
QUAD
QUAD 4x4
Oczywiste - musisz mieć ze sobą quada 4x4 z działającymi
i sprawnymi napędami. Quad bez systemu ABS i wszelkich 
wspomagaczy, bo to droga do szpitala i długiej rehabilitacji.

HAMULCE
Sprawne hamulce - klocki hamulcowe minimum 50% zużycia.

MANSZETY
Kompletne manszety na przegubach / półosiach. 

CHŁODNICA
Umyta chłodnica, bardzo dobrze umyta chłodnica. Do tego trzeba 
płyn do rozpuszczania błota i delikatny strumień wody - nawet
z węża ogrodowego, wolno lejący się strumień. Nigdy nie używaj 
do chłodnic myjek wysokociśnieniowych, bo bezpowrotnie niszczy 
aluminiowe elementy chłodnicy.

KOŁA
Koła koniecznie z beadlock’ami, czyli obręczami które 
zabezpieczają oponę, która pracuje najmocniej w quadzie, przed 
spadnięciem z felgi. Odkąd stosuje beadlock’i problem ten zniknął 
u mnie całkowicie.

OSŁONY SPODU
Mogą być aluminiowe lub z tworzywa sztucznego. Aluminiowe 
szybciej się niszczą, ulegają odkształceniom, przenoszą uderzenie 
na quada i kierownicę, co mocno obciąża ridera. Dlatego 
rekomenduje te z tworzywa sztucznego, ale bardzo solidnie 
zamontowane do podwozia quada. Należy je zamontować bardzo 
solidnie, bo odpadają, gubią się elementy. No i wywinięcie takiej 
osłony podczas rajdu lub przeprawy to duży problem z dalszą 
jazdą.

FILTRY OLEJU
Sprawdź, wymień jeśli jest potrzeba.

FILTRY POWIETRZA
Już po jednym pylistym, suchym dniu jazdy �ltr jest bardzo 
zanieczyszczony. Tutaj serwis lub samodzielne ogarnięcie tematu 
jest kluczowe.

HAMULCE
Sugeruję i rekomenduję hamulce na dwie osobne klamki - przód 
osobno, tył osobno ( jako niezależne hamulce). Hamulec centralny 
na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym jest 
dużym utrudnieniem i przeszkodą w kontroli quada.

CIŚNIENIE W KOŁACH
Ciśnienie w kołach powinno oscylować między 0.2-0.3. 
W zależności od preferencji ridera, terenu i potrzeb. 

BLOKADA PRZEŁĄCZNIKA 
Blokada przełącznika 2x4 i 4x4 w pozycji 4x4. Zrób to za pomocą 
taśmy lub innego patentu. Po ty, by wyeliminować przypadkowe 
przełączenie na tryb 2x4 w warunkach trudnych, podjazdu lub 
zjazdu - to droga do szpitala.

SKRZYNIA ZMIANY BIEGÓW
Zadbaj o sprawnie działającą skrzynię zmiany biegów, tak by 
wchodziły swobodnie i samodzielnie.

PEŁEN BAK PALIWA
Bak paliwa powinien być zawsze pełen - nie tylko na poważny 
wyjazd. 

SPRAWNE ŚWIATŁA
Sprawne światła przód, tył oraz stop. Po to, by spokojnie wrócić do 
bazy, gdy wyjazd się przedłuży. Stop dający sygnał innym 
uczestnikom o hamowaniu to bezpieczeństwo Twoje i innych.NEXT
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