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HELMY / PŘÍSLUŠENSTVÍ / TUNING / NÁHRADNÍ DÍLY

DOTAZY K PRODEJI PRODUKTŮ ZNAČKY SPEEDS VÍTÁME!

WWW.SPEEDS.EU

VÍTÁME VÁS VE SVĚTĚ SPEEDS
PERFORMANCE PARTS.
SPEEDS nabízí vysoce hodnotný program s příslušenstvím pro motorkáře a fanoušky čtyřkolek, který se
vyznačuje vynikající kvalitou a excelentním poměrem cena - výkon. U všech Speeds produktů klademe především
důraz na bezpečnost, velice dobré provedení a perfektní design.

STÁLE SE ROZRŮSTAJÍCÍ SORTIMENT
Náš pružný sortiment neustále roste a průběžně se rozšiřuje o inovativní produkty. Nahlédněte čas od času na
naše webové stránky WWW.SPEEDS.EU a informujte se o našich nových produktech.

KRÁTKÉ DODACÍ LHŮTY
SPEEDS je vlastní značka ﬁrmy MSA Motor Sport Accessoires GmbH ve Weidenu, stejně jako obě značky kol
TRENOLI a BIONICON. Jako výhradní dovozce značek KYMCO, HYOSUNG, QUADRO, F.B MONDIAL a STRiDA se
můžeme opřít o 25 let zkušeností a vynikající logistiku. Takže pokud výrobek značky SPEEDS není k dispozici u
prodejce, jsou zaručeny krátké dodací lhůty.
Vaše otázky rádi zodpovíme buď telefonicky na +49 961 / 3885 - 207
nebo e-mailem na info@speeds.eu

VELKÝ VÝBĚR | TOP CENY | NOVINKY | KRÁTKÉ DODACÍ LHŮTY
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TOPCASE

VŠE PRO SKÚTRY A ČTYŘKOLKY.

Designově velmi povedené a robustní kufry Vám nabízí dodatečnou kapacitu - u modelu SH45 můžete uložit až dvě integrální helmy. Díky patentovanému 1zámkovému (centrálnímu) systému je možné topcase Speeds jednoduše uzamknout
a v případě potřeby rychle, bez použití nářadí odejmout.

SPEEDS TOPCASE
• špičková kvalita a odolnost (vyrábí jeden z
předních výrobců v Evropě)
• kufry jsou standardně dodávány včetně
univerzálního adaptéru a montážní sady,
která umožňuje optimální připevnění na
téměř každý skútr a motocykl
• kufry jsou uzamykatelné a odnímatelné
díky patentovanému 1zámkovému
(centrálnímu) systému
• volitelně s barevným krytem nebo
zádovou opěrkou, optické i funkční
zvýšení hodnoty

TOPCASE SH45 – SKVĚLÝ
CESTOVNÍ KUFR
• velikost: cca. 56 x 41 x 31 cm
• objem: 45 litrů
• užitečné zatížení max. 5 kg

129,OO EUR
KE KUFRŮM SPEEDS
SH29 + SH45
volitelně k dispozici
barevné kryty

TOPCASE SH29 – CENOVĚ
VÝHODNÝ A UNIVERZÁLNÍ
• velikost: cca. 56 x 41 x 31 cm
• objem: 29 litrů
• užitečné zatížení max. 3 kg

59,95 EUR

klik systém
odnímatelný
bez nářadí

SPEEDS TOPCASE SH29 + SH45
uzamykatené a odnímatelné díky
patentovanému centrálnímu systému

SPEEDS TOPCASE SH45
místo až pro dvě integrální
helmy
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NABÍJEČKY

PRAKTICKÉ, SPOLEHLIVÉ A NEPOSTRADATELNÉ.

NABÍJEČKY ZNAČKY SPEEDS
• digitální kontrola stavu nabíjení pomocí vestavěného 12bit AD mikroprocesoru pro optimální dobíjení
• 4fázový dobíjecí cyklus s automatickým udržovacím dobíjením
• výměna bateriových kleští za O-svorky pomocí adaptéru
• snadné ovládání pomocí soft-tlačítek a přehledný displej s LED diodami
• ochrana proti přepólování s LED-signalizací
• ochrana proti jiskření, zkratu a přehřátí
• kompaktní design s přípravou pro snadnou montáž
• IP 65 vodotěsný kryt

BL 530 – IDEÁLNÍ PRO
AUTO / MOTO & ATV
• vhodná pro 6V a 12V olověné a gelové baterie
od 5 - 120 Ah
• ochrana proti přepólování s LED-signalizací a
akustickou signalizací
• výkon nabíjení: 5,3 A RMS (3,5 A DC) automatické
nabíjení

54,95

BL 150 – IDEÁLNÍ PRO
MOTO & ATV
• vhodná pro 6V a12V olověné a gelové baterie od 2 - 65 Ah
• výkon nabíjení: 1,5 A RMS (1,0 A DC) automatické nabíjení

45,95
4|
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UDRŽOVACÍ NABÍJEČKA „EL 300“
• automatické přepnutí na modus vybíjení, když je baterie
plně nabitá pro zajištění právného pracovního cyklu
baterie
• vhodná pro 12V olověné a gelové baterie od 5 -100 Ah

• konstantní regulace automatického vybíjení 12V, 0,3A RMS
(0,2A DC)
• optická LED signalizace nabíjecího případně vybíjecího
cyklu
• výměna bateriových kleští za O-svorky pomocí adaptéru
• ochrana proti přepólování, zkratu a podpětí
• IP 65 vodotěsný kryt

22,95

EUR

ROZUMNÝ DOPLNĚK
Nyní obdržíte nabíjecí kabely našich nabíječek také jako samostatné příslušenství, a tak máte při ztrátě nebo poškození
náhradní sadu ihned po ruce. Máte-li několik vozidel k dispozici, může nabíjecí kabel zůstat vždy na vozidle.

SADA KABELŮ
SE SVORKAMI

SADA KABELŮ
S O-SVORKAMI

5,95

4,95

EUR

EUR
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BATERIE

PRO VŠECHNY BĚŽNÉ TYPY SKÚTRŮ, MOTOCYKLŮ A ČTYŘKOLEK.
Nabízíme Vám rozsáhlý sortiment kvalitních baterií značky SPEEDS, vhodné pro běžná jednostopá vozidla a čtyřkolky.
Náhradu za starou baterii si můžete vybrat z následující nabídky:

GELOVÉ
Gelové baterie SPEEDS jsou již při dodání
naplněné a přednabité. Jsou 100% bezúdržbové
a vynikají velmi vysokým startovacím výkonem.
Všechny gelové baterie jsou odolné proti vibracím
a je možné je namontovat a provozovat v jakékoli poloze, také vzhůru nohama. Gelové baterie je
samozřejmé možné zvolit jako náhradu běžných
olověných baterií.
OD

26,95

EUR

BEZÚDRŽBOVÉ
Naše bezúdržbové baterie SPEEDS se vyznačují zesíleným startovacím výkonem a jsou vždy dodávány vč.
nádobky s elektrolytem. Jednoznačnou výhodou tohoto
typu baterií je úplná absence kontroly stavu elektrolytu po
jejím uvedení do provozu.
OD

24,95

EUR

STANDARD
Kvalitní baterie SPEEDS za velmi výhodnou cenu. Naše
olověné baterie SPEEDS standard se vyznačují zesíleným
startovacím výkonem, díky kterému poskytují dostatek
energie i v obtížnějších podmínkách, např. při chladném
počasí. Součástí dodávky je vždy nádobka s elektrolytem.
OD

18,50

EUR

Další informace o našem rozsáhlém programu obdržíte u Vašeho prodejce nebo na www.speeds.eu/cz/produkty/baterie.
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BLINKRY

MODERNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SKÚTRY, MOTOCYKLY A ČTYŘKOLKY.

LED DESIGNOVÉ BLINKRY „FLASH“
•
•
•
•
•

homologace ECE R50 jako přední a zadní blinkry
top-světelný obraz a perfektní viditelnost díky speciální čočce
japonské LED - SMD-konstrukce s vysokou svítivostí
ﬂexibilní držák chránící blinkr proti vibracím
příkon 12V – 1W; upevnění M8

SADA ČERNÝCH

37,95

EUR

ELEKTRONICKÝ
PŘERUŠOVAČ BLINKRŮ
• možnost použití u všech vozidel s 12V napětím
• ideální pro LED blikače a žárovky
• určeno také pro veškeré kombinace blinkrů
(např. LED/žárovky)

17,95

EUR
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VYHŘÍVANÉ RUKOJETI
PRO SKÚTRY, MOTOCYKLY A ČTYŘKOLKY.

VYHŘÍVANÉ RUKOJETI
• napájecí napětí 12V (doporučení: minimální kapacita baterie 8 Ah)
• volba teploty vyhřívání pomocí voděodolné jednotky, kterou je možné
ﬂexibilně namontovat, dle potřeby
• 5 stupňů vyhřívání, nastavitelné pomocí tlačítka Soft-Button,
díky kterému je ovládání snadné i v rukavicích
• díky demontovatelným koncovkám rukojetí je možné rukojeti
montovat na řídítka se závažím nebo bez něj
• velmi kvalitní topný systém, který zajišťuje rychlý a rovnoměrný účinek
• připojovací kabel s integrovanou pojistkou
• speciální Soft-Grip materiál pro komfort a dlouhou životnost
DOSTUPNÉ JSOU VE DVOU PROVEDENÍ:

MOTO – délka 120 mm, Ø 22/24 mm;
ATV/QUAD – délka 130 mm, Ø 22/22 mm

54,95 EUR

VYHŘÍVÁNÍ PALCOVÉ
PÁČKY PLYNU
• vyhřívání palcové páčky plynu pro volitelné připojení
k vyhřívaným rukojetím ATV & Quad SPEEDS
• provoz vyhřívání palcové páčky plynu není možný
bez vyhřívaných rukojetí ATV & Quad.

19,95
8|
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PLACHTY

VNITŘNÍ A VENKOVNÍ PRO SKÚTRY, MOTOCYKLY A ČTYŘKOLKY.

Vnitřní a venkovní plachty v mnoha velikostech pro skútry, motocykly, čtyřkolky a side by side.

VENKOVNÍ
•
•
•
•
•

100% vodotěsné
extrémní pevnost
ochrana proti UV záření
stabilní při nízkých teplotách
vč. transportního vaku

OD

28,95

EUR

VNITŘNÍ
•
•
•
•

prodyšné
extrémní pevnost
ochrana proti poškození laku
vč. transportního vaku

OD

34,95

EUR
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SPEEDS DESIGN

PRAKTICKÉ, SPOLEHLIVÉ A NEPOSTRADATELNÉ.

ZAMYKATELNÁ VÍČKA NÁDRŽE
KYMCO AK 550i
•
•
•
•
•
•
•

vysoce kvalitní dural, eloxovaný do různých barev
CNC frézované
otočný kryt k ochraně proti znečištění zámku
zamykatelné (2 klíče)
vnitřní odvětrávací a odvzdušňovací systém
způsobilé pro E10
vhodné pro KYMCO čtyřkolky i další modely jiných
značek

42,95 EUR
CHRÁNIČE RUKOU
• možnost stabilního upevnění na řídítka s vnitřním závitem
M8, jako je např. u modelů Kymco KXR 250, Maxxer
250/300/300 Wide a mnohých dalších vozidel.
• dostupné v barvách: černé, červené, modré a bílé

36,95

EUR

• pomocí montážní sady, kterou si lze
přiobjednat, lze chrániče namontovat i
na dutá řídítka s vnitřním průměrem
cca. 14 až 17 mm

16,95

EUR

RŮZNÁ ZÁVAŽÍ DO ŘÍDÍTEK
• CNC frézované
• vysoce kvalitní dural, eloxovaný do různých barev
• univerzální použití
OD

13,95
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POLEPY

univerzální tvar, který se hodí na spoustu motorek
vysoce kvalitní materiál s vynikající přilnavostí
dlouhá životnost a odolné proti poškrábání
odolné proti UV záření
Model „transparent“: ca. 118 x 198 barva černá/ transparent/
carbon-optik
• Model „černý“: ca. 113 x 198 barva černá/ carbon-optik

14,95

EUR

Mo
del
čer
ný

•
•
•
•
•

Mo
del
tra

POLEPY NA NÁDRŽ

nsp
are
nt

IDEÁLNÍ OCHRANA NÁDRŽE A LAKU.

OCHRANNÝ / DEKORATIVNÍ SET NA
KYMCO AK 550i, NEW DOWNTOWN
• vysoce kvalitní polepy z PVC
• polepy jsou určené pro montáž
na KYMCO AK 550i ABS
• ochrana kapotáže při nastupování
• snadné lepení
• odolné proti UV záření
OD

37,95

EUR

Detail ráfku s polepem

POLEPY RÁFKŮ - SADA
• vysoce kvalitní polepy ráfků z PVC (4 kusy)
• univerzální, pasuje na mnoho 12- & 14palcových
skútrových ráfků
• jednoduché nalepení
• odolné proti UV záření
• dostupné ve třech různých designech
OD

16,95

EUR

QUAD / ATV TUNING
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČTYŘKOLKY.

ALUMINIOVÉ NÁŠLAPY
• KYMCO Maxxer 250 / 300 / 300 Wide / 300 S /
300 Onroad Supermoto a KXR 250 Sports
• vysoce kvalitní pískovaná a eloxovaná povrchová
úprava
• aluminiové nášlapy s nylonovou ochranou sítí
• včetně montážního materiálu
• dostupné barvy: stříbrná, černá

124,95

EUR

SADA PRO SNÍŽENÍ SVĚTLÉ VÝŠKY
• Maxxer 250 / 300 / 300 Wide / 400 / 450i; KYMCO KXR 250 Sports
• sada zajišťuje snížení světlé výšky vozidla cca o 60 mm
• stabilizuje jízdní vlastnosti vozidla, optimální pro silniční provoz,
omezuje provoz v terénu
• sportovní pružiny jsou vyrobeny ze speciálně legované a tvrzené
vysokopevnostní oceli SiCr
• vyšší rychlost při průjezdu zatáčkami díky nižšímu těžišti vozidla

299,00

EUR

ATV / QUAD UNIVERZÁLNÍ RUKOJEŤ PLYNU
• dlouhá životnost, vysoce kvalitní otočný mechanismus
• speciálně při delších vyjížďkách není tak unavující jako palcové ovládání plynu
• pohodlnější ovládání
• včetně univerzálního lanka a letovací koncovky pro individuální úpravu

26,90 EUR
12 |
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VÁLEČKY VARIÁTORU
VÝHODNÁ ALTERNATIVA.

PRO PERFEKTNÍ ZRYCHLENÍ
Naše variátorové válečky značky SPEEDS nabízí cenově dostupnou alternativu k originálním dílům od výrobce.Válečky
variátoru SPEEDS přesvědčí skvělým zrychlením a minimálním opotřebením.

VÁLEČKY VARIÁTORU
• precizní zpracování ze speciálního nylonového materiálu
s velmi dobrými kluznými vlastnostmi
• vysoce kvalitní vnitřní jádro z mosazi
• jednostranně uzavřené pro perfektní boční vedení a
minimální opotřebení
• dlouhá životnost
• dosavadní program značky SPEEDS nabízí válečky variátoru pro nejžádanější modely skútrú a čtyřkolek na trhu.
NAPŘ. SADA (15 X 12)

10,95

EUR

K DODÁNÍ JSOU NÁSLEDUJÍCÍ ROZMĚRY / HMOTNOSTI:
ROZMĚR

HMOTNOST

ODSTUPŇOVÁNÍ

BALENÍ / KS.

15x12

3 g do 9 g

0,25 g

6

16x13

3 g do 9 g

0,25 g

6

19x15,5

3 g do 9 g

0,25 g

6

19x17

6 g do 13 g

0,5 g

6

18x14

10 g do 13 g

0,5 g

6

20x12

9 g do 15 g

1g

8

20x15

11 g | 11,5 g | 12 g | 12,5 g | 13 g | 14 g | 15 g | 16 g | 17 g

-

6

23x18

17,5 g do 25 g

2,5 g

6

26x13

16,5 g

-

8

29x22

11 g | 11,5 g | 12 g

-

6

30x16

15 g | 18 g

-

8

WWW.SPEEDS.EU
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PLEXI ŠTÍTY

PERFEKTNÍ OCHRANA PROTI NEPŘÍZNI POČASÍ.

LIKE

KYMCO AK 550i

PEOPLE GT 125i/300i

DOWNTOWN

GRAND DINK

AGILITY CITY

PLEXI ŠTÍT

MODEL

GRAND DINK

50 Typ V6 G-Dink; 125i / 300i Typ V5 G-Dink

od 124,90 €

KYMCO AK

550i

od 109,95 €

LIKE

50 2T / 50 2T LX; 50 4T; 125 / 125 LX; 200i

120,00 €

LIKE II

50i / 125i / S 125i

122,95 €

AGILITY CITY

50 / 125

105,50 €

AGILITY CITY+

50 2T / 50i 4T / 50i / 125 / 125i

105,50 €

CK1

125

DOWNTOWN

125i / 125i ABS; 300i / 300i ABS

K-PIPE

50 / 125

NEW DOWNTOWN

125i / 350i

NEW PEOPLE S

50i / 125i / 150i / 300i připravujeme

PEOPLE GT

125i CBS / 300i / 300i ABS

105,50 €

XCITING

400i ABS

179,00 €

X-TOWN

125i / 300i

139,00 €

14 |
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CENA

89,95 €
139,00 €
89,95 €
165,90 €
---

OBRÁZEK ŠTÍTU
SPEEDS TOURING

PLEXI ŠTÍTY MOTO
• moderní, atraktivní design bez okrajového lemu
• velmi přesné díky preciznímu zpracování CNC
• vysoce kvalitní, velmi odolný materiál s certiﬁkací TÜV
• včetně typového schválení ABE
• jednoduchá a rychlá montáž díky předmontované sadě
případně s původního montážního materiálu

PLEXI ŠTÍT

MODEL

CENA

CITY TOURING
(VYSOKÉ PROVEDENÍ)

Super 8 50 2T KF10CA; 125 KL25CA
Vitality 50 2T & Cross; 50 4T
Agility 50 Basic; 50 / 125; 50 / 125 MMC; 50 / 125 ONE; RS 50 2T; RS 50 4T; Carry 50
DJ 50 S; 125 S

99,00 €

CITY SPORT
(SPORTOVNÍ NÍZKÉ
PROVEDENÍ)

Super 8 50 2T KF10CA; 125 KL25CA
Vitality 50 2T & Cross; 50 4T
Agility 50 Basic; 50 / 125; 50 / 125 MMC; 50 / 125 ONE; RS 50 2T; RS 50 4T; Carry 50
DJ 50 S; 125 S

99,00 €

PLEXI ŠTÍTY ATV & QUAD
• velmi přesné díky preciznímu zpracování CNC

OBRÁZEK ŠTÍTU
MXU 300I T
OFFROAD LOF

• moderní, atraktivní design bez okrajového lemu
• vysoce kvalitní, velmi odolný materiál s certiﬁkací TÜV
• jednoduchá a rychlá montáž díky předmontáži
• plexi štít je dodáván vč. typového schválení ABE

PLEXI ŠTÍT

MODEL

CENA

ATV/QUAD VKP*

MXU 50 (Typ A1); 150 (Typ L8); 250 (Typ L6); 250 R (Typ A6); 250 S (Typ L6); 300 Wide (Typ L6);
300 (Typ L6); 300 R (Typ A6); 400 (Typ A4); 450 i (Typ A4); 500 2WD (Typ L7); 500 4WD (Typ L7);
500 IRS (DE + CZ) (Typ A5); 500 IRS LIMITED (nur CZ) (Typ A5); 500 IRS DX (Typ A5); 550i EX 4x4
(Typ A5); 700i EX 4x4 (Typ A5)

104,95 €

KXR 250 (Typ L3)

MAXXER 250 (Typ L3); 300 (Typ Z8); 300 Wide (Typ L3); 400 (Typ A4); 450 i OFF / Onroad (Typ A4)
MAXXER 300 Supermoto (Typ Z8)
ATV/QUAD LOF**

MXU 300i T Offroad LOF (Typ Y2); 450 i LOF (Typ Z3); 500 IRS LOF (Typ Z2); 500 IRS DX LOF (Typ
Z2); 550i (Typ Z2); 550i EX 4x4 LOF (Typ Z2); 700i EX 4x4 LOF (Typ Z2); 700i T EPS Offroad LOF
(Typ Z2)

104,95 €

MAXXER 450 i OFF / Onroad LOF (Typ A4)
* vč. typového schválení ABE, nevyžaduje schválení technické kontroly
** vč. typového schválení ABE, schválení technické kontroly a záznam v dokladech vozidla nutné

WWW.SPEEDS.EU
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KYMCO ALU KOLA

PRO ČTYŘKOLKY

SADA LITÝCH KOL
S touto vysoce kvalitní sadou hliníkových kol vylepšíte vzhled své KYMCO čtyřkolky k dokonalosti. Díky dvoubarevnému provedení v matně černé a matném hliníku vynikne hloubka ráfků, zejména na zadní nápravě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SADA OBSAHUJE KOLOVÉ MATICE, VENTILKY, STŘEDOVÉ
KRYTKY A OSVĚDČENÍ PRO NÁSLEDUJÍCÍ MODELY KYMCO:

PŘEDNÍ RÁFEK:
Rozměr:
Zális - ET (mm):
Rozteč (mm)/počet děr:

10 x 5,5
+ 25
145/4

Středový otvor (mm):

58

příp. zatížení kola (kg):

185

příp. obvod pneu (mm):

1759

Rozměr:

9x8

Zális - ET (mm):

- 25
110/4

Středový otvor (mm):

58

příp. zatížení kola (kg):

250

příp. obvod pneu (mm):

1599
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Maxxer 300 Wide, SUPERMOTO
KXR 250 Sport
MXU 250
Maxxer 300S LOF

Typ L3*
Typ L3* / LOF Z8
Tyo L3*
Typ L3* / LOF Z9
Typ LOF Z8

Mohou být použity sériově montované pneumatiky (přední
21x7-10 | zadní 20x11-9)

ZADNÍ RÁFEK:

Rozteč (mm)/počet děr:

Maxxer 250 + 300

* Může být vyžadován zápis do technického průkazu vozidla!

349,00 EUR

Pozor: Pneumatiky nejsou součástí dodávky!

SADA LITÝCH KOL
S touto vysoce kvalitní sadou hliníkových kol vylepšíte vzhled svého stroje KYMCO k dokonalosti.
Sada disků SPEEDS z lehkých slitin se skládá ze 4 hliníkových
kol, které jsou charakteristické robustní povrchovou úpravou s
ušlechtilým černým, matným povrchem. Nadčasový 5ti paprskový ráfek dokonale ladí s různými vozidly, a nabízí možnost
změny na pneumatiku pro osobní automobily. Výsledkem je
vysoký kilometrový výkon se sadou pneumatik a samozřejmě
i možnost použití zimních pneumatik.

TECHNICKÉ ÚDAJE
RÁFEK PŘEDNÍ/ZADNÍ:
Rozměr:
Zális - ET (mm):
Rozteč (mm) / počet děr:
Středový otvor (mm):

14 x 7
+ 30
110/4
79

SADA OBSAHUJE KOLOVÉ MATICE, STŘEDOVÉ KRYTKY
A OSVĚDČENÍ PRO NÁSLEDUJÍCÍ MODELY KYMCO:

Model

Typ

Povolený rozměr
pneumatiky
(přední/zadní)

MXU 450i LOF

Z3

195/60-14

MXU 500 IRS LOF

Z2

205/70-14

MXU 500 IRS DX LOF

Z2

205/70-14

MXU 550i LOF

Z2

205/70-14

MXU 700i LOF

Z2

205/70-14

MXU 700 EXi EPS LOF

Z2

205/70-14

UXV 450i LOF

Y1

205/70-14

UXV 500 LOF

U1

205/70-14

UXV 700i LOF

U1

205/70-14

Může být vyžadován zápis do
technického průkazu vozidla!

399,00 EUR

Pozor: Pneumatiky nejsou součástí dodávky!

WWW.SPEEDS.EU
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SPEEDS HELMY
STYLOVÉ A BEZPEČNÉ.

STŘÍBRNÁ LESKLÁ

Ještě větší výběr přileb značky
SPEEDS najdete na www.speeds.eu

SPEEDS „CLASSIC“
Pravá klasika, která nikdy nevyjde z módy. Není divu, že
pro tyto schopnosti je u majitelů skútrů velice oblíbeným
modelem. Nabízí i beze všech extra doplňků optimální
ochranu a vejde se prakticky do každého úložného prostoru.

42,95 EUR

dostupné velikosti | XS-XXL

ČERNÁ LESKLÁ

SPEEDS „SPORTIVE“
Tato otevřená helma splní každé přání. Předností této
všestranné praktické helmy je nastavitelné hledí, a to do
několika poloh. Tímto poskytuje optimální ochranu proti
slunci a větru. Promyšlené větrání helmy dbá i v horkých
letních dnech na to, abyste si při cestování zachovali
chladnou hlavu.

54,95 EUR

dostupné velikosti | XS-XXL

ČERNO/STŘÍBRNÁ LESKLÁ
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ČERNÁ LESKLÁ

ČERNÁ MATNÁ

STŘÍBRNO/ČERNÁ
LESKLÁ

DODÁVKA HELEM VČETNĚ PRAKTICKÉHO VAKU / ZAJIŠTĚNÍ
NÁHRADNÍCH DÍLŮ / TÓNOVANÉ HLEDÍ VOLITELNĚ K DISPOZICI

DEKOR ČERVENÁ
LESKLÁ

SPEEDS „CITY II“
Nová SPEEDS CITY II je novou, sportovnější alternativou
k bestseleru SPEEDS CITY. Podstatně hranatější tvar
vnějšího pláště usměrňuje proud vzduchu a zároveň tvoří
dynamickou a elegantní siluetu. Díky chytrým a dobře zavedeným detailům, jako je sluneční clona nebo ráčnový
uzávěr, se naše helma SPEEDS CITY II stává bezpečným
společníkem nejen ve městě.
OD

79,95 EUR

dostupné velikosti | XS-XXL

DEKOR MODRÁ LESKLÁ

DEKOR STŘÍBRNÁ LESKLÁ

DEKOR ČERNÁ LESKLÁ

UNI ČERNÁ MATNÁ

UNI ČERNÁ LESKLÁ

UNI TITANOVÁ LESKLÁ

WWW.SPEEDS.EU
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DANGER CULT

SPEEDS "CULT“ & „DANGER CULT“
Naši noví členové rodiny SPEEDS helem, CULT & CULT
DANGER, nyní spojují obojí: klasický tvar a vestavěnou
sluneční clonu. Stejně jako všechny ostatní SPEEDS helmy, mají i naše modely SPEEDS CULT & DANGER CULT
vysoce kvalitní vícevrstvené lakování s ochranným UV-ﬁltrem. Zvláštní pozornost byla u těchto přileb věnována
vyjímatelné výplni. Mix materiálů připomínající vysoce
kvalitní kůži /Alcantara, dodává interiéru velmi atraktivní
vzhled.
OD

ČERNÁ MATNÁ

ČERNÁ LESKLÁ

59,95 EUR

STŘÍBRNÁ LESKLÁ

dostupné velikosti | XS-XL

ČERNÁ S CHROMOVÝM
OKRAJEM

CANDY ČERVENÁ S
CHROMOVÝM OKRAJEM

integrovaná sluneční clona
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DEKOR MODRÁ ČERNÁ
MATNÁ

SPEEDS „EVOLUTION III“
Zvláštní pozornost této přilby byl ve vývoji kladen na moderní a vysoce detailní dekory, optimalizovaný tvar a funkční
kvalitní ventilaci. Sportovní tvar helmy má dobrou aerodynamiku a tudíž je pro motorkáře, jako stvořená. Příjemná vnitří
podšívka je u tohoto modelu odnímatelná a samozřejmě
nechybí ani praktický a pohodlný micro-metric rychlouzávěr.
Kromě klasické černé lesklé a matné verze je EVOLUTION III
dostupná ve třech sportovních designových provedení.
EVOLUTION III je první helma značky SPEEDS, ke které je
volitelně dostupný pinlock.

74,95 EUR

dostupné velikosti | XS-XXL

ČERNÁ LESKLÁ

DEKOR ČERNÁ ČERVENÁ
LESKLÁ

DEKOR ČERNÁ ZELENÁ
LESKLÁ

ČERNÁ MATNÁ

WWW.SPEEDS.EU
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DEKOR II LESKLÁ
ČERNÁ ČERVENÁ

SPEEDS „PERFORMANCE II“
Detailní dekory a vysoce kvalitní Soft-Touch lakování
zdůrazňují sportovní charakter nového modelu PERFORMANCE ll. V praxi přesvědčí příjemnou, vyjímatelnou
podšívkou, patentovaným ráčnovým rychlouzávěrem, rychlou výměnou hledí pomocí tlačítka. Ke standardní výbavě
této helmy patří ANTI-FOG plexi, s ochrannou vrstvou proti
zamlžení.
OD

DEKOR II LESKLÁ
ČERNÁ MODRÁ
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79,95 EUR

STŘÍBRNÁ LESKLÁ

dostupné velikosti | XS-XXL

DEKOR II LESKLÁ
BÍLÁ ČERVENÁ

DEKOR ČERVENÁ

SPEEDS „RACE II“
Nová, hmotnostně optimalizovaná helma RACE II nadchne
svým optimálním tvarem a efektivní ventilací. Univerzální jednobarevné lakování v lesklém či matném provedení nebo sportovní design v různých barevných kombinacích podtrhuje sportovní
vzhled RACE II. Zvláště praktickým detailem je integrovaná a
bočně nastavitelná sluneční clona, která zajišťuje perfektní viditelnost i při silném slunečním záření. Celkový balíček završuje
vyjímatelná a hypoalergenní podšívka, praktický mikro-metrický
uzávěr a kvalitní zpracování.

104,95 EUR

ČERNÁ LESKLÁ

ČERNÁ MATNÁ
SOFT TOUCH

DEKOR MODRÁ

DEKOR STŘÍBRNÁ

dostupné velikosti | XS-XXL

TITANOVÁ LESKLÁ

vnitřní sluneční clona

WWW.SPEEDS.EU
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DEKOR ČERNÁ ANTRACIT

SPEEDS „X-STREET“
Nová helma SPEEDS X-STREET nabízí vzhled crosové helmy, ale zároveň je vybavena komfortním hledím, které je
zajímavým aspektem nejen pro příznivce motokrosu, ale
i čtyřkolek.

84,95 EUR

dostupné velikosti | XS-XXL
DEKOR SEPIE ČERNÁ MATNÁ

DEKOR ČERVENÁ
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DEKOR MODRÁ

DEKOR STŘÍBRNÁ

ČERNÁ MATNÁ

SPEEDS „COMFORT II“
Nová helma COMFORT II nadchne optimalizovaným tvarem
polstrování a účinným ventilačním systémem. Vnitřní sluneční
clona se lehce ovládá pomocí pohodlného jezdce na spodním
okraji helmy. Komfort dále zvyšuje Micro-Metric rychlouzávěr,
který umožňuje též rychlé a přesné nastavení podbradního
pásku. Nová COMFORT II se nabízí ve 3 atraktivních jednobarevných provedeních, a kromě dvou lesklých verzí v černé
a titanové je přilba k dispozici také ve velmi populární matné
černé barvě.

149,95 EUR

dostupné velikosti | XS-XXL

TITANOVÁ LESKLÁ

ČERNÁ LESKLÁ

vnitřní sluneční clona

PŘÍSLUŠENSTVÍ & NÁHRADNÍ DÍLY
K našim helmám dále nabízíme hledí v různých
odstínech a samozřejmě i náhradní díly.

SPEEDS KUKLA
• velmi komfortní díky plochým švům
• okraje otvorů na krk a obličej jsou zapošity
• univerzální velikost

3,95 EUR
WWW.SPEEDS.EU
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DEKOR MODRÁ
LESKLÁ

SPEEDS „CROSS III“
Vývoj nové helmy CROSS III se z hlediska tvaru a hmotnosti posunul dopředu. Atraktivní designové varianty
nebo jednobarevné černé lesklé/matné lakování podtrhují
sportovní vzhled nové a atraktivní přilby. Vyjímatelná
podšívka, nastavitelná sluneční clona a praktický Mikro-metric uzávěr poskytují dostatek komfortu. CROSS
III je dokonalým společníkem pro každé enduro/offroad
jízdy a na dokonce i na silnici sluší každému.

79,95 EUR
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dostupné velikosti | XS-XXL

DEKOR ČERVENÁ LESKLÁ

ČERNÁ LESKLÁ

DEKOR TITANOVÁ LESKLÁ

ČERNÁ MATNÁ
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NÁKRČNÍK

OPTIMÁLNÍ PROTI VĚTRU A CHLADU.

NÁKRČNÍK SPEEDS
„AQUA-SHELL“
•
•
•
•
•

velmi ﬂexibilní dvouvrstvá Aqua-Shell membrána
větru a vodě odolný
pohodlné oblékání a svlékání díky suchému a normálnímu zipu
velmi komfortní ﬂeecová podšívka
dostupný ve velikostech S, M, L, XL

19,95

VÝSTRAŽNÁ VESTA

EUR

BEZPEČNOST DÍKY VYSOKÉ VIDITELNOSTI.

BEZPEČNOSTNÍ-VÝSTRAŽNÁ VESTA
• balená v praktickém pouzdře (ca. 15x15 cm) a proto ideální
prokaždý motocykl i čtyřkolku
• odpovídá nové normě EN ISO 20471 z roku 2013
• jedna velikost: XL (odpovídá výšce od 176 cm do 182 cm, obvod
hrudi 108 – 116 cm)
• materiál: 100% Polyester

3,49
BALENÍ
15 X 15 CM

EUR

!

Reﬂexní výstražná vesta je od 1. ledna 2011 součástí povinné výbavy vozidla.
V každém vozidle musí být nezávisle na počtu pasažérů, jedna výstražná vesta. Nařízení se vztahuje
na všechny osobní automobily, nákladní automobily, autobusy a motocykly.

LEDVINOVÉ PÁSY

POHODLNÉ, DOBŘE PADNOUCÍ A NEPOSTRADATELNÉ.

LEDVINOVÝ PÁS SPEEDS
„BASIC“

LEDVINOVÝ PÁS SPEEDS
„PROFESSIONAL“

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

vysoce kvalitní elastický materiál
kvalitní suchý zip s dlouhou životností
vnitřní protektorové výztuhy
jemná ﬂeecová podšívka pro pohodlné nošení
dostupný ve velikostech S, M ,L, XL

16,95 EUR

vysoce kvalitní elastický materiál
dvojité zapínání pomocí kvalitních suchých zipů
vysoko střižené a vícenásobně zesílené bederní partie
vysoce prodyšný MESH materiál
dostupný ve velikostech S, M, L, XL

22,95

EUR
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OBJEVTE CELÝ SVĚT
ZNAČKY SPEEDS NA
WWW.SPEEDS.EU
Na WWW.SPEEDS.EU naleznete celou nabídku značky
SPEEDS - jednoduše, rychle, pohodlně a přehledně.
Dopřejte si chvilku a proklikejte se naší stále se
rozrůstající nabídkou helem, baterií, nabíječek, kufrů,
textilních garáží nebo designových doplňků. Naší nabídku stále rozšiřujeme a klademe přitom velký důraz na to,
co je i pro Vaše zákazníky důležité: vynikající kvalita a
ten nejlepší poměr cena /výkon.

VAŠEHO NEJBLIŽŠÍHO PRODEJCE
NALEZNETE NA

Distribuce pro Evropu
MSA MOTOR SPORT ACCESSOIRES GMBH
Am Forst 17b
D-92637 Weiden i.d.OPf.
Tel.
+49 (0) 961 3885-207
Mobil +420 724 242 030
info@speeds.eu
Veškeré ceny jsou v EUR včetně současné zákonné daně z přidané hodnoty platné pro Německou republiku.
Veškerá vyobrazení odpovídají stavu v době tisku. Změny v provedení a barvách jsou kdykoli a bez
předchozího upozornění možné. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Stav: březen 2020

Informace přímo na smart
telefonech nebo na tabletech

MPCZ9200PA

www.speeds.eu/cz/prodejci

