Stále v móde

Slovenský rekord
na 1/4 míle padol!

Chróm z módy nevyjde asi nikdy. Je jednoducho
krásny. O to viac, keď je na kolesách. Pochrómované
disky sa objavujú na autách stále častejšie, a už nielen
na čistokrvných leštenkách. Na českej stránke
Tuningshop.cz sa nedávno objavilo niekoľko pekných
modelov za zaujímavé ceny. Tie sa pohybujú v prepočte
od cca 13 500 Sk za model Zilliom Aurora s mierou
7,5 x 17" po 21 700 Sk za model Relic Lexis v rozmere
9,5 x 19". (Lemon)
www.tuningshop.cz

Stalo sa tak na nedávnom 6. Autotuning Matador zraze. Pôvodný
najlepší čas stanovený minulý rok na 5. Autotuning Sony Matador zraze na
letisku Dolný Hričov bol skvelých 12,14 sekundy. Tento rok po viacerých
úpravách na nádhernom a dych berúcom aute padol o 16 stotín. Rado Čikor
ako prvý na Slovensku prekonal hranicu 12 sekúnd. Držiteľom nového
rekordu je znovu jeho Mitsubishi Lancer Evo VII s odhadovaným maximálnym
výkonom vyše 350 kW (475 k). Pôvodný rekord prekonal v oboch jazdách.
V prvej časom 12,12 sekundy (len o 2 stotiny), no v druhej jazde to vraj
podržal o čosi dlhšie a špičková časomiera firmy KK-Sport Timing ukázala čas
11,98. Ním sa táto jazda znovu zapísala do histórie slovenských šprintov.
Gratulujeme! Kompletné výsledky dynamických disciplín zrazu nájdete na
www.autotuning.sk

Športové výfuky Supersprint
Podobne ako v minulom, i v tomto čísle vám predstavíme čosi z dielne talianskej firmy
Supersprint. Tentoraz dáme chrobáka do hláv všetkým majiteľom temperamentných
Seatov Ibiza. Zamerali sme sa model Cupra 2.0i 16V. V ponuke je ladené zberné potrubie
s katom, alebo bez neho, stredný diel výfuku s tlmičom, alebo extrémna verzia bez.
A nakoniec tri druhy zadných tlmičov s krásnymi koncovkami.
Keď technici zo Supersprintu do jednej takejto Cupry nastrkali zberné potrubie bez
katalyzátora, stredný diel s tlmičom a zadný diel s oválom 120 x 80 a hodili ju na brzdu,
sériových 110 kW (150 k) stúplo na veľmi slušných 128 kW (174 k) a krúťak sa zvýšil
o 11 Nm na 188 Nm. Samozrejme, nie každý má doma Cupru. Preto má pre vás Supersprint v ponuke krásne kúsky
na takmer všetky Seaty. Stačí kliknúť na www.supersprint.it a vybrať si. Milovníci extrémov môžu mrknúť do sekcie
racing. Tam sú veci s brutálnym zvukom, ale bez homologácií. Informácie o cenách a dodávkach dostanete najrýchlejšie
na racing@autotechna.sk. Stačí poslať číslo výfuku, ktorý sa vám páči. Dodacie lehoty sú spravidla do 14 dní.

Nové Angel Eyes od AS Design
Už notoricky známa bratislavská firma Cobra tuning má pre druhú polovicu tohto roka novinku v podobe nových angel eyes pre Corsu B, Clio II či
306-ku. Vzhľadom na parádny efekt parkovacích krúžkov vznikol pred približne dvoma rokmi na celosvetovej tuningovej scéne veľmi silný dopyt práve
po takýchto svetlách i pre iné značky než BMW, ktorá s nimi začala. Minulý rok sa na trhu začali objavovať prvé svetlá pre autá značiek Audi, Honda
a VW. Podľa slov mnohých tunerov by mali byť na trhu takéto svetlá pre úplne všetky autá. Žiaľ, ich vývojová fáza je tak časovo a finančne náročná, že
nové typy sa pre nové autá uvádzajú relatívne zriedkavo a s veľkým časovým odstupom.
www.tuning.sk
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