Výnimočný dizajnérsky čin H&R
Pri príležitosti poslednej SEMA Show v LA ocenil Ford Motor Co. známu
nemeckú spoločnosť H&R špeciálnym ocenením „Výnimočný dizajnérsky čin“ za
nový Mustang, ktorý tento rok používajú ako svoje predvádzacie auto. Pred pár
týždňami sa v Európe začal oficiálny predaj tejto živej legendy s motormi V6 a V8.
Obe verzie si noví majitelia môžu vylepšiť odladeným podvozkovým kitom H&R
znižujúcim svetlú výšku o 45 mm, spolu s podložkami pod
disky kolies, ktoré zväčšujú rozchod kolies nápravy o 50, 60
alebo i 70 mm. Nastaviteľný podvozok je spolu s tuhšími
stabilizátormi práve vo vývojovej fáze. Viac info na
www.h-r.com, www.quattroslovakia.sk

Remenice
pre Feliciu
Lester Citroën C2
V ponuke Cobratuning je dalšia francúzska kráska
v talianskom oblečení. Známy úpravca Lester pred pár
týždňami predstavil dlho očakávanú kompletnú sadu,
teda celý bodykit, pre všetky modely Citroën C2. Lester
tak zabezpečil všetkým cé-dvojkám agresívnejší, športovejší vzhľad a charakter. Premiéra tejto úpravy bola
prezentovaná na talianskej motorshow. Cé-dvojka je
okrem toho vybavená zliatinovými kolesami TSW
s rozmermi 7 x 17" a pneumatikami Yokohama s veľkosťou 215/40 R17. Zníženie športovými pružinami
značky Eibach a tuhší podvozok s tlmičmi Bilstein sa
postarali o lepší vzhľad i jazdné vlastnosti. Malý citrón má
i kompletný nerezový zdvojený výfuk a nádherný lak od
Stop'n'Go. Interiérové doplnky – koberčeky, radiaca páka
a pedále – nosia emblém Momo.

Cobratuning má pre škodovkárov opäť jednu
novinku. Ide o dôležitú súčasť motorov – odľahčené
duralové remenice. Konkrétne pre Felicie s motorom s objemom 1,3 l v oboch výkonových verziách.
V ponuke sú v 4 farbách pre lepšie zladenie s pekne
uprataným motorovým priestorom – strieborné,
modré, červené a zlaté. Odľahčené remenice mierne zlepšujú chod motora ľahším vytočením do
otáčok vďaka nižšej zotrvačnej hmotnosti a menšej
záťaži. Sú vyrobené z kvalitného duralu s eloxovaným
povrchom. Sada obsahuje jednu remenicu pre
alternátor a jednu pre vodné čerpadlo.
www.cobratuning.com

Najrýchlejší pikap na svete
V posledných dvoch vydaniach ste čítali o nákladiakoch s prúdovými motormi
s neskutočnými hodnotami zrýchlenia i maximálky. Ani jeden zo spomenutých však nie je
absolútnym rekordérom. Prvenstvo medzi úžitkovými autami patrí Shannenovi Seydelovi
s pikapom Havajský orol – Hawaiian Eagle. Stavba 7,8-metrového rekordéra Shannenovi
trvala tri roky. Auto poháňané dvoma prúdovými motormi Rolls-Royce Bristol Viper
tvarovo vychádza z Ford Pickup Truck 1940. 11. júla 1998 sa tomuto monštru podarilo
dosiahnuť až 655 km/h! Najrýchlejším sériovým pikapom je Dodge Ram SRT-10
s motorom z Vipera. 2. februára 2004 sa pilotovi Nascar Brendanovi Gaughanovi na
testovacej trati spoločnosti Daimler-Chrysler podarilo dosiahnuť
248,78 km/h. V10
s výkonom 373 kW
(500 k) pod prednou
kapotou umožňuje pikapu zrýchliť na stovku
v priebehu 5,1 s.

Jarná akcia v Tuningshop.sk
I keď na rôzne zľavy a výpredaje sme zvyknutí skôr v posezónnom období, firma Tuningshop.sk vstupuje
do tej prichádzajúcej sezóny práve touto formou. Jarné zľavy v internetovom obchode sa týkajú značiek
Weitec, G&M Suspensions a teraz aj novinky, nerezových podvozkov KW Suspensions. Takže, všetci, čo ešte
nemáte kúpený poriadny športový podvozok, hor sa k počítačom. Jarné zľavy sa totiž týkajú aj mnohých
ďalších druhov tovaru.

4

3/2005

