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Věc: Garantovaná nosnost výpletu pro společnost KOSTKA kolobka s.r.o. 

 

Společnost REMERX s.r.o. testuje všechny komponenty (ráfek, náboje, paprsky) do zapletených kol podle 

Evropských norem.  

 

1. Hliníkové ráfky bez výpletu vykazují obvyklé vlastnosti, tj. při vertikálním zatížení ráfku 30 kg nedojde 

k destrukci ráfku. 

2. Hliníkové náboje vykazují obvyklé vlastnosti, tj. při tahové zkoušce přírub náboje dochází vždy 

k utržení paprsku při síle přes 3000 N (300 kg), aniž dojde k poškození náboje. 

3. Nerezové paprsky vyrobené z materiálu DUPLEX vykazují obvyklé vlastnosti, tj. při tahové zkoušce 

paprsků dochází k přetržení paprsku při síle přes 3000 N (300 kg). 

Paprsky ve výpletu musí být na každé straně rovnoměrně předepnuty na sílu 900 – 1000 N.  

Délka paprsků musí být vždy až do drážky hlavičky niplu. 

4. Hliníkové paprsky vykazují obvyklé vlastnosti, tj. při tahové zkoušce paprsků dochází k přetržení 

paprsku při síle přes 4000 N (400 kg). 

Paprsky ve výpletu musí být na každé straně rovnoměrně předepnuty na sílu 900 – 1000 N.  

Délka paprsků musí být vždy až do drážky hlavičky niplu. 

 

Z výše uvedeného garantujeme spolehlivost a nosnost výpletu při standartním použití. 

 

model Velikost Počet děr Garantovaná nosnost 

jednoho výpletu při 

standartním použití 

Garantovaná nosnost 

jezdce při 

standartním použití * 

XCO RIO 406, 559 24 90 kg 150 kg 

Dragon  305, 406, 559 24 110 kg 165 kg 

Dragon White 406, 559 24 110 kg 165 kg 

Master disc 406, 507, 559, 584, 622 24 110 kg 165 kg 

Alcyon 406, 622 20 85 kg 150 kg 

Extreme Jumbo 406, 559 32 130 kg 200 kg 

RMX 21 203, 305, 406, 559 32,36 110 kg 165 kg 

RMX 21 203, 305, 406 16,20,28 90 kg 135 kg 

Pozn.: * Garantovaná hmotnost jezdce se rovná 1,5 násobku nosnosti výpletu. Jelikož neznáme přesné rozložení 

zatížení jezdce na koloběžce, byl určen medián zatížení na 1,5 násobek garantované nosnosti jednoho výpletu. 

 

V Lipové dne 16.9.2015 

 

ing. Hasík Petr 

technik 


