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ITP před nedávnem předsta-
vila jedny z vůbec nejagresiv-
nějších pneumatik do bláta, 

bahna a marastu, prostě do těch 
vůbec nejdrsnějších podmínek - 
ITP Mega Mayhem. Tyhle gumy 
už napohled vypadají hodně kru-
topřísně a nutno říci, že v blátě 
jsou doopravdy masakr. A přes-
to mají pneumatiky ITP Mega 
Mayhem vybrané chování i na 
polních cestách a v běžném te-
rénu. Nejcharakterističtější na 
pneumatice ITP Mega Mayhem 
je drsný, ostře řezaný hluboký ag-
resivní vzorek, který vypadá jako 
pařáty Vetřelce, a který se úplně 
stejně zakusuje do nejhoršího 
marastu a nejhlubšího bahna, 
do jakého se odvážíte. Odleh-
čená konstrukce pneumatiky 
přináší vysoký jízdní komfort, 
snadnou ovladatelnost a vyvá-
žené vlastnosti i při rychlé jízdě 
na pevném podkladu, což dělá 
z ITP Mega Mayhem účinnou 
a všestrannou pneumatiku pro 
všechny druhy povrchu. Odolná 
6plátnová kostra znamená vyso-
kou odolnost proti proražení. 

ITP. TŘI PÍSMENA, KTERÁ 
JSOU UŽ VÍCE JAK 30 LET 
LEGENDOU MEZI ČTYŘ-
KOLKOVÝMI PNEUMATI-
KAMI. TAHLE AMERICKÁ 
FIRMA, O KTERÉ SE MLUVÍ 
JAKO O SVĚTOVÉ JEDNIČCE 
V ATV PNEUMATIKÁCH, 
PŘINESLA DO ČTYŘKOLKO-
VÉHO SVĚTA NAPŘÍKLAD RA-
DIÁLNÍ PNEUMATIKY NEBO 
PRVNÍ HLINÍKOVÉ DISKY 
SE SYSTÉMEM BEADLOCK. 
A KDO BY NEZNAL VŠECH-
NY TY HOLESHOTY, MUD-
LITY A BAJACROSSY A DALŠÍ. 
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GUMY MADE INGUMY MADE INGUMY MADE IN
THE U.S.A.

Baja Cross Sport
Pro velké sportovní side-by-si-
dy jako Polaris RZR 900 / 1000, 
Arctic Cat  Wildcat nebo Can-Am 
Maverick jsou určené pneuma-
tiky ITP Baja Cross Sport. Tyto 
pneumatiky nabízejí v porovná-
ní s konkurencí nižší hmotnost, 
protože ITP je vyvinula pro zá-
vodníky a sportovní hobby jezd-
ce, kteří potřebují / chtějí sundat 
každé zbytečné kilo ze svých 
strojů. A v případě pneumatik 
ITP Baja Cross Sport je hmotnost 
navíc ušetřená na velmi důleži-
tém místě - na neodpružených 
hmotách. To přináší další bonusy 
v podobě lepší trakce, snadnější 
ovladatelnosti a větší čitelnosti 
pneumatiky. 
Pneumatiky Baja Cross Sport 
využívají stejný dezén jako pne-
umatiky ITP Baja Cross, ale v leh-
čím balení. Nová je ovšem směs. 

Nižší hmotnosti pne-
umatiky totiž ITP do-
sáhla kromě jiného 
snížením hloubky 
dezénu oproti Baja 
Crossům „neSport“, 
a tak aby nebyla 
obětována životnost 
pneumatiky, je směs 

speciálně „formulova-
ná“ pro vyšší odolnost 

proti opotřebení. Ne-
znamená to ovšem, že 

je směs jednoduše „tvrdší“, 
protože tvrdší směs by zase 

snižovala grip. A trakci potřebují 
závodníci a sportovní jezdci ze 
všeho nejvíc. Odolnost pneu-
matiky proti proražení se udává 
v jednotkách zvaných „plátno“ 
(v angloamerických jednotkách 
„ply“), a Baja Crossy Sport 
jsou na čísle šest. Při-
dejte k tomu radiální 
konstrukci a dosta-
nete lehké, výkonné 
závodní a sportovní 
pneumatiky s vy-
sokým gripem, 
dobrou životnos-
tí, vysokým jízd-
ním komfortem 
a snadnou ovlada-
telností.
  
O fi rmě ITP 
Firma ITP je již více 
než 30 let světovou 
jedničkou na trhu ATV 
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ITP MEGA MAYHEM A BAJA CROSS SPORT

/ UTV pneumatik a disků. Široká 
nabídka zahrnuje pneumatiky 
pro závodníky i hobby jezdce, 
pneumatiky pro užitkové čtyř-
kolky, pro sportovní side-by-side 
i těžká pracovní UTV. ITP, to jsou 
dlouholeté zkušenosti a vysoké 
standardy výkonnosti, odolnosti 
a životnosti, nejvýkonnější ATV 
pneumatiky na trhu. Ve svých 
dvou amerických výrobních zá-
vodech zaměstnává ITP týmy 
zkušených techniků, inženýrů 
a designérů, kteří úzce spolupra-
cují s nejlepšími jezdci světa na 
vývoji pneumatik, které sbírají 
ocenění i mistrovské tituly.  
Oficiálním dovozcem pneumatik 
ITP na český, slovenský trh je fir-
ma ASP Group s.r.o.
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