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 Historie značky SR SUNTOUR se začala psát už v roce 1987 v Japonsku, kdy odstartovala 
výroba hliníkových součástek pro jízdní kola. Následovala produkce řadicích mechanismů pro 
silniční i horská kola a vše vyvrcholilo nástupem výroby odpružených vidlic, které si v posledních 
letech vydobyly skvělé renomé jak na závodních kolbištích, tak mezi běžnými uživateli. Odpružené 
vidlice SR SUNTOUR dodáváme zákazníkům již více než deset let a za tu dobu se díky jejich 
spolehlivosti, ale hlavně jednoduchému servisu, staly velice oblíbenými.

 Od krosových kol přes sportovní segment MTB až po závodní XC je značka schopna 
nabídnout odpružené vidlice s perfektním poměrem cena/výkon. Vyspělé konstrukce přitom 
využívají třeba karbonových vnějších nohou, pevné rychloupínací titanové osy nebo duté korunky 
v případě modelu Axon Werx, s nímž Julie Bresset zvítězila na olympiádě v Londýně. Elektronický 
lockout nebo různé typy olejových tlumicích patron s vnější regulací komprese jsou jen drobnými 
detaily z vyspělého vnitřního světa vidlic SR SUNTOUR. Kromě segmentu krosových vidlic a MTB 
závodních (Axon, Epicon) či sportovních (Raidon) modelů ve variantách pro kola průměru 26, 27.5 
i 29 palců, nastupují horké novinky Auron pro enduro či dvoukorunkový Rux pro sjezd a freeride. 
Rux je zbraň nejtvrdšího kalibru, která vyhrála v roce 2013 Pinkbike Industry Awards, což jasně 
potvrzuje už delší dobu známý fakt, že SR SUNTOUR rozhodně nepatří mezi průměrné výrobce 
odpružení, ale naopak se řadí mezi elitu. 

 Firma BP Lumen jako výhradní dovozce zajišťuje jak záruční, tak pozáruční servis 
SR SUNTOUR včetně širokého sortimentu náhradních dílů. Výhodou vidlic SR SUNTOUR je 
jednoduchost jejich konstrukce a použití tlumicích patron, takže servis a údržbu dokáže provést 
každý průměrně šikovný jezdec.
 
 Doporučujeme nakupovat vidlice SR SUNTOUR u ověřených prodejců. Ujistěte se, že při 
nákupu obdržíte záruční list s logem BP Lumen, předejdete tím problémům v případě řešení 
reklamace.

www.bplumen.cz/srsuntour

VIDLICE MISTRŮ SVĚTA 
A OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ
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Osa     20 

Osy     15

20QLC2
20mm průměr
120g

15QLC2 Ti
15mm průměr
Titanium
70g

15QLC2
15mm průměr
110g

15QLC32
15mm průměr
140g

Nová pevná osa Q-LOC2 
s funkcí Push & Turn.
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LO / HLO / MLO

Umožňuje rychlé, nebo 
pomalé nastavení komprese 
Nastavení odskoku

Uzavírání vidlice z řídítek 
Nastavení odskoku

Umožňuje nastavení 
komprese  
Nastavení odskoku

Uzavírání vidlice z korunky 
Nastavení odskoku

Umožňuje nastavení 
komprese 
Uzavírání vidlice z řídítek 
Nastavení odskoku

Uzavírání vidlice  
z řídítek 

Umožňuje nastavení 
komprese 
Uzavírání vidlice z korunky 
Nastavení odskoku

Uzavírání vidlice z korunky

nebo nebo nebo nebo


