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Bardzo istotny, fundamentalny element, który pozwala quadem jechać swobodnie z trakcją - wykorzystując całą 
jego moc. Ciśnienie w kołach jest na językach całej braci quadowej od lat. Są dwie szkoły:
a) dużo ciśnienia w kołach - nawet 0,5 - 1.0 bara,
b) minimum ciśnienia - 0,2 a nawet 0,15. 
 
Pionierem w tej drugiej szkole od 2008 roku byłem ja, wielokrotnie na rajdach mówiono mi, że mam defekty w kołach i 
że ktoś mi przedziurawił koła. 
 
To zawsze była moja świadoma decyzja. Dlaczego nie jestem za wysokim ciśnieniem? Bo quad odbija, nie ma 
amortyzacji, wkrada się wiele elementów przypadku w jeździe, awarie koła są o wiele częstsze, awarie zawieszenia 
także. 
 
Dlaczego stosuję niskie ciśnienie? Bo mamy perfekcyjną trakcję na szerokości całej opony, bo mamy komfort na 
kierownicy - mniej drgań, quad wybiera każdy kamień swobodniej, mniej awarii, opona się klei do każdej 
pokonywanej przeszkody, opona to dodatkowy amortyzator. 
 
Niskie ciśnienie stosuję od lat w rajdach, przeprawach, w rekreacji - przez wiele lat mogę zliczyć tylko kilka awarii 
opon na swoim koncie. 
 
Na koniec  - mając mniej ciśnienia dalej zajedziesz, bo podświadomie wiesz że trzeba dbać o koła.extra TIP
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Komfortowe, czyli luźne, swobodne, w których można zrobić pompkę, przysiad i pajacyki. 
Nic nie może ograniczać i krępować ruchów. Takie, w których w każdych warunkach jesteś 
sobą. 
 
Oczywiście pod ubraniami, ciuchami mamy ochraniacze - na plecy, na barki, na łokcie, na 
kolana. Dodatkowo od zawsze stosuję spodenki, które chronią biodra i kość ogonową. 
 
Kask ze szczęką - tutaj rekomenduję wybrać jak najlepszy z możliwych (nawet na kredyt). 
Kask musi być bardzo, bardzo solidny - on pomaga w życiu raz. 
 
Wysokie buty ponad kostkę. Nie rekomenduję butów na Crossa - są zbyt sztywne, a ich 
podeszwa jest bez protektora - śliska, powód wielu rolek, gdy nie mamy podparcia pod 
nogami.
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Pamiętaj by wsiadając na quada być najedzonym wartościowym jedzeniem, nigdy nie 
wychodź z domu i na quada głodny. Nie wiesz, co się wydarzy, co Cię czeka po 5-10 
kilometrach - być może wbijesz w miejsce, które będzie wymagało solidnej pracy aby 
wyjechać. Bez energii, bez mocy, bez siły nie wygrasz - zgaśniesz i nie pojedziesz dalej. 

Nigdy nie ryzykuj, daj sobie swobodę - po solidnych jedzeniu 2-3 godziny masz moc i jesteś 
gotów na wszystko. Miej ze sobą zawsze jakieś przekąski - mówiąc przekąski mowa o 
batonach, o kiełbasie i kabanosach (osobiście zawsze je mam ze sobą, ale nie te 
plastikowe sklepowe) tylko towar, który daje energię i swobodę. Warto zawsze zadbać też 
o czekoladę, bo to extra energia lub jakiś owoc, bo owoc to... owoc - witaminy w 
najprostszej postaci pod ręką.
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Bez wody nie jadę. Woda w jakiejkolwiek postaci, minimum litr, musi być ze mną. Bez wody 
człowiek nie działa, brak wody to koniec. Mało kto tego doświadczył, ale brak wody - czyli 
odwodnienie potra� odciąć siłę, moc i energię - robiąc Cię kompletnie niezdolnym do 
jazdy. 
 
To skrajne sytuacje, ale także realne gdy pojedziesz do lasu na przeprawę na kilka godzin i 
tam będzie ciężka praca. Sytuacja bardziej realna, która obniża Twoją zdolność, 
percepcję i koncentrację to chwilowy brak wody w organizmie. Spadek poziomu wody już 
na poziomie 1-3% w stosunku do ogólnego nawodnienia organizmu powoduje spadek 
Twojej mocy nawet o 20-50%. Plecak z wodą i rurką jest najlepszym rozwiązaniem, 
dającym możliwość częstego popijania wody i uzupełniania płynów.  
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Dbaj o sprzęt na każdym metrze. Nawet w armii o czołgi dbają, bo nic z czołgu z urwaną 
gąsienicą. Quad to pojazd do zadań, do transportu, do manewrów. To pojazd, który 
można bardzo łatwo uszkodzić, trzeba o niego dbać, bo drobna usterka zabiera Ci cenny 
czas, jaki masz w swoim życiu. Cenny czas, jaki wygospodarowałeś na wycieczkę 
quadem. Cenny czas, który poświęcasz na awarie zamiast bawić się, cieszyć i dodawać 
gazu. 
 
Dbaj o sprzęt, szanuj swój czas. I pamiętaj: nonszalancja, brawura i głupota twojego 
partnera z ekipy to także Twój czas - szanujcie się nawzajem. Jego błędy kosztują także 
Ciebie - czasami to szybki powrót do domu z pięknie zaplanowanej niedzieli, bo kolega 
przyładował w pniaka i urwał koło - wracacie razem, bo takie są zasady gry, ale można 
było tego uniknąć dbając lepiej o sprzęt.  
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Zapewne znasz ten stan, kiedy wsiadasz na quada i wszystko się zmienia - jesteś w swoim 
świecie. To moment, gdy jesteś "tu i teraz" - tylko Ty - quad i teren. To najpiękniejszy stan w 
jakim się możemy znajdować. Ten stan powoduje, że wykonujemy z łatwością, bez 
większego wysiłku, bez dbania o to jak to robimy wiele elementów, technik, przejazdów, 
zjazdów i podjazdów. To stan, który należy pielęgnować. 
 
Stan �ow czyni Cię trzy razy skuteczniejszym - jest naturalnym stanem, nie potrzeba nic 
wlewać, wsypywać, dodawać do organizmu - trzeba tylko o niego zadbać, dbając o swój 
spokój, o zabawę i o wolność -  tylko Ty masz na to wpływ, ale nie osiągniesz tego 
odbierając co 15 minut telefon, będąc głodnym lub mając niesprawnego quada. 
 
To stan który należy się każdemu z nas, ale to każdy z nas odpowiada za to czy jest 100% tu 
i teraz, czy jest 100% skoncentrowany i 100% pewny. 
 
Wyrzuć śmieci z głowy, Ty o tym decydujesz - tylko Ty.
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Dbaj o linię, akumulator i wyciągarkę - to są elementy które dla wielu osób w quadzie są, ale nie 
wymagają serwisu i opieki. Niestety, dopiero kiedy ich zabraknie doceniamy, ile są warte. 
 
Skupmy się na linie  w wyciągarce - to element, który decyduje o Twoim, życiu, zdrowiu, o Twojej 
karierze, o Twojej rodzinie i przyszłości Twoich dzieci. Gdy jej używamy jest najważniejszym 
przedmiotem - elementem w Twoim życiu - czy zdawałeś sobie z tego sprawę? Jeśli lina podczas 
wyciągania strzeli, lecisz w dół z quadem i wszystko już w rękach losu. A wystarczyło zadbać o 
linkę i wydać 300 zł. Wydać dwa razy w roku, lub przed każdym rajdem 300 zł to być albo nie być 
dla całego Twojego świata - i nie ważne jakim jesteś super riderem, gdy linka strzela każdy tak 
samo leci w dół i spada na kamienie, drzewa lub innych kolegów stojących na dole. 
 
Przetestowałem wiele linek, urwałem liny, spadłem i podniosłem się z ziemi, bo los tak chciał, ale 
mogłem już nie wstać. Dlatego linka w chwili wyciągania to jak wszystkie poduszki powietrzne w 
Twoim aucie - dbaj o nią, susz, czyść między przeprawami i wymieniaj tak samo jak olej. Polecam 
linę w oplocie, która jest najlepszą linką obecnie dostępną na rynku - to linka w oplocie od Szekla 
4x4. Poproście o ten sam model, co Oskar ma. Nie zawiodła mnie nigdy. Aha, i zawsze 6 mm, nie 
ma sensu 5mm - ten 1 mm to bardzo, bardzo wiele.
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Gdy jedziesz na przeprawę, lub rajd, miej zawsze ze sobą drugi taki sam zestaw ciuchów. 
Wiem, że to wymaga pieniędzy, ale niekoniecznie - kupując nowy zestaw - stary staje się 
tym drugim, zapasowym. Ja zawsze mam ze sobą dwa zestawy ubrań, bo wiem, że 
jesteśmy narażeni na pogodę, zmienne warunki, deszcz itd. Gdy przemarzniesz, gdy 
przemokniesz, zawsze mając drugi zestaw ze sobą możesz jechać dalej, przetrwasz w 
dobrej kondycji, w pełnej energii, będziesz uśmiechnięty i pełen radości z jazdy.  
 
Mokre ciuchy to tak jak brak wody - wcześniej czy później odpadasz bez siły i energii. 
Mokre ciuchy to koniec przyjemności - byle tylko do mety. Zadbaj sobie o drugi zestaw 
ciuchów - pełen zestaw z majtkami, skarpetkami i kalesonami - ochraniacze mogą być te 
same, bo to plastik i siatka. Czy to rajd, czy trening, czy przeprawa, czy też długi maraton - 
zapasowy zestaw ciuchów powinien być z Tobą - niekoniecznie na quadzie, ale w zasięgu 
- w samochodzie, na bazie, w hotelu. 
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Ja nie wsiadam na quada, jak nie zrobię 5 minutowej rozgrzewki - to MUST HAVE - musisz 
czuć gotowość do jazdy, Twój organizm musi poczuć ruch by być gotowym na jazdę, 
reakcje na sytuacje, które w terenie zawsze się pojawiają. Jazda quadem to nie siedzenie 
- to praca, to wymagający teren, to ruch. Rozgrzewka jest ze mną przed treningiem, 
przeprawą, przed rajdem. 
 
Sam wypróbuj to na sobie - wsiądź na quada i jedź bez rozgrzewki, a następnym razem 
zrób 5 minut pajacyki, krążenia ramion, nadgarstki, szyja, podskoki, przysiady - szybkie 5 
minut, które dadzą sygnał do mózgu, że jedziemy na quada, bądź gotowy na wszystko. 
Fajną rozgrzewką są przeskoki nad siedzeniem z lewego progu na prawy - trzymając 
kierownicę. Po rozgrzewce prawdopodobieństwo rolki jest 90% mniejsze, bo jesteś 
gotowy na ryzyko, wysiłek i jazdę.
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Wiele wypadków, rolek, dzwonów to pierwsze 30/60 minut, kiedy łapiemy rytm. Percepcja 
przestawia się na bycie riderem, rozgrzewamy się i zaczynamy czuć quada. To bardzo istotne minuty, 
bo musimy przejść z roli - Tata, mąż, pracownik, szef, sąsiad - do roli - kierowca quada w terenie, gdzie 
wszystko może się wydarzyć. Gdzie każdy centymetr decyduje, czy i kiedy wrócimy do domu.  
 
Pierwsze minuty zazwyczaj są bagatelizowane, a to wówczas jesteśmy najbardziej narażeni na rolki. 
Bardzo istotna jest tutaj rozgrzewka, rozgrzewka dla twojego ciała, o czym powyżej, ale także 
rozgrzewka dla quada i ridera, by przejść w tryb quadowy - przestawić się z roli codziennej do roli 
quadowca. 
 
Dlatego tutaj sugeruję by każdy trening lub przeprawa, a także każdy start w rajdzie poprzedzić 10 
minutową jazdą po górkach w terenie. Kilka delikatnych podjazdów, zjazdów, kilka trawersów - 
poczuj, bądź już w rytmie gotowy na kolejne długie trawersy, zjazdy i podjazdy. Te kilka minut czyni Cię 
50% bardziej skutecznym riderem na pierwszych 30/60 minutach, jak i na całej trasie swojej 
przygody na quadzie. 
 
Aha, i nie patrz na kolegów - to ich życie, zdrowie i odpowiedzialność - czy i jak dojadą do mety. 
Zadbaj najpierw o siebie, bo dzięki temu będziesz mógł zadbać o innych, gdy będzie potrzeba. 
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Wielokrotny zwycięzca rajdów przeprawowych na quadach. Zwycięzca wielu rajdów w latach 2008-
2012. Zdobywca Pucharu Polski w 2013 roku, Mistrzostwa Polski w 2015 roku, ponownie Mistrzostwa 
Polski w 2017 roku, 7 zawodnik świata podczas najtrudniejszego rajdu przeprawowego na świecie w 
2019 roku – Hunt The Wolf – Rumunia.

Od wielu lat związany z quadami – jako zawodnik, instruktor i przewodnik – jego wiedza
o quadach przeprawowych jest jedną z największych w Polsce i Europie.

Trener i twórca autorskiego programu szkoleń dla początkujących i zaawansowanych kierowców 
quadów, także dla quadowców przygotowujących się do startu w rajdach przeprawowych.

S Z K O Ł A

Trener / Expert

NEXT
LEVEL
RIDE

Oskar Pieprzak
Mistrz Polski ATV

MISTRZ POLSKI

ATV

AKADEMIA
szkola-quada.pl        atvakademia.pl|


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13

