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BBB CITYGUARD
V zimě to nevzdáme!

N

a podzim a v zimě se počasí
zpravidla dramaticky proměňuje
a v sedlech elektrokol zůstávají
pouze ti, kdo jsou na povětrnostní nástrahy zvyklí a hlavně připravení. Ani
my e-biky neodkládáme a k ochraně
před vodou používáme blatníky. Je jich
celá škála – od provizorních rámových
anebo podsedlových „plácaček“ až po
dokonale padnoucí zakrytování obou
kol. Jeden takový model nabízí nizozemská značka BBB. Jeho název je
CityGuard, nicméně není zdaleka určen
pouze pro městská kola. Blatníky jsou
odolné a poslouží vám i na krosovém
či silničním gravel e-biku. Dle velikosti kol si vyberete z celkem pěti typů.
K dlouhým blatníkům z letitého zvyku
přidáváme také zástěrky vlastní výroby.
Ptáte se proč? Abychom ještě vylepšili
standardní ochranu před vodou a odstřikujícími nečistotami.

MONTÁŽ BLATNÍKŮ
Blatníky BBB CityGuard jsou navržené tak, aby jejich instalace na jízdní
kolo, v našem případě elektrokolo, byla
co možná nejsnadnější. Nechybí ani
nerezové vzpěry pro maximální ﬁxaci
plastu. Přední blatník je vybavený plechovým úchytem s oválným otvorem.
Přes něj prostrčíte šroub a připevníte
k vidlici. Následně na spodní část výztuh nasunete příchytky a opět šroubky
připevníte k vidlici – buď do připravených otvorů anebo pomocí úchytů
vlastní konstrukce. Pak už stačí na přesahující vzpěry nasadit malé gumové
krytky, které chrání před poškrábáním
a mají také estetickou funkci.
Stejným způsobem připevníte i zadní
blatník. Rozdíl je pouze v tom, že zde
výrobce nahradil plechový úchyt za
plastový, který se na blatník nasune
a následně umístí do požadované polohy. Opět následuje připevnění vzpěr
a nasazení gumových krytek.

VÝROBA ZÁSTĚREK
V případě, že od blatníku očekáváte
maximální ochranu před stříkající vodou
především v oblasti nohou, není nic
lepšího, než je dovybavit zástěrkami.
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Ty si můžete snadno vyrobit například
z nevyužitého plastového „přebalu“ od
plášťů – nám se osvědčil tento materiál
zbylý po pláštích Mitas. Stačí z něj vystřihnout požadovaný tvar, vyvrtat otvor
pro uchycení k blatníkům a je hotovo!
Je dobré si uvědomit, že zástěrka také
chrání spodní partii elektrokola včetně motoru před znečištěním a nápory
vody, takže to rozhodně nepodceňujte!

VERDIKT
Funkčnost blatníků BBB CityGuard
je za deště na mokré silnici anebo terénní cestě s odstřikujícím blátíčkem
prakticky 100procentní. Díky pevnému
uchycení k elektrokolu nedochází při
jízdě k žádným vibracím ani nežádoucímu klepání. Přední blatník je dostatečně
dlouhý a s prodloužením o dodělanou
zástěrku ochrání špičky, nárty i holeně
jezdce před nežádoucími mokrými
nečistotami. Ochrana platí i pro obličej
a vaše záda. S těmito blatníky a patřičně kvalitní výbavou pro vás bude elek-

trokolo celoroční radostí! Cena blatníků
je od 529 Kč (liší se podle velikosti),
více informací o produktu najdete na
webu dovozce www.jmctrading.cz. 

PRO:
• nízká hmotnost, snadná montáž
• pevné uchycení bez vibrací
• výborná ochrana

PROTI:
• žádné jsme neshledali

