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Avon útočí
pláštom ZV3
Anglická značka Avon
tyres známa skôr pôsobením na motocyklovom
trhu a napríklad v F3
a F3000, sa stále viac
presadzuje aj v segmente
osobných áut. Ďalšou
tohtoročnou novinkou
je plašť ZV3 určený
pre autá strednej,
vyššej strednej a luxusnej kategórie. ZV3 kombinuje aktuálne požiadavky kladené na
komfort jazdy a športové jazdné vlastnosti.
Vyrába sa s rýchlostnými indexmi zodpovedajúcimi rýchlostiam 210 - 270 km/h.
Má asymetrický 3-zónový profil behúňa
s novou zmesou siliky, nálisok pre lepšiu
ochranu disku a novú technológiu výroby
konštrukcie plášťa pre zníženie valivej
hlučnosti. V ponuke je s priemermi 14 - 17
palcov. Veľmi podstatné je, že cena
novinky je výrazne nižšia než cena predchodcu, modelu ZV1.
www.combi.sk

Raveland
Nová značka autohifi na našom trhu.
Produkty Raveland sú typicky vysokokvalitne dielensky spracované. Majú moderný
dizajn a vynikajúci pomerom cena/výkon.
Bratislavská firmička Hypnotix, ktorá
obohatila náš trh s autohifi o ďalšiu známu
značku, má v rámci uvedenia do predaja
akciu na set Raveland. Pozostáva zo štvorkanalového zosíka Raveland XA – 1000 so
sínusovým výkonom 4 x 100 W a maximálnym výkonom 4 x 250 W, 12" tuby
s max. príkonom 400 W a 6 x 9" 3-pásmové
ovály. Celý set až do vypredania zásob
dostanete len za 7 990 Sk s DPH. V ponuke
firmy Hypnotix je široká škála basových
reproduktorov s rozmermi od 8 do 18 palcov
(20 až 48 cm), ako aj výber hotových
subwooferov a vysoko výkonných zosilňovačov.
www.hypnotix.sk
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MG robí supercar
Presne pred rokom sme vás v rubrike supercar informovali o novom prírastku do rodiny agresívnych
superšportov, o MG Xpower SV, pravdepodobne prvom sériovom aute s fabricky montovaným nitroystémom.
Xpower SV je vývojovým stupňom projektu X80 – modifikovaná prepracovaná verzia typu Mangusta
spoločnosti Qvale, ktorú ešte rok predtým kúpili. Za projektom stojí Peter Stevens, niekdajší muž tiež
zodpovedný za McLaren F1. Má na starosti malý podnik v ktorom sa tento rok začala kusová výroba tohto
bláznivého auta. Karoséria Xpower je vyrobená z karbónu a v prednej a zadnej spodnej časti karosérie sú
difuzéry pre prísavný efekt vo vysokých rýchlostiach. Káru poháňa starý známy 4,6 l V8 z aktuálneho
Mustangu s výkonom 240 kW (326 k). Pre maniakov je k dispozícii i verzia Club Sport s 5 litrovým motorom
s výkonom 342 kW (465 k) s ktorým na
kilečko strieľa za 4,3 s. Práve vďaka
možnosti použiť rajský plyn sa tu
možnosti auta ani zďaleka nekončia.
Počas testovania na rýchlostnej trati
Nardo v Taliansku sa podarilo konštantne držať rýchlosť nad 322 km/h.
Predpokladaná cena tohto bláznovstva
by v základnej verzii nemala prekročiť
100 000 dolárov.
www.mg-rover.co.uk

Vzduchové fitre Kingdragon
Firma Kingdragon vyrába športové vzduchové filtre už viac ako tridsať rokov. Za túto
dobu sa vďaka kvalite a širokému sortimentu
vypracovala na jedného z hlavných výrobcov
týchto výrobkov na svete. Športové vzduchové
filtre Kingdragon majú špeciálnu bavlnu, ktorá
dôkladne zachytáva všetky nečistoty nasávaného
vzduchu a zároveň menej obmedzuje nasávanie vzduchu do motora, čím pomáha zvyšovať výkon. Adekvátnou montážou kitu otvoreného sania sa môže
zvýšenie výkonu pohybovať i na úrovni troch percent. Sú určené pre použitie nielen na benzínových,
ale i moderných naftových motoroch. Dajú sa spoznať na pohľad, podľa typického žlto-modrého
zafarbenia. Čistia sa zvláštnym saponátom a sú impregnované špeciálnym olejom, takže ich životnosť
je pri pravidelnej údržbe bez mechanického poškodenia vlastne neobmedzená. V ponuke sú dva typy
filtrov. Univerzálne, v tvare valca alebo kužeľa, ktoré sa montujú mimo originálneho obalu čističa
vzduchu, a v tvare originálneho filtra, ktoré sa jednoducho vymenia za pôvodný papierový filter.
Spoločnosť Autotechna skladuje celý sortiment športových filtrov danej značky. Bližšie info je na
www.autotechna.sk

Cobra tuning robí Tooru
Hyperaktívna tuningová firma Cobratuning priniesla na náš trh začiatkom jari luxusné
ľahkozliatinové disky od talianského výrobcu. Disky sú známe svojou kvalitou, exkluzívnym
zaujímavým dizajnom a hlavne veľmi priaznivými cenami. Luxus, kvalita a dizajn nemusia byť iba
otázkou vysokej ceny a zdá sa, že Toora si túto filozofiu osvojila. Kompletný cenník si môžete stiahnuť
na www.cobratuning.com Ak taliančina či angličtina nie sú prekážkou, pozrite sa aj na
www.toora.it
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