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Profil FLY Racing
Úvod do brzdových
destiček Newfren

Řídíme legendy:

Indian Scout
Přehled motokrosových přileb Cassida

Editorial

Cassida
na
Intermotu
Motorkáři!
Tradiční česká značka
Cassida expanduje za
hranice své domoviny.
Prostřednictvím působivého
stánku se představila na
výstavě Intermot v Kolíně
nad Rýnem a má našlápnuto
stát se černým koněm
evropských trhů.

Bavit se o konci sezóny, zazimování a strkání špuntů do výfuků by bylo klišé. Zimy
jsou mírné a dá se jezdit i v prosinci. I v tomto čísle najdete pár produktů, které
pomůžou udržet důležité partie v teple. Představíme také stručnou historii a jízdní dojmy aktuální verze legendárního Indiana, zasvětíme Vás do sortimentu kvalitních italských brzdových destiček Newfren a v neposlední řadě se podíváme co
pro Vás má připraveného značka FLY Racing, kterou nově zastupujeme.
Reportérka Olina se svým Cinquecentem vydala na výstavu EICMA do Milána
a podělí se s námi o čerstvé dojmy z představených novinek. Docela se začíná
orientovat...
Tým ACI Vám přeje krásnou zimu!

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

Představujeme

Řetěz je řetěz

Je to
v suchu

Zámek na motocykl OXFoRD Scoot Chain Heavy Duty
· Délka 1,5 m
· Zámek použitelný i jako zámek kotoučové brzdy

Pláštěnka NOX Basic

kód: M005-45

· 100% vodotěsná jednodílná
pláštěnka s reflexními prvky

Cena: 990 Kč (36,36 EUR)

· Kombinace nylonu a PVC
· Bez podšívky
· široká škála velikostí XS-5XL
kód: M162-00

Cena: 840 Kč
(30,85 EUR)

Vždy po ruce
Záchytný kanystr pro snadnou výměnu
oleje i mimo dílnu

Přilba CASSIDA
Cyklon

· Objem: 6 l

· Sklolaminátová
skořepina

kód: 9901200

· Sluneční clona

Cena: 345 Kč (14,68 EUR)

Zatop si pod zadkem
Karbonové vyhřívání sedla motocyklů
a čtyřkolek
· 2stupňová regulace teploty
· Matrice z karbonového vlákna japonského výrobce textilií
Toray Corporation
· Teplota ohřevu od 35°C do 70°C, doba ohřevu 2-3 minuty
kód: M430-058

Cena: 967 Kč (35,77 EUR)

Vyhřívané gripy
Vyhřívané rukojeti OXFORD Hotgrips
Premium Sports

· Odnímatelná pratelná
výstelka

Rovnováhu
udržovat...
Vyvažovačka motocyklových kol QTECH

kód: M140-245

· Osa o průměru 1,2 cm na 4 kuličkových ložiskách

Cena: 4 890 Kč
(179,60 EUR)

· Integrovaná vodováha a nastavitelné podnožky
pro dokonalé vyrovnání zařízení

Hlava v bezpečí

kód: M002-86

Cena: 1 876 Kč (69,42 EUR)

· Komfortní grip s ergonomickým
povrchem
· Dešti odolný panel
· Regulace vyhřívání
kód: M003-02

Cena: 1 960 Kč
(71,99 EUR)

Ceny jsou maloobchodní s DPH

Padne do ruky
Montpáka Vicma s plastovou rukojetí
· Délka 280 mm
kód: M011-531

Cena: 327 Kč (12 EUR)

Ruce v pohodě
Kryty páček Rtech FLX ALU
· Nabízíme v dalších devíti odstínech
kód: M440-619

Cena: 1 513 Kč (55,98 EUR)
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Novinky

Novinky

Dobrodruh

Italský plážový
vysavač

z lepších časů

Itálie je zemí zaslíbenou benzínu. Už i tam však
existuje firma Energetica, která produkuje elektrické
motorky… Koncept „elektroscrambleru“ Esse 9 na
Milánské výstavě sondoval zájem zákazníků, když
vše půjde dle přání výrobce, výroba bude zahájena
počátkem roku 2017.
Olina: “Jestli se motorky bez
výfuku v Itálii uchytí, bude
Termignoni dělat kryty na
baterky?? “

Vyšlechtěný
korzár
Po několikáté obnovená slavná značka Moto Morini
představila novou verzi svého stěžejního modelu Corsaro. V názvu nově figuruje „ZZ“, mocný dvouválec nyní
splňuje normu Euro 4, nové jsou také LED světla, brzdy Brembo s ABS od Bosche a výfuky Zard. Základní
linie ručně montované motorky z pera nedávno zesnulého designéra Luciana Marabeseho zůstávají stejné.
Olina: "Dnes už vypadá jak výplod
Dr. Moreaua, ale divokých
dvouválcových dvanáctistovek bez
kontroly trakce už moc nen í...“

Himalájský šplhavec
Indický Royal Enfield připravil evropskou verzi svého utilitárního biku Himalayan. Dlouhozdvihová čtyřstovka si řekne o výměnu oleje
jednou za 10 tisíc kilometrů, a protože dvoumístné vozidlo v Indii nikdy neveze jen dva pasažéry, pevný rám navrhla britská firma Harris
Performance.
Olina: "Nen í krásný, nen í
rychlý, ale nen í drahý a je
to pracant. O žn ích sklidí
pšeni ci a vytrhá plevel.“
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V době, kdy cestovní endura narůstají do obludných
rozměrů, zavzpomínali u BMW na pionýra této kategorie, ikonické R80G/S. Stroj postavený na základech
retro linie R nineT převzal hlavní designové funkční
prvky z originálu z 80. let. Klasické G/S je v novém
„R nineT Urban G/S“ k nalezení na první pohled.
Vzduchem chlazený boxer o objemu 1 170 cm 3 dává
110 koní a celá motorka váží 221 kg.
Olina: “Podle názvu jde o GS
do města... To už fakt dnešn í
chlapi zapomněli, na jakých
motorkách se dř ív jezdilo
kolem světa ?!“

Svalnatý Rakušák
Kdo je dnes nejslavnější rakouský svalovec? No přece KTM Super
Duke R! Verze pro rok 2017 vypadá ještě brutálněji a bláznivěji
než ta předchozí. Upravený motor z LC8 dává 177 koní, nové
jsou 48mm vidlice, přední maska, bezklíčové zapalování atd.
Lehce působící motorka má 195 kg.
Olina: “Sice vypadá, že ještě nen í
hotová, a mezi bicáky a tri cá ky něco
chyb í... ale kdo b y mu to řekl do očí...“

Elektrický šimpanz
Singapurská firma Vanda Electric ukázala na čínském
veletrhu designu něco, co se jmenuje Motochimp. Je
to metr dlouhé a po hodině nabíjení ze sítě ujede cca
65 km. Podle představitelů firmy to jednou provždy
změní charakter dopravy ve městech, ale proti takovým
velkohubým prohlášením jsme imunní.
Olina: “Ale jo. Je to malé... mohla
b ych s tím zajet až k baru a cestou
zpátky to na parkovišti sbalit
do kabelky a hodit do kufru SVÉ
FABIE...“
Na plný plyn! 03/2016
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Autor: Pavel Hrůza

ohledu jej nepřekonal ani jeho těžkotonážní a hůře ovladatelný
nástupce Chief.
Scouta 101 si oblíbili i tehdy populární motocykloví akrobaté,
zejména jezdci na stěnách smrti. Tato disciplína, vynalezená
v roce 1913, spočívala v kroužení po stěnách uvnitř dřevěného
válce o průměru zhruba 10 a výšce 7 metrů, kdy jezdce drží
pouze odstředivá síla. Diváků byla spousta a odvážní jezdci nasazující vlastní životy tak určitě přispěly k popularitě obratných
motocyklů. Úspěch přišel i ve sportovních disciplínách, ať už na
závodních tratích, závodech do vrchu nebo plochých okruzích.
Ještě v roce 1960 Novozélanďan Burt Monroe zajel na modifikovaném Scoutu z roku 1920 závod na solném jezeře v Bonneville rychlostí 306 km/h - viz výborný film Nejrychlejší Indian.

Indian Scout
Indian Scout si status legendy vydobyl
na mnoha kolbištích: Na solných pláních,
stěnách smrti, závodních okruzích i v bitvách 2. světové války. Novodobý nositel
tohoto jména si jej teprve bude muset
zasloužit. Má k tomu však všechny
předpoklady.
8
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A

meričtí výrobci motocyklů, kterých bylo kolem předposledního přelomu století požehnaně, nedokázali konkurovat levným a praktickým vozům Ford T, které se vyráběly v masovém měřítku. Ve dvacátých letech minulého století už motorky
vyráběly pouze tři firmy, když v roce 1931 zavřel brány Excelsior, zbyla jen slavná dvojka Harley Davidson a Indian. Motocykly
prvně jmenované značky byly považovány za spolehlivější, Indiany
za hezčí, obě značky měly již tehdy své zaryté stoupence.
První Scout přišel v roce 1920. Motocykl, který navrhl konstruktér Charles B. Franklin, měl vidlicový dvouválec o obsahu
606 cm3 (v roce 1927 pod tlakem obliby konkurenčního Ex-

Standard Scout
Firma je nucena šetřit a vyvinula výrobně levnější rámovou platformu. Na té byl založen nový model Standard Scout, představený v roce 1932. Nový rám byl těžší a celý stroj hůře ovladatelný. Méně se prodával, vydržel však v produkci do roku
1937. Jezdce toužící po lehčím sportovnějším motocyklu měl
uspokojit model Motoplane. Vznikl montáží motoru Scout do
rámu z jednoválce Indian Prince. Motor se přesto ukázal jako
příliš silný pro tento typ rámu a motocykl se dlouho v nabídce
neudržel. Model Pony Scout, což byl vlastně Motoplane s objemem motoru zmenšeným na necelých 500 cm3 v produkci
zůstal déle, později nesl obchodní jméno Junior Scout. Pětistovky byly souhrnně nazývány „Thirty-Fifty“ podle objemu motoru v kubických palcích (30,50 ci). Na základě tohoto modelu
později vznikl vojenský typ 741. Více než 30 000 těchto strojů sloužilo v rukou armád Velké Británie a Commonwealthu.
Motor: Vodou chlazený dvouválec do V
Objem motoru: 1 133 cm 3
Výkon: 100 k (8 000 ot.), 98 Nm
Rozvor: 1 562 mm
Suchá hmotnost: 246 kg
16 palcová kola
Výška sedla: 673 mm

celsioru Super X objem narostl na 745 cm3) s třístupňovou
převodovkou s ručním řazením přišroubovanou na blok motoru.
Přibližně 18 koní 168 kg těžkému motocyklu stačilo na maximální rychlost 121 km/h, což tehdy nebylo úplně málo. V roce
1928 tak Scout získal i přední brzdu. Scout zaznamenal okamžitý úspěch. Jeho nejslavnější chvíle však teprve měly přijít.
101 Scout
V roce 1928 Indian představil poladěný model 101 Scout. Měl
větší rozvor a nižší sedlo. Nižší posez a s tím spojené snížení těžiště znamenaly ještě lepší chování motorky. Tento model bývá označován jako nejlepší Indian všech dob a v určitém

Sport Scout
Horší pověst posledních typů vedla firmu k nápravě. V roce
1934 představený model Sport Scout měl lehký a pevný rám
šroubovaný ze dvou částí, lehčí hlavy válců i pokročilejší přední
vidlici. V roce 1937 vyhrál poprvé závod Daytona 200. V roce
1940 dostal nižší sedlo, hlubší blatníky a celkově se vzdálil pojmu „sport“ ve svém názvu.
Vznikla rovněž vojenská verze 640-B určená pouze pro domácí
jednotky. Vyrobeno však bylo jen kolem 2 500 kusů.
Poválečný ústup
Když se v Indianu vrátily v roce 1946 k civilní produkci, svět
byl jiný. Vývoj modelu 647 Scout byl zastaven a konstruktéři
začali rozvíjet nadějnější koncepty.
V roce 1948 ještě firma vyrobila kolem 50 kusů závodního speciálu
648 Scout, ale to byl již poslední klasický Scout. Motor o objemu
737 cm3 a výkonu 38 k měl stále pevné uchycení zadního kola
(hardtail), 182 kg těžký motocykl dokázal uhánět až 185 km/h.
Floyd Emde s ním téhož roku vyhrál závod na 200 mil v Daytoně.
Na plný plyn! 03/2016
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249 Scout z roku 1949 s řadovým dvouválcem a teleskopickou vidlicí je již motocykl inspirovaný britskými stroji.
Produkce motocyklů Indian se zastavila v roce 1953. V dalším období se pod značkou Indian prodávají různé motorky
včetně Royal Enfield nebo ČZ. Za opravdové zmrtvýchvstání můžeme považovat až současnou produkci pod taktovkou
koncernu Polaris.
Scout je zpátky
Když byl v roce 2014 představen nový Indian Chief, bylo otázkou času, kdy vstane z popela i legendární Scout. Stalo se
v roce 2015. Zcela nový stroj si vzal z původní předlohy pouze to, co prošlo zkouškou času - tedy základní linie, dlouhou
nízkou siluetu, linii sedla, hlubší blatníky pozdějších modelů a
samozřejmě základní koncept motoru. Jinak je zde pochopitelně vše nové. Skloubení klasických linií s moderní technikou je
impozantní a dovedené k dokonalosti. Je to poctivě postavená
motorka, jejíž rám tvoří několik masívních hliníkových odlitků
spojených šrouby. Součástí rámu je i to co vypadá jako kryt
chladiče vodou chlazeného motoru. Celek působí velmi tuhým
a bytelným dojmem, ve své kategorii v tomto směru nemá obdoby. Motor o objemu 1 133 cm3 má čtyřventilové hlavy, dvě
vačkové hřídele v každé z nich. Zpracování je perfektní a na
první pohled s velkou úctou k legendární značce - logo Indianu
najdete na každém dílu, kam se vejde...
Po usednutí na stroj je jedno jasné: Tato motorka skvěle padne „do ruky“. I když je geometrie inspirovaná původním „skau-

tem“, působí stroj velmi kompaktně. Nikde není materiál navíc,
vše je pocitově jak má být. Startuji motor a už jeho první radostné a pohotové reakce na plyn dávají tušit, že bude veselo.
Skutečně, chuť motoru jít do otáček je v této třídě naprosto
nevídaná. Stokoňový motor velmi slušně tahá a tuhý rám si dá
líbit zacházení, bez přehnaného respektu. Místo vychutnávání
si jízdy volnou krajinou na legendární stroji a vzpomínání jaké
to kdysi bylo, jedeme s „indošem“ čím dál rychleji. Není čas na
sentiment, tato motorka svádí ke sportovnímu svezení. Funguje na výši doby a pro svou obhajobu nepotřebuje brnkat na
nostalgickou ani patriotickou strunu. Bez patosu obstojí v objektivním srovnání. Největším generátorem radosti je tady bez
pochyby poměrně pružný a také esteticky krásně vyvedený motor. Tento ingot zde určitě neříká poslední slovo, jeho potenciál
pro ladění bude velký.
Podvozek a jeho naladění motor s rámem v jejich sportovních
ambicích podpoří. Žádná vlečená přední kyvná vidlice s listovým perem a třecím tlumičem jak za starých časů… Podvozek
žehlí povrch českých okresek obstojně - není zbytečně plavný
při rychlejší jízdě a pohodlí je stále na slušné úrovni. Jediným
omezením v rozletu - jak co do rychlosti tak času stráveného
v sedle - je jízdní pozice vyplývající z konceptu motorky. Je velmi dobře nastavena pro klidné brumlání po highways i na zběsilejší akci, ale sedlo neumožňuje změnu pozice a tak se dřív
nebo později dostaví jistá strnulost. Pak je potřeba zastavit
u zahrádky restaurace, kde designově výrazný a zatím neokoukaný stroj budí emoce u všech bez výjimky.

Už žádný zarezlý šroub
nebo utopená elektronika!
Chraňte podvozek a veškeré pohyblivé mechanismy Vašich aut i motorek
s pomocí moderní nanotechnologie!
Nanoprotech Auto Moto Anticor

Nanoprotech Auto Moto Electric

· Uvolňuje zatuhlé spoje
· Odstraňuje rez
· Chrání před korozí
· Vytlačuje vodu - lze ošetřit i spoje,
ve kterých je vlhkost

· Odstraňuje oxidaci
· Chrání před zkratem
· Zachraňuje utopenou elektroniku
· 100% vytěsňuje vlhkost
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kód: R 56009

kód: R 56008

Cena: 329 Kč
(12,95 EUR)

Cena: 350 Kč
(13,88 EUR)

Ceny jsou maloobchodní s DPH.

Věděli jste, na jakém principu nanotechnologie fungují?
Sprej využívá nanočástice, které po aplikaci zaplní i ty
nejmenší trhlinky, póry a nerovnosti. Díky tomu je ošetřený
povrch dokonale ochráněn neproniknutelnou voděodolnou
bariérou, která odolá teplotám v rozmezí od - 80 °C do
160 °C a chrání až po dobu 1 roku!

10

Na plný plyn! 03/2016

www.aci.cz // www.aci.sk

Přehled motokrosových přileb Cassida

Přehled motokrosových přileb Cassida

obj. číslo: M140-280
velikost: XS-2XL

cena 5 290 Kč / 194,3 €

obj. číslo: M140-281
velikost: XS-2XL

cena 5 290 Kč / 194,3 €
obj. číslo: M140-279
velikost: XS-2XL

cena 5 290 Kč / 194,3 €

CROSS PRO
•
•
•
•
•
•

12

sklolaminátová skořepina
bezpečnostní zapínání pomocí DD kroužků
tvar zadního lemu přizpůsobený pro použití s chrániči krční páteře
nastavitelný kšilt s plastovými šrouby otočnými v rukavicích
hmotnost přilby ±1 170 g
homologace pro Evropu i USA (ECE 22.05.P a DOT)

Na plný plyn! 03/2016

obj. číslo: M140-282
velikost: XS-2XL

cena 5 290 Kč / 194,3 €
Na plný plyn! 03/2016
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Přehled motokrosových přileb Cassida

obj. číslo: M140-276
velikost: XS-2XL

cena 2 490 Kč / 91,46 €

obj. číslo: M140-275
velikost: XS-2XL

cena 2 490 Kč / 91,46 €

obj. číslo: M140-277
velikost: XS-2XL

cena 2 490 Kč / 91,46 €

CROSS CUP
•
•
•
•
•
•
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polykarbonátová skořepina
tvar zadního lemu přizpůsobený pro použití s chrániči krční páteře
nastavitelný kšilt s plastovými šrouby otočnými v rukavicích
bezpečnostní zapínání pomocí DD kroužků
hmotnost přilby ±1 350 g
homologace pro Evropu i USA (ECE 22.05.P a DOT)

Na plný plyn! 03/2016

obj. číslo: M140-278
velikost: XS-2XL

cena 2 490 Kč / 91,46 €
Na plný plyn! 03/2016
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Brzdové destičky na míru
Italská společnost NEWFREN je motocyklovým příznivcům známa již více jak 50 let nejen jako
výrobce spojkových lamel, plechů, pružin, kompletních spojkových sad, ale i brzdových čelistí
a především destiček. A právě na poli destiček firma hlásí výrazné novinky.

V

polovině letošního roku došlo ke zvýšení počtu směsí
z původních 6 na současných 14 a tím de facto ke kompletní změně sortimentu brzdových destiček.
Dříve jste v aplikacích jedné konkrétní destičky mohli nalézt
jak silniční motorky, tak i endura a např. i skútry, další směs
pokryla například motokrosové motorky a čtyřkolky. Nyní je
pro každou jednotlivou skupinu vyvinuta speciální a unikátní
směs, což dává uživateli vždy to nejlepší řešení pro použití na
jeho konkrétním typu stroje. Směsi se tak mezi jednotlivými
segmenty výrazně liší. Cílem bylo nabídnout více speciální
směs pro jeho konkrétní motorku, skútr, či čtyřkolku a rozšířit
záběr i na další kategorie, jako jsou výkonnější skútry nebo na
motorky Harley-Davidson. Pojďme se tedy podívat na základní
charakteristiky nových směsí:

ROAD

cestovní endura. Tato směs s para-amidovými vlákny zajišťuje
výdrž, komfort a stabilitu za sucha i v dešti. Řada TOURING
ORGANIC a TOURING SINTER jsou svou charakteristikou nejvíce podobné OEM brzdovým destičkám.
b. Sinterovaná směs TS: Tvrdší silniční směs do města i na
dlouhé vzdálenosti zajišťuje perfektní poměr mezi výkonem
a výdrží, vhodná je opět i pro cestovní endura. Řada TOURING
ORGANIC a TOURING SINTER jsou svou charakteristikou
nejvíce podobné OEM brzdovým destičkám. Ostřejší nástup
brzdného účinku než BT, na suchu i mokru brzdí ještě lépe,
výdrž stejná jako BT.
2) TT Pro:
a. Organická směs B4R: Měkčí silniční směs do města i na
okruh. Organická směs s příměsí keramických vláken, speciální pryskyřice a uhlíku.

1) Touring:
a. Organická směs BT: Měkčí silniční směs do města i na
dlouhé vzdálenosti vhodná jak pro silniční motocykly tak i pro

b. Sinterovaná směs SP: Tvrdší silniční směs do města i na
okruh, má nadstandardní koeficient tření HH+, excelentní
redukci vadnutí brzd. Ostrý nástup brzdného účinku a lepší

brzdící schopnost na suchu než B4R, ty jsou zase mírně lepší
v brzdění na mokru.

směs skládající se z para-amidových vláken zaručující efektivitu v písčitých a bahnitých podmínkách. Prioritami jsou dlouhá
výdrž, stabilní výkon a výborná kontrola.

3) Race:
a. Sinterovaná směs R01: Silniční závodní směs, pro vysloveně
závodní využití (Superbike, Superstock, Supermoto, Supersport), koeficient tření HH+. Ostrý nástup brzdného účinku
+ excelentní schopnost zabrzdit jak na suchu tak i na mokru
i ve vysokých provozních teplotách. Logicky vydrží kratší dobu
nežli destičky skupin Touring + TT Pro.
4) H-D:
a. Organická směs BH: Měkčí silniční směs do města i na dlouhé vzdálenosti vyvinuta speciálně pro motocykly Harley-Davidson. Organická směs s para-amidovými vlákny zajišťuje výdrž,
komfort a stabilitu za sucha i mokra a vyšší výkon a výdrž než
sériové destičky.
b. Sinterovaná směs SH: Tvrdší silniční směs do města i na
dlouhé vzdálenosti, vyvinuta speciálně pro motocykly Harley-Davidson zajišťuje výdrž, komfort a stabilitu za sucha
i mokra, dohromady s vyšším výkonem a výdrží než sériové
destičky. Směs SH má oproti BH mírně lepší brzdný nástup,
taktéž i brzdný účinek na suchu a na mokru.

OFF ROAD
1) Dirt:

b. Sinterovaná směs SD: Tvrdší motokrosová a enduro hobby
směs, zaručující efektivitu i nejtěžších písčitých a bahnitých
podmínkách. Dlouhá výdrž a excelentní brzdění dohromady
s perfektní kontrolou. V porovnání s SD mírně lepší výdrž, nástup brzdného účinku a brzdná schopnost na suchu i na mokru.
2) Dirt Race:
a. Sinterovaná směs X01: Motokrosová závodní směs vyvinutá profesionály pro profesionály. Koeficient tření HH. Vysoká stabilita ve vlhku a bahně, silný záběr. Výborná brzdící
schopnost jak na suchu tak i na mokru, stejně i ve vysokých
provozních teplotách.
3) ATV:
a. Organická směs BV: Měkčí směs speciálně vyvinutá pro
čtyřkolky obsahující para-amidová vlákna.
b. Sinterovaná směs SV: Tvrdší směs pro čtyřkolky. Je efektivní i v písčitých a bahnitých podmínkách. Dlouhá výdrž a excelentní brždění spolu s perfektní kontrolou. Oproti BV ještě
lepší výdrž spolu s brzdným účinkem na suchu i mokru.

SCOOTER
1) Active:

a. Organická směs BD: Měkčí motokrosová a enduro hobby
a. Organická směs BA: Měkčí skútrová směs pro skútry
kubatur do 125 cm3. Tato základní organická směs zajišťuje
uspokojení všech denních potřeb skútru ve městě. Hlavními
požadavky jsou výkon a bezpečnost a zároveň důraz na výdrž
a nízkou cenu údržby.
2) Elite:
a. Organická směs BE: Měkčí skútrová směs pro vyšší kubatury. Organická směs s para-amidovými vlákny je speciálně
určena pro výkonnější skútry a maxiskútry vyžadující tu nejlepší účinnost brzd. Zaměřeno na silné a zároveň komfortní
brždění.
b. Sinterovaná směs SE: Tvrdší skútrová směs pro vyšší
kubatury. Sinterovaná směs je speciálně určena pro výkonnější skútry a maxiskútry vyžadující tu nejlepší účinnost brzd.
Zaměřeno na silné a zároveň komfortní brždění, ideální pro
vysoké kilometrové nájezdy. Oproti BE lehce vyšší trvanlivost
a brzdný účinek na suchu i na mokru.
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Profil značky

Profil značky
V letošním roce jsme se
stali výhradním dovozcem
celého sortimentu
populární značky FLY.
Rychle exandující firma
nyní nabízí široký
sortiment vybavení
pro motokros, enduro,
ATV, cyklistiku i další
adrenalinové disciplíny.

FLY RACING F2 CARBON
Motokrosová přilba

Cena: 8 990 Kč (332,35 EUR)

FLY RACING EVOLUTION 2.0
Motokrosové rukavice

Cena: 1 090 Kč (39,85 EUR)

FLY RACING ZONE
Motokrosová brýle

Cena: 890 Kč (32,96 EUR)

Rychlost / adrenalin / styl
P
ůvodně finská značka přešla v roce
1996 pod křídla distribuční společnosti WPS - Western Power Sports,
což je jedna z největších distribučních firem pro
powersports v USA s několika vlastními značkami a nabídkou
produktů od několika stovek výrobců. WPS je také významný
sponzor několika motocyklových a cyklistických šampionátů v
USA i ve světě. FLY dd té doby neustále rozšiřuje sortiment
co do kvality množství sportů, které obsáhne. Nejdříve se pod
značkou FLY prodávala pouze řídítka, později také přilby. První
oblečení se začalo objevovat po roce 2000.
Na českém trhu FLY působí od roku 2004. O dva roky pozdě-
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ji firmu posílil Jerry Lathrop, kerý přišel
od úspěšné konkurence Troy Lee Designs.
Nezůstalo však jen u personální změny. Firma vyrukovala s novým logem, zcela novým designovým směrem, především však začala rozsáhle investovat
do vývoje svých produktů.
Nyní nabízí oblečení pro motokros, enduro, ATV a cyklistiku,
přilby pro motokros, enduro, ATV, cyklistiku a silniční motocykly, boty, chrániče, brýle, oblečení pro silniční moto, volnočasové oblečení, vesty, plavky a v neposlední řadě příslušenství
pro motorky a vodní skútry - stojany, páčky, řídítka, startovací
pomocníky, popruhy a další.

FLY RACING EVOLUTION 2.0
Motokrosový dres

Cena: 1 450 Kč (53,65 EUR)
Motokrosové kalhoty

Cena: 4 990 Kč (184,75 EUR)

Ceny jsou maloobchodní s DPH
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(164,92 EUR)

