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N

ové vodou chlazené GS se ještě ani nezabydlelo na showroomech
a Touratech už představuje první sérii doplňků pro tento
adventure bike. Výrobky zařazené v právě vydaném katalogu zahrnují
prakticky vše, co nový majitel bude potřebovat, pokud se rozhode
s motocyklem vydat na nějakou delší dobrodružnou cestu. Prakticky
od prvního okamžiku, kdy nové stroje přijdou k prodejcům, jsou k dispozici
základní doplňky Touratech, mezi které patří ochranné prvky (kryty,
padací rámy, kryty hlav, ochranné plechy motoru nové generace...),
systémy zavazadel včetně celé palety textilních zavazadel
a populárních kufrů ZegaPro a ZegaPro2 a řady drobných
doplňků. Jak je u Touratechu zvykem, nové doplňky jsou
vyráběné z kombinace nerezu a leteckého duralu
s anodizovanou povrchovou úpravou elektrochemickou cestou.
Mezi velmi zajímavé novinky patří i model kufrů ZegaPro2, který kromě
vylepšeného těsnění a přetlakového ventilu přináší radikálně
přepracovaný systém zavěšení do standardních rámů Touratech
s možností zamknutí z jednoho bodu a integrované úchyty
systému doplňků ProPlate s automatickým zamykáním
přídavných držáků (třeba kanystru nebo lahve s olejem) při
zavření víka kufru. Aby si Touratech byl jistý, že vše funguje
tak, jak konstruktéři navrhli, vydali se s novým motocyklem
na testovací jízdu na ostrov Madagaskar, kde ho podrobili
důkladnému offroad testování.
Fotografie z Madagaskaru
budou prezentované
během promítaní na stánku
Touratech na výstavě
Motocykl (7.–10. března
2013), kde Touratech
představí více než tucet
nových plně naložených
strojů spolu s ucelenou
kolekcí goretexového
oblečení střední a vyšší třídy
čtyř výrobců. Kompletní
nabídku najdete na
www.touratech.cz.
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J

aponci nespí a pro rok 2013 doplnili svůj katalog o několik novinek. Tou
hlavní je Rebel. Prioritou této přilby je podle japonské továrny jízda na nahých
motorkách. „Trendem posledních let je směřovat k jednoduchým nahým motocyklům,
čímž vzniká nová komunita stylizovaná do street fighter stylu. A právě sem Rebel skvěle
zapadá. Spojuje pohodlí modelu Quantum spolu s novou agresivně stylizovanou bradovou
částí,“ říká oficiální tiskový materiál. A právě ona zmiňovaná brada je tou hlavní novinkou
tohoto modelu. Je totiž navržena nejen jako designový prvek, ale při jejím navrhování byl
kladen důraz na aerodynamiku. Integrovaný bradový spoiler zlepšuje proudění vzduchu
kolem krku. Celá helma pak byla konstruována pro vzpřímený úhel hlavy, který jezdci
na nahých motorkách mají. Helma je také prostornější a je vybavena novým typem
vycpávek, který by ji měl pevněji držet na hlavě. Arai Rebel by se měl na českém trhu objevit
v těchto dnech, hlavním dovozcem bude tradičně společnost Yshop (www.yshop.cz).
V nabídce budou prozatím první tři barevné varianty (černá, bílá, černá s oranžovými pruhy)
v cenách od 12 390 Kč. Přilba bude také k vidění na výstavě Motosalon 2013.
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T

akhle dlouhý vytrvalostní závod je vždy extrém, a snad právě proto stojí
tahle akce za pozornost, protože je nová a je určena opravdu všem.
Tento závod se bude letos konat pouze jednou a je určen pro tří- až pětičlenné
týmy, které se utkají na mosteckém autodromu v endurance závodu rozděleném do tří
kategorií – SBK, SSP a Naked, vše samozřejmě pod záštitou agentury Racetrack.
Ve vytrvalostních závodech je, na rozdíl od klasických několikakolových sprintů,
důležitá hlavně strategie a připravenost strojů a jejich jezdců, a proto má naději
na úspěch opravdu každý. Říkáte, že byste se rádi také zúčastnili? Veškeré informace
o akci, která se uskuteční 30. 5. 2013 na mosteckém
autodromu, najdete na www.racetrack.cz.

Interphone má d
z u o p ro
na řídítka r
p o noýv
Samsung Galaxy S3

P

oužívat smartphony jako GPS navigaci se stalo poslední
dobou velmi oblíbené, a proto jeden z největších výrobců
pouzder, italský Interphone, rychle doplňuje svoji nabídku.
Poslední novinkou je skořepinové pouzdro na nový top model
Samsungu Galaxy S3. Samozřejmostí je vodotěsnost
pouzdra a jeho robustní plášť chránící telefon před
poškozením. Pouzdro je možno nastavit v 360°, takže si
každý najde vhodnou pozici Galaxy na řídítkách. Navíc je
ho možné s dodanou výstelkou použít i pro starší
Galaxy S2. Kde ho seženete? Na www.
motointercom.cz za cenu 1490 Kč. Stejně jako
další výrobky tohoto výrobce si ho budete moci
prohlédnout na stánku na výstavě Motocykl
v pražských Holešovicích.
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