Bilstein
oslavuje 50-ku Bezpečnostné fólie
Vyvíjať a vyrábať excelentnú kvalitu,
to je myšlienka, ktorú mali v pamäti všetci, čo pre túto známu firmu, špecializovanú na podvozky,
pracovali a pracujú. Práve 1. júla
1954 začali vyrábať nový produkt,
jednoplášťový plynový tlmič. O tri roky
neskôr Mercedes ako prvý použil
tieto výrobky na svojich autách a robia tak dodnes. Po rokoch si Bilstein
vypracoval pozíciu a spolupracuje
s tými najlepšími výrobcami áut, ako
Audi, Bugatti, Ferrari, Jaguar, Mercedes, Porsche, a podieľa sa na vývoji špeciálnych verzií ako Golf R32, Lancer Evo
VIII MR či McLaren SLR. Ďalším krokom
vpred bol začiatok výroby vzduchových
pružiacich jednotiek a elektronické nastavovanie charakteristiky tlmiča. Argumentom za všetko je fakt, že všetky autá
v aktuálnej sezóne DTM používajú exkluzívne Bilsteiny. V ponuke je i novinka
B10 Power kit. Označujú ho ako podvozok
s okamžitým efektom. Svetlá výška auta s ním
klesne vpredu o 60 a vzadu o 40 mm. Kit sa
skladá zo štyroch progresívne konštruovaných pružín a rovnako zo štyroch kratších,
degresívne odladených plynových tlmičov.
Kit má, samozrejme, TÜV a je vhodný pre
Golf IV a autá postavené na tejto platforme,
BMW E36, Astra F, ale i na iné autá. Viac na
www.bilstein.de

Muži zákona z toho asi nebudú mať veľkú radosť, ale pozrite sa, ako dobre to vyzerá. Nášmu
čitateľovi sa podarilo kdesi zohnať krásnu modrú bezpečnostnú fóliu. K bielemu autu, ktoré ste
mohli minulý rok vidieť v AT, sa hodia vážne
nenormálne. Len vďaka nim vyzerá E34 ako
úplne iné auto. Fólie sú vraj 3-krát hrubšie než
tie klasické a mali by vydržať i úder kladivom. Ich
lepenie (hlavne na zadné sklo, kde je tiež len
jeden kus) musela byť strašná drbačka, pretože
vraj riadne nereagovali ani na teplovzdušnú
pistoľ. Ale ten efekt...

Letné cenové šialenstvo
Firma BK Tech pripravila pre záujemcov o čiptuning úžasnú akciu ako odpoveď na cenové vojny
v tejto brandži u nás. Snaha udržiavať cenový štandard, tak ako je to v ostatných vyspelých štátoch
normálne, u nás zatiaľ, bohužiaľ, nie je možná. Nastal však čas, keď je potrebné ukázať, že nie cena,
ale kvalita je dôležitá. Na ukážku preto pripravili časovo obmedzenú akciu. Od 20. 7. do 30. 7. je pre
majiteľov značiek Audi, Seat, Škoda a VW cena za čiptuning rovnaká ako rok výroby auta. Ak máte
Octaviu TDI z roku 2001, bude cena za čipovanie len 2 001 Sk bez DPH. Ak vaše Audi TDI vyrobili
v roku 1996, cena je 1 996 Sk bez DPH. Informujte sa na 0915 413 948 a dohodnite si termín.

Bidrin

Nová a zatiaľ pomerne málo známa
česká firma Bidrin sa zaoberá vývojom a výrobou odfukových ventilov (blow-off) a ďalších
špecifických výrobkov pre automobilový šport
a tuning. Odfukový ventil slúži na zmenšenie
turbodiery, ktorá vzniká pri preradení a mnohí z vás ho poznajú len podľa charakteristického zasyčania pri ubratí plynu, resp. vyšliapnutí spojky. Vtedy turbo svojou zotrvačnosťou tlačí vzduch ďalej, aj keď je
škrtiaca klapka zavretá. Funkciou ventilu je odfúknuť hromadiaci sa stlačený vzduch, akonáhle sa
zavrie škrtiaca klapka. A, samozrejme, v neposlednom rade prispieva k predĺženiu životnosti
turba tým, že sa menej namáha a zahrieva. Firma Bidrin má pripravený celý rad vlastných
odfukových ventilov, ktoré sú inštalované
a priebežne testované v rôznych autách,
od Fiatu Uno Turbo až po Toyotu Supra
Mk IV alebo Mazdu RX7. Môžeme
potvrdiť, že dielenské vypracovanie ich
výrobkov je dokonalé a v ničom nezaostáva za produktmi svetoznámych firiem.
Ceny začínajú zhruba pri 3 000 Kč a končia asi pri 4 700 Kč. Viac na
www.bidrin.cz,
alebo www.tuningshop.sk

Plasty Elis
od Cobry
Azda najznámejšia slovenská tuningová
firma Cobra Tuning by vás rada prostredníc-

Nový e-shop
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Internetový obchod Tuningshop.sk predstavuje
čerstvý prírastok vo svojom sortimente, nemecké
podvozky WEITEC. Nová slovenská firma ponúka aj
sady pre Škodu Fabia a Superb. Cena kompletu pre
benzínové modely Fabie 1,0 – 1,4 litra so znížením
35 mm začína pri 15 562 Sk, dodacie lehoty by
pritom nemali prekročiť 21 dní. Zaujímavý je aj drahší
variant s nastaviteľnou tuhosťou, ktorý tu dostanete
už za 23 273 Sk.
www.tuningshop.sk

tvom stránok nášho časáku informovala o ďalšej
novinke v ich širokom spektre služieb a partnerov. Pre všetkých škodovkárov majú teraz
chuťovky od českej spoločnosti Elis Plast Tuning.
V širokom sortimente produktov si určite pre
seba vyberie čosi každý majiteľ okrídleného šípa.
Na ilustráciu tu máte dva obrázky, viac sa
dozviete na
www.cobratuning.com
alebo www.autodoplnky.sk
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