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    V nabídce španělské firmy LS2 naleznete
    špičkové helmy pro sportovní, silniční, krosové
    i enduro motocykly, čtyřkolky, skútry, a další.
   Materiály: Polykarbon nebo FiberGlass (sklolaminát). 
Přes 70 prodejních míst po celé ČR a SR.

Více informací najdete na:
                          www.LS2HELMETS.CZ

Nejprodávanější model roku 2009

cena jen: 3.190 Kč (včetně DPH)Delta Edition
Výklopná
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Ohlédnutí za březnovými veletrhy 2010 z pohledu čtyřkolkáře
EMU
Na pražské výstavě jste  mohli vidět pecku na stán-
ku EMU – velmi dobře vypadající sportovní EMU 
UTV800. 

KM Racing
V Křižíkáči na stánku KM Racing teamu jste ne-
směli nechat nepovšimnuté dakarské Yamahy Pepy 
Macháčka a Martina Plechatého, a také jste v Praze 
mohli vidět Yamahu mistra republiky Martina Liš-
ky, anebo zajít na jeho autogramiádu.

Polaris  
Na tomhle hezkém stánku bylo vidět, že příznivci 
Polarisu se mají letos na co těšit. V čele XP 850, 
evropská čtyřkolka roku, kolem spousta novinek: 
Sportsman 500 H.O. Touring, Ranger 400 a Ran-
ger XP 800, dále například Sportsman 800 6x6. 

K novinkám během roku přibude i čtyřmístný 
RZR Robby Gordon Edition!

Journeyman, SMC, Dinli, E-Ton
U Journeymanů bylo hodně čtyřkolek i lidí, někteří 
z nich sice u zdejšího velmi dobře zásobeného baru, 
ale většina se pochopitelně točila kolem nového 
Gladiatora X6 se vstřikováním, ještě syrového pro-
totypu nové tchajwanské sedmistovky SMC Jumbo 
700, sportky SMC RAM 520RR a známé užitkové 
sedmistovky Dinli, která tu byla prezentovaná i jako 
výkonný pracovní stroj. Journeyman totiž vsadil i na 
pracovní příslušenství, nástavby a doplňky, což může 
být krok správným směrem. 

Kromě čtyřkolek a UTV značek Journeyman, SMC, 
CF Moto a Dinli se na tento rozsáhlý stánek vešly i čtyř-
kolky Linhai a E-Tony firmy ATV Centrum, doplněné 
prvním tchajwanským elektrickým skútrem e-MO. 

ASP Group
Absolutně nej byl obrovský stánek ASP Group, je-
den z vůbec největších stánků brněnské výstavy, 
navíc na velmi prestižním místě. Na tomhle stán-
ku bylo vidět, že ASP Group opravdu funguje, že 
jedou snad na 120 %. Novinka tu sice byla jen jed-
na, čtyřstovka Access Max 5, ale čtyřkolkáři stejně 
vědí, že nové modely pro další rok jsou povětšinou 
představovány až (nebo už?) koncem léta. A tak 
sem čtyřkolkáře táhla kromě čtyřkolek i velmi bo-
hatá nabídka příslušenství, helem Nuvo a LS2, olejů 
Maxima Racing, ale i pohledy na hezkou, odvážně 
odhalenou, sametově hebkou kůži... sedel čtyřko-
lek Arctic Cat, vy chlíváci!

Jako by toho žebráčtí neměli ve svém prodejním 
programu už beztak dost, přibrali si ještě kufry 
a doplňky značky Kimpex, a to byla další vystavo-

vaná záležitost. A starý známý Access Warrior tady 
byl v souladu s evropským trendem vystaven v sil-
ničním trimu na širokých placatých kolech, celý 
v černém à la karbonu, s červeným rámem, a moc 
mu to slušelo. 

Polaris
I v Brně byl zastoupen Polaris. Sice s motorem 
BMW 800 a celý zelený, ale zase měl na sobě na-
psáno „Bražina“ a nesl stopy dakarského šílenství, 
a na pravé straně měl zajímavé vyhřívání boty vý-
fukem. Byl to, ano, quad Olina Bražiny, našeho nej-
lepšího letošního čtyřkolkového dakaristy. 

Honda
Také na stánku největšího světového výrobce mo-
torek byly čtyřkolky, a to hned dvě. Přesně jak jsme 
předpovídali, byla to sportka TRX250EX a tech-
nicky velmi zajímavá Honda TRX680FA Rincon 
s třístupňovou převodovkou Hondamatic.

Kymco 
Úhledný stánek tchajwanského Kymca, které mi-
mochodem letos slaví pět let na českém trhu, zdo-
bily obě nejvýznamnější čtyřkolkové novinky 
Kymca, MXU 300 R a atraktivní sportka Maxxer 
450i 4x4 s kapalinou chlazenou čtyřipade. 

Více koní, to je dárek tchajwan-
ského Accessu svým zákazní-
kům do nové sezony. Access 
MAX 5 je nástupce užitkového 
MAXu 4. Všechny dobré vlast-
nosti předchozího modelu byly 
na novince zachovány, včetně 
nezávislého zavěšení všech kol 
a designu, ale nový je nový mo-
tor, čtyřstovka oproti předcho-
zí třístovce. Stejný motor pohá-
ní Tomahawk 400, v užitkovém 
MAXu 5 je osazen novým variá-
torem od přední japonské firmy 
F.C.C., kterou známe i ze silnič-

ního mistrovství světa stopěta- 
dvacítek. MAX 5 je čtyřkolka 
určená pro začátečníky, silněj-
ší motor oceníte ale i při pra-
cích na zahradě, v lese nebo při 
odklízení sněhu. Max se hodí 
i na výlety, větší výkon zname-
ná svižnější jízdu, protože je 
homologován pro dva. MAX 5  
i se svými vyhlášeně nízký-
mi provozními náklady, snad-
nou údržbou a bezproblémo-
vým ovládáním bude na trhu  
v dubnu za zaváděcí ceny již od 
99 900 Kč.  

Access MAX 5
nástupce úspěšné užitkovky

Čtyřkolka 
roku 2010

Hlasovací anketa Čtyřkol-
ka roku jde po roční přestávce 
do druhého ročníku. Hlasová-
ní je dvoukolové, v prvním kole 
se hlasovalo o to, které tři z čtyr-
kolek nominovaných na portálu 
Čtyřkolky 24 se mají dostat do fi-
nále v jednotlivých kategorií, nyní 
již jde o vítěze. Kategorie jsou:  
Hlavní kategorie, Značka, Užit-
ková čtyřkolka, Sportovní čtyř-
kolka, Dětská čtyřkolka, Čtyř-
kolka do 425 cm3, Čtyřkolka nad  
425 cm3, UTV. 

Celoroční anketa se však změ-
nila prakticky v bleskovku, ne-
boť vyhlášení výsledků hlasování 
a vylosování výherců proběhne 
již 22-23.5. při závodě 24hours 
OffROAD Maratonu v Dobřa-
nech.
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Jeden motor vládne všem, 
jen Subaru je vítězem!
O tom, že strategické part-

nerství čtyřkolkářské fir-
my SMC a japonského esa 

Subaru slaví další úspěchy, není 
jistě pochyb. Důkazem je stá-
le rostoucí účast strojů SMC na 
světových závodních kolbištích. 
Dokonce v době, kdy čtete ten-
to článek, bojuje Jaroslav Vojna 
se strojem SMC RAM 520DCE 
na Abu Dhabi Desert Challenge 
a úspěšně se blíží do cíle!

I na českých závodech se 
začaly objevovat 
první vlaštovky ze 

stáje SMC. Český dovozce SMC, 
společnost Journeyman, se roz-
hodl umožnit účast na závodech 
zájemcům z řad hobby i pro-
fi jezdců a nabídl jim zajímavé 
podmínky. Toho využila řada 
jezdců, například Pepa Brand, 
který s téměř sériovým SMC 
RAM 520RR v prvním závodě 
ITP Essox Cup v kategorii Pro-
fi zvítězil a s drtivým náskokem 

odsunul celou „squadru“ ko-
rejských čtyřistapadesátek 
do propadliště dějin! Po-
dobný husarský kousek se 
podařil i na závodech Mo-
tochina Cup, které i přes 

trochu zavádějící ná-
zev umožňují start 

hobby jezdcům 
na strojích ji-
ných zemí půvo-
du. Na prvním 

závodě v Cítově 
Martin Lattenberg 

ve své kategorii přesvěd-
čivě vyhrál rozdílem tří-

dy, a aby toho nebylo dost, 

i druhý v pořadí Luboš Kozel 
sedlal SMC RAM 520RR!

Tím, že továrna SMC nabíd-
la široké čtyřkolkářské veřej-
nosti velice výkonný sportovní 
stroj s robustně konstruovaným 
„Subaru“ motorem, udělala jis-
tě záslužnou věc. Ale mnohem 
zajímavější je, že tento výkonný 
motor má prodloužené servisní 
intervaly na úrovni běžných re-
kreačních čtyřkolek, takže má 
mnohem nižší provozní náklady 
než běžné závodní motory. Tím 
SMC umožnila účast na závo-
dech skutečně všem zájemcům. 
Tedy i těm, kteří nechtějí každý 
závod generálkovat motor, mě-
nit písty, válce, klikovky, či měnit 
olej každých deset motohodin.

SMC se povedl mistrný tah. 
Do spolehlivého, odolného pod-
vozku zasadila extrémně výkon-
ný Subaru motor a tento stroj na-
bídla za dobrou cenu. Asi nikdy 
nebyl dobrý závodní „základ“ 
dostupnější, takže proč váhat 
s nákupem? 
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