
minitest

Pokud si vaše výlety žádají informace o vzdálenosti a čase, je 
zde ku pomoci připraven computer Padrone z produkce znač-
ky Cateye. ten nabízí hned sedm funkcí, kromě aktuální rych-
losti jsou to i informace o ujeté vzdálenosti, čase jízdy, průměr-
ných a maximálních hodnotách. samozřejmostí je pak udávaný 
denní čas. 

montáž na kolo je až geniálně jednoduchá, snímač rychlosti 
stačí stabilizovat pomocí dvou plastových pásků na vidlici. Zde 
je nutno dodržet pouze vzdálenost do 60 cm od hlavice com-
puteru pro jistotu bezchybného přenosu informací. to je jediné 
omezení, dané bezdrátovou konstrukcí, která jinak nabízí jen 
pozitiva, žádné namotávání kabelu nebo riziko jeho přetržení. 
stejně snadné, tedy bez potřeby nářadí, je i uchycení držáku 
hlavice. ten se dá usadit prakticky na jakýkoli komponent kru-
hového či oválného tvaru do průřezu 40 mm. navíc lze držák 
nastavit v orientaci po 90°, vybrat si tak můžete z představce, 
i řídítek. Velmi jednoduché je také ovládání – na vše stačí stisk 
shora na spodní část displeje. tímto způsobem se dá procházet 
celé menu computeru, které je navíc díky velikosti číslic dobře 
čitelné za všech okolností. Problém nastal pouze za tmy, chybí 
totiž podsvícení displeje. Handicapem ve srovnání s konkuren-
cí může být i cena, stanovená na 1390 Kč. 
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Hustilka BIRZMAN Velocity

minus
■ chybějící podsvícení, 

cena  

plus
■  přehlednost displeje,  

snadná montáž a ovládání

Značka Birzman nabízí velkou škálu produktů pro cyklistiku, ve které samozřejmě nechybí ani minihustilky. Jednou z nich je i model Velo-
city, určený pro mtB. tomu odpovídá spolu s masivnějším provedením i maximální udávaný tlak 90 psi. Další zajímavou informací je speciál-
ní hlavice snap-it, umožňující využitelnost na galuskové a velo ventilky. K jejich plnohodnotnému zajištění slouží mechanismus, který lze při 
odblokovaném stavu snadno nasadit na ventilek, po stažení převlečné části by měl být dokonale utěsněn. Pro auto ventilky je pak třeba tuto 
hlavici demontovat a využít klasické šroubovací provedení.

Oba systémy pracovaly celkem bez potíží, což bylo i očekávané. Pro plnohodnotnou funkci stačilo hustilku jen lehce „zaběhnout“, aby se 
všechna těsnění dobře usadila. Přestože se nám nedařilo pohodlně dosáhnout maximálního udávaného tlaku, pro využití na mtB nám dosaho-
vané nahuštění dokázalo nabídnout jízdu bez omezení. Při vyšších tlacích byl problém pouze se sklouzáváním pryžových částí po eloxovaném 
povrchu hustilky. Oceňovali jsme naopak systém utěsnění pro galuskový ventilek, ten šlo velmi snadno a spolehlivě ovládat i v silnějších ruka-
vicích, což ocení především cyklisté, využívající bicykl i v zimních měsících. Poměrně zdařilé je rovněž provedení integrované hadičky. ta se 
při převozu skrývala v těle hustilky chráněna pryžovou záslepkou proti průniku nečistot do jejího nitra. Pro pracovní pozici stačilo 
hustilku jen jednou natáhnout a stlačit a vnitřní tlak hadičku vystrčil ven z těla.

Hustilka je nabízena v pěti barvách (stříbrná, šedá, zelená, modrá, červená), její hmotnost  
je 124 gramů a doporučená cena 909 Kč. součástí setu je samozřejmě i držák na rám s po-
jistkou proti vypadnutí.

text a foto Eduard Pinkava

Computer CATEYE Padrone 

minus
■	 stabilita pryžových částí

plus
■	 konstrukce hlavice Snap-It, 

provedení integrované hlavičky   


