šlechtila, přidávala na objemu motoru a dostavila se i vytříbenost v chování
Brutale. I když to firma neměla lehké a v rychlém sledu několikrát měnila majitele, aby se obloukem vrátila do rukou Claudia
Castiglioniho (v roce 2014 získala čtvrtinu Mercedes-AMG) a
jeho holdingu, atraktivní roadster Brutale je tu stále a stále lepší.
Brutale 800 Dragster
Tříválcová Brutale 800 byla představena koncem roku 2012.
Vycházela z menší Brutale 675, představené dříve téhož roku.
I když jde oproti původní řadě Brutale o novou motorku, designové rysy zůstávají zachovány. Agresivní tvary se střídají
s elegantními, je tu příhradový rám, typický tvar světla s malou kapličkou pro přístrojový panel, letmo uchycené kolo a baterie koncovek výfuků nad sebou. Tady se počítá do tří, aby byl
podtržen třívalcový koncept, se kterým v této kategorie velmi
úspěšně bodoval Triumph. Motorka je velmi kvalitně vyrobena,
vše působí festovním dojmem (včetně stojánku, který je tradiční slabinou mnoha italských strojů).
Kombinace lehkého agilního podvozu a většího motoru s vysokým kompresním poměrem měla dát motorce při zachování
obratnosti roadsteru střední třídy rychlost a sílu větších plno-

MV AgustA BRutALe 800 DRAgsteR
Motor:

Tříválec, 798 cm3, 12 ventilů,

Výkon:

125 koní při 11 600 ot./min.,
81 Nm při 8 600 ot./min.

Maximální rychlost:

245 km/h

Hmotnost:

167 kg (suchá)

Objem nádrže:

16,6 L

Pneumatiky:

20/70 - ZR 17, 200/50 - ZR 17
Elektronické ovládání plynu
8 stupňová kontrola trakce

Cena:
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12 990 EUR

krevníků. Verze Dragster nabízí mírně odlišný styling, na první pohled je patrná zkrácená koncová část motorky a zrcátka
na konci říditek.
Lehké svaly
Už prvních pár zatáček s razantnějšími výjezdy napoví, že záměr se povedl skvěle. Lehkost a obratnost Brutálky je... fenomenální. V tomto směru s ní snese srovnání snad jen Triumph
Street Triple. Tříválec o výkonu 125 koní táhne lineárně mocnou silou. Díky ovládání „plynu“ ride-by-wire jsou reakce motoru
okamžité - to sice píší moto novináři o nových strojích desítky
let, ale s touto technologií tento parametr opravdu dostává
zcela jinou dimenzi. Motormanagement je navíc pečlivě naladěn
a v několika jízdních režimech si vybere jezdec každé úrovně.
Kdo by čekal, že fascinující design této sochy na kolech bude
na úkor stovek hodin ladění motoru, je úplně vedle. MV Agustě se přece jen daří i v závodech supersportů, takže kromě
působivé historie má malá značka k dispozici i zcela aktuání
a fungující know-how.
Průběh výkonu motoru nabízí i zajímavou špičku. Největší devizou stroje je však celková vyváženost všech prvků. Pošlete ji
do série zatáček, kde se jejích 167 kg (za sucha) nechá skládat ze strany na stranu s nenucenou lehkostí, motor ve výjezdu
zatáhne silou, jakou od tak lehkého stroje rozhodně nečekáte,
o sucho v kalhotech se postará velkorysá kontrola trakce a dynamiku navíc podpoří standardně montovaný quick-shifter, takže
spojka zbytečně nezdržuje příval zážitků. Emoce dále nakopne
krásně nakřáplý zvuk, který netají, co se v motoru děje a samozřejmě i vědomí toho, že jedete na stroji legendární značky.
MV Agusta představila hned na poprvé vyzrálou motorku, která
zatápí veškeré konkurenci. Jak jde vidět z nové verze pro rok
2016, značka nespí na vavřínech a dál šlechtí svůj klenot.

Rozhovor

Petr Pilát
Přeskočil na motorce letadlo, udělal první backflip
na BMX kole, na motorce ho skočil jako nejmladší,
čímž se zapsal do guinessovi knihy rekordů.
Nezastavila ho těžká zranění, stále neztrácí
optimismus a klade si vyšší mety.

C

o Vás na motorkách baví?
Úplně všechno! :) Na motorce jsem začal jezdit už ve 3 letech a tak motorka je prostě můj život a neumím si představit dělat něco jiného. Celkově mě prostě baví ten livestyle! :)
Pocity při prvním backflipu?
Už je to teda docela pár let zpátky! :) Můj první Back flip jsem
skočil v roce 2005. Bylo mi 14 let a byl jsem dokonce zapsaný
do Guinnesovi knihy rekordů! Každopádně pocit před tím prvním pokusem si celkem dobře pamatuji. Obrovská motivace
to zvládnout, ale zároveň strach. Ale adrenalin mě tlačil do
toho to zvládnout! :) A povedlo se! :)
Jak a jak často trénujete?
U našeho sportu moc záleží na počasí. Za deště nebo velkého větru skákat nejde a tak se nedá moc říct jak často
trénuji, ale snažím se, jak jen to jde. A jinak musím makat
i na fyzičce a na to mám svého kondičního trenéra Dana
Hejreta a dále se taky musím starat o psychiku - v tomto
směru se o mě stará Daniel Landa.
Zranění přicházejí s pravděpodobností hraničící s jistotou. Myslíte na to když sedáte na
motorku?
Nenene. Když sedám na motorku myslím
pouze na to, si to užít a ukázat to nejlepší, co
umím. Na nic jiného nemám čas myslet... :)
Může nějak Vaše vybavení ovlivnit následky
pádu, nebo je už jedno v čem spadnete z 5 metrů?
Já myslím, že určitě ano. Jsem sponzorovaný
jezdec firmy Alpinestars, nedám dopustit
na různé chrániče a vychytávky této fir-

my. A samozřejmě děkuji i všem dalším sponzorům, kteří
se o mě starají. Moc si toho vážím!
Zkoušíte nějaký nový trik, dá se ještě něco vymyslet?
Ano, ano, zkouším, ale nepovím vám co! :) To bude překvapení! :) Zatím jsme ještě nenarazili na hranici, že už
to dál nejde a tak stále vymýšlíme nové a někdy naprosto šílené věci.

Přeskočil jste letadlo, udělal první backflip na BMX kole, na
motorce jste ho skočil jako nejmladší, jaká je další meta?
Děkuji moc, poslouchá se mi to krásně. Každopádně loni
jsem měl velký úraz a bylo to fakt vážné. První zprávy od
lékařů byly: Doba léčení 2 roky! Každopádně já jsem to
malinko zkrátil a už za 2 měsíce jsem opět seděl na motorce. A i přesto, že jsem ztratil jeden závod kvůli mému
zranění, stal jsem se Mistrem Evropy v FMX pro rok 2015
a to byl pro mě opravdu velký zážitek! :) Co bude dalšího
zatím nevím, ale věřím, že něco vymyslím! :)
Jezdíte na motorce po silnici?
To nejezdím. Za prvé nemám na čem vyrazit a za druhé, jak stále jezdím na motorce téměř každý den,
už nemám potřebu znovu vyrazit někam na projížďku. Silniční motorky miluji, ale zatím nemám
potřebu taky nějakou mít! :)
Líbí se Vám silniční motorky, nebo berete motorku
pouze jako sportovní nářadí?
Líbí se mi všechny motorky. Moje motorky
mám dokonce pojmenovány :)) a tak
to rozhodně nejsou pouze pracovní, sportovní nástroje.
Na plný plyn! 02/2016

11

tipy k nezaplacení

Chytře na motooblečení
Dávno již neplatí, že kožená kombinéza stačí pro
všechny příležitosti. Různé druhy motorek nabízejí různé druhy jejich použití a k tomu je potřeba adekvátní oblečení. Motoblečení prodělalo
v posledních letech stejně razantní vývoj jako motocykly samé a dokážou zajistit, že jste v pohodlí
a suchu za všech okolností. Jen si správně vybrat…
ové materiály jsou odolnější proti oděru i proti povětrnostním vlivům. I když kůže zůstává nezastupitelnou klasikou minimálně pro sportovní nasazení,
nové textilní materiály a klima membrány poskytnout mnohem větší komfort při zachování rozumné bezpečnosti. Zaměříme se na bundy a kalhoty.

N

Město
Jízda po městě se většinou odehrává v menších rychlostech než mimo něj. Naopak je často důležitý ležérní styl,
komfort pro každodenní používání a ochrana před deštěm.
Každodenní život s motorkou nebo skútrem ve městě klade na oblečení zcela jiné nároky než při krátké víkendové
vyjížďce, po které můžeme oblečení i sebe půl dne sušit.
Potřebujeme přijet do práce, na úřad, jednání a všude tam
nechceme vypadat jak okruhový šílenec nebo easy rider.
Vhodnější bude dát přednost lehké textilní bundě s voděodolnou membránou a kevlarovým jeansům. Není potřeba
se zříkat bezpečnostních prvků ve formě certifikovaných
chráničů kloubů a páteře. Při zkoušení oblečení vždy prověřte, že chrániče sedí přesně tam, kde mají být. Zejména
u loktů a kolen je třeba být obezřetný. Jeansy by měly mít
výškově stavitelné chrániče. Šířka nohavic by měla být taková, aby zajistila kolenní protektor na svém místě.

Při dobrodružném cestování není potřeba volit kompromisy. Nic jiného než kvalitní třívrstvá bunda s odepínatelnou
termovložkou (nejlépe ve formě samostatně nositelného
kusu) a membránou nesplní nároky cestovatele tak dobře.
Dobře umístěné a přístupné kapsy jsou velkou výhodou,
pásky pro úpravu obvodu rukávů nutností. Větrací panely
držené v otevřené poloze magneticky, neoprenový krční
díl nad zipem bránící poškrábání, poutka u zipů umožňující manipulaci v rukavicích, cípy kapes vyztužené pro
větší odolnost, to vše jsou detaily, svědčící o kvalitě
a vysoké užitné hodnotě.

Cestování
Díky stále teplejším létům dnes využívá výhod textilního oblečení i řada silničních cestovatelů ve stylu gran turismo,
kterým dříve stačil univerzální kožený komplet nebo kombinéza. Promyšlený systém odvětrání moderních textilních
bund i kalhot poskytne komfort, jaký dát kůže nemůže. Důležitý je střih co sedí a materiál odolný vůči větru. Příliš
volný střih v kombinaci s méně kvalitním materiálem způsobí nafouknutí bundy, která pak vytváří velký odpor vzduchu
a svými kmity dokáže i „kecat“ do řízení.
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sportovní jízda
Na sportovní jízdu zatím nikdo nevymyslel nic lepšího
než je kožená kombinéza, ať jednodílná nebo dvoudílná.
Kůže je ze všech materiálů nejodolnější a své vlastnosti si drží nejdelší dobu. Při výběru je opět zásadní střih, umístění chráničů vůči těm místům vašeho
těla, které mají chránit. Je dobré vědět, že letní kombinéza z perforované kůže je vhodná opravdu jen na
nejteplejší letní měsíce. Po zbytek roku bude nepoužitelná, i kdyby jste si pod ní nacpali svetr pletený
z opičí lásky a rozložené noviny.

Kód M100-148

AYRtON ARCON
textilní bunda z polyesterové tkaniny 600D
· Fixní membrána Reissa® - 100% odolná proti větru, nepromokavá
a prodyšná
· Odnímatelná termální výstelka
· Vnitřní certifikované chrániče kloubů a páteřová vložka
· Ventilační panely na hrudi s zapínáním na patenty
· Krátký zip pro připnutí ke kalhotám
· Neoprenové manžety rukávů a límec
· Fixace límce v odepnuté poloze pomocí poutka
· Reﬂexní prvky 3M Scotchlite®

Cena: 3 989 Kč (146.56 euR)

Kód M100-150

AYRtON BRuNO
textilní bunda z polyesterové tkaniny 600D se zdvojenou
vrstvou z balistického nylonu 1650D na předloktí
· Fixní membrána Reissa ® - 100% odolná proti větru, nepromokavá
a prodyšná
· Odnímatelná termální výstelka
· Strečové panely v úrovni loktů a a ramen
· Vnitřní certifikované chrániče kloubů a páteřová vložka
· Ventilační prvky pro lepší přívod/odvod vzduchu
· Neoprenové manžety rukávů a límec
· Fixace límce v odepnuté poloze pomocí poutka
· Reﬂexní prvky 3M™ Scotchlite ®

Cena: 3 790 Kč (139.21 euR)

Kód M101-34

AYRtON tRACY
stylová textilní bunda
· Fixní membrána Reissa® - 100% odolná proti větru, nepromokavá
a prodyšná
· Odnímatelná termální vložka s výplní z dutých vláken Thermolite®
· Vnější vrstva z polyesteru 600D se zdvojenou vrstvou z balistického
nylonu 1650D na ramenech a předloktí
· Vnitřní certifikované chrániče kloubů a páteřová vložka
· Strečové panely v úrovni loktů pro větší volnost pohybu
· Ventilační prvky pro lepší přívod/odvod vzduchu
· Odolné zipy YKK®
· Reﬂexní prvky 3M™ Scotchlite™

Cena: 3 290 Kč (120.84 euR)

Kód M111-27

AYRtON tRIsHA
textilní kalhoty z polyesteru 600D vhodné k bundě tracy
· Fixní klimatická membrána Reissa ® - 100% odolná proti větru,
nepromokavá a prodyšná
· Odnímatelná termální vložka s výplní z dutých vláken Thermolite ®
· Vnitřní certifikované chrániče kolen
· Strečové panely v úrovni kolen a zádové části pro větší volnost
pohybu
· Ventilační prvky pro lepší přívod/odvod vzduchu
· Reﬂexní prvky 3M Scotchlite™

Cena: 2 990 Kč (109.82 euR)

www.aci.cz www.aci.sk

Ceny jsou maloobchodní s DPH

technologie

MLuVte sPOLu !
Parta motorkářů na vyjížďce, moto cestovatelé, pár jedoucí na motorce na dovolenou...
Co spojuje tyto skupiny pokud chtějí spolu komunikovat při jízdě na motorce? Možnost
bezdrátové komunikace s pomocí Bluetooth náhlavní soupravy neboli headsetu.
nyní jako novinku přináší tento sortiment od
světoznámé značky SENA, jednoho z průkopníků
průmyslového využití Bluetooth technologie. Značka úspěšně
adaptuje zkušenosti z průmyslového Bluetooth na oblast
sportu.

ACI

Co obecně tedy s Bluetooth headsetem dokážete? Hovořit
s ostatními parťáky, kteří mají také headset, telefonovat
z mobilního telefonu, poslouchat hudbu či rádio, poslouchat
signály z navigace či z radaru, a to vše bezdrátově až na
vzdálenost 2000 metrů v partě až 8 lidí. Nemusíte ani
sundat ruce z řídítek - s pomocí dálkového ovládání (volitelné příslušenství) nebo hlasových příkazů ovládáte pohodlně
celý headset, což je právě největší přínos celé technologie: Pohodlí a bezpečnost. Kdo zkusil ví, že možnost komunikace během jízdy, sdílení zážitků, ale také varování před
nebezpečnými úseky, dodá jízdě zcela nový rozměr.
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Základní modely headsetů mají nejčastěji následující funkce:
 Interkom: Základní funkcí je komunikace s ostatními. Model
od modelu se pak liší počet osob, se kterými můžete
v reálném čase komunikovat (2 - 8) a dosah ve volném
terénu (400 - 2000 metrů)
 Handsfree mobil: Můžete přijímat a ukončovat telefonní
hovory, též i pomocí hlasových příkazů
 gPs navigace: Přijímáte pokyny z navigace
 MP3: Posloucháte svou oblíbenou hudbu z MP3
přehrávače nebo z mobilního telefonu.
Pokročilejší modely pak umí i následující:
 Foto + Video: Model 10C má integrovaný fotoaparát
schopný pořizovat snímky a videozáznam ve formátu Full HD.
 FM rádio: Modely 10C a 10S mají vestavěné FM rádio
s předvolbou stanic

technologie
Společným jmenovatelem zůstává technologie Bluetooth, jak mobilní telefon tak GPS navigace či případně externí MP3 přehrávač
musí být tedy vybaveny technologií Bluetooth. Pokud však audio
zařízení (mobilní telefon, MP3 přehrávač, onboard audio systém,
detektor radarů, GPS navigace) nedisponuje rozhraním Bluetooth, SENA má i pro tyto situace připraveno řešení: Je jím
Bluetooth transmiter SM10. Jednoduše dodá Bluetooth technologii tam, kde chybí - do portu AUDIO IN můžete připojit MP3
přehrávač / mobilní telefon / onboard audiosystém, do portu
AUX pak např. navigaci nebo detektor radarů a pak už propojení
s headsetem nic nebrání.
Bluetooth headsety SENA představují obecně řešení jak do
uzavřených tak i do vyklápěcích přileb. Centrální jednotka je
umístěna z venku na boku přilby, uvnitř jsou pak na polstrování
připevněna sluchátka spolu s mikrofonem. Modely standardně obsahují jak pevný tyčový mikrofon pro vyklápěcí přilby
tak i ohebný drátový mikrofon do přilby uzavřené. V nabídce
headsetů SENA nejsou jen univerzální řešení pro všechny
typy přileb, kdy je centrální jednotka umístěna z venku na
boku přilby, ale i headsety pro konkrétní modely přileb, kdy
je centrální jednotka takřka neviditelně integrována dovnitř
přilby.

spolehlivá komunikace:
seNA 10s
· Komunikace až se 4 headsety až na 1 600 metrů
· Ovládaní mobilu hlasovými příkazy
· Přijímání pokynů z navigace
· Poslouchání hudby z mobilu nebo z Bluetooth MP3 přehrávače
· Vestavěné FM rádio
· Na uzavřenou i otevřenou přilbu
· Advanced Noise Control™ v hlasitém prostředí automaticky
zesílí zvuk jdoucí ze sluchátek
Kód M143-005

Cena: 6 453 Kč (238.79 euR)

Komunikátor s kamerou:
seNA 10C
· Stejné komunikační vlastnosti jako 10S
· Nahrávání a focení díky stisku jediného tlačítka.
· Funkce video tagging
· Vkládání hudby hudbu ze smartphonu a audio
z interkomu do videa
Kód M143-003

Cena: 10 773 Kč (398.65 euR)

Nejvyšší liga: seNA 20s
· Komunikace až s 8 headsety až na 2 000 metrů
· Ovládaní mobilu hlasovými příkazy
· Přijímání pokynů z navigace
· Poslouchání hudby z mobilu nebo z Bluetooth MP3 přehrávače
· Vestavěné FM rádio
· Audio Multitasking™ můžete v jeden čas komunikovat přes interkom
a zároveň poslouchat hudbu, FM rádio, nebo pokyny navigace.
· Spárování Bluetooth zařízení pouhým zatřesením.
· Hlasové ovládání
Kód M143-004

Cena: 8 073 Kč (298.74 euR)
Na plný plyn! 02/2016
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Kód M140-162

CAssIDA eVO
·
·
·
·
·

Polykerbonátová skořepine
Sluneční clone
Odnímetelný nosní deﬂektor
Zepínání pomocí mikrometrické přezky
Hmotnost ±1 550 g

Cena: 2 490 Kč (91.46 euR)

Kód M140-265

CAssIDA POLICe MFP
Otevřená přilba s polykarbonátovou skořepinou
·
·
·
·
·

Bodová eretece pro stežení v týlové části
Bezpečnostní kroužek pro připnutí k zámku umístěný ne řemínku
Krátký kšilt součástí belení
Zepínání řemínku pomocí mikrometrické přezky
Hmotnost ±1100 g

Cena: 2 289 Kč (84.11 euR)

Kód M140-258

CAssIDA VeLOCItY st
Výklopná přilba s přípravou pro kabeláž komunikátoru
·
·
·
·
·

Polykerbonátová skořepine
Sluneční clone
Plně odnímetelná e pretelná výstelke z prodyšného meteriálu
Zepínání řemínku pomocí mikrometrické přezky
Hmotnost ±1 700 g

Cena: 3 590 Kč (131.86 euR)

Kód M140-277

CAssIDA CROss CuP
·
·
·
·
·
·

Polykerbonátová skořepine
Plně odnímetelná e pretelná výstelke
Zepínání pomocí DD kroužků
Tver přizpůsobený pro použití s chrániči krční páteře
Kšilt nestevitelný i v rukevicích
Hmotnost ±1 350 g

Cena: 2 490 Kč (91.46 euR)

Ceny jsou maloobchodní s DPH

