
OUTFIT
KASK ZE SZCZĘKĄ
Wybierz najlepszy, jaki jest dostępny w sklepie. To on pomaga w życiu tylko 
raz i musi być najlepszy.

OKULARY
Gogle powinny być przede wszystkim dobrze dopasowane na nosie. Tak, by 
nie zamykały nosa i pozwalały swobodnie oddychać.

KOSZULKA
Koszulka z krótkim lub długim rękawem w zależności od aktualnej pory roku 
i temperatury na zewnątrz. Koniecznie termiczna, oddychająca. Nigdy nie 
wybieraj koszulki bawełnianej, bo trzyma wilgoć pod strojem.

OCHRONA KRĘGOSŁUPA
Wybierz jak najdłuższą, pokrywającą kręgosłup na całej jego długości.

OCHRONA KLATKI PIERSIOWEJ
Ochrona klatki piersiowej powinna być plastikowa, z tworzywa sztucznego 
- przede wszystkim twarda i pancerna. Taka, która w przypadku przyjęcia 
uderzenia quadem zatrzyma go przed zniszczeniem Twoich żeber i klatki 
piersiowej.

OCHRONA NA ŁOKCIE
W przypadku ochraniaczy na łokcie także warto, aby były one zakończone 
sztywnym plastikiem, bo właśnie tam pochłaniana jest pierwsza siła 
uderzenia. 

KURTKA PRZECIWWIATROWA
W zimne i pochmurne dni, warto mieć ze sobą nakrycie, które będzie nas 
chroniło od wiatru. Wiatru, który na długim dystansie i przy niskiej 
temperaturze potra� zniszczyć i zabrać masę energii.

PLECAK - CamelBag
Na rajdach i podczas długich przepraw zawsze mam ze sobą CamelBag - 
minimum 2 litry. Idealnie jest mieć 3 litry zapasu wody na plecach. 

SPODENKI OCHRONNE
Spodenki mają za zadanie ochronić Twoje biodra, prostatę i kość ogonową. 
To niezwykle ważny element dla każdego mężczyzny - złamanie w tym 
rejonie to długie miesiące powrotu do gry.

OCHRANIACZE NA KOLANA
Ochraniacze na kolana mają być komfortowe - tak, aby nie przeszkadzały, 
dawały swobodę ruchu i działania z quadem. Ważne też, by były 
zakończone twardym tworzywem, które pochłonie energię i uchroni nas 
przed wbiciem się kamienia w kolano.

SKARPETY
Skarpety zawsze wybieraj wysokie - pod samo kolano. Niskie skarpety
w wysokim bucie po prostu spadają ze stopy pod wpływem tarcia. 

BUTY
Buty powinny być wysokie pod samo kolano - wybieraj te z serii Adventure, 
bo ich podeszwa jest zbliżona do podeszwy w butach górskich. Nie możesz 
mieć gładkiej podeszwy podczas rajdu czy przeprawy, gdzie musisz chodzić 
swobodnie po terenie i mieć odpowiednią trakcję w butach. Oczywiście 
buty muszą być także komfortowe i nie uwierać.

RĘKAWICE
Rękawice z palcami, cienkie - po to byś miał dobry uchwyt. Zawsze 
zalecam by mieć ze sobą drugie rękawice na zmianę, gdyby jedne 
przemokły oraz trzecie rękawice z neoprenu po to, by móc jechać
w trudnych warunkach pogodowych (dając ciepło i poczucie komfortu 
nawet w deszczowy i zimny dzień). 

KURTKA I SPODNIE PRZECIWDESZCZOWE
Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe zawsze są na moim quadzie, zawsze ze 
mną To pozwala zachować komfort. nawet gdy nagle przyjdzie deszcz oraz 
wrócić bezpiecznie do domu. Pamiętaj, że komfort cieplny ma 1:1 wpływ 
na percepcję, koncentrację i technikę jazdy. 

BUFF LUB BANDANA
Bu�y i bandany nie zajmują wiele miejsca a warto je ze sobą mieć by 
szybko założyć na szyję lub głowę w chłodne lub wietrzne dni. Pamiętaj by 
przewozić ją w kieszeni lub schowku. Unikaj natomiast zakładania bandan 
czy kominiarek pod kask latem - to zbędne i przegrzewa głowę oraz cały 
organizm i de facto… latem nie wnosi nic poza ewentualną higieną kasku. 
Jesienią, zimą TAK!

UWAGA!
Pamiętaj, że Twój strój ma być lekki, swobodny, nieograniczający ruchów, 
skłonów i pracy na quadzie! Wyjeżdżając quadem z garażu musisz być 
gotowy na wszystko - nikt pogody nie przewidzi, szczególnie w górach.
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