
Americká � rma Tannus se zabývá výrobou ochranných vložek 
proti proražení plášťů anebo duší. Ano, duší! I duši můžete 
proti defektu ochránit jejími produkty pro to určenými. My 
jsme se však zaměřili na test lehkého modelu Armour Tubeless 
pro bezdušové systémy. Již po vyjmutí z krabice zjistíte, že má 
obdobný tvar jako plášť, a to včetně patek, jen výškou končí 
zhruba ve dvou třetinách bočnice pneumatiky. Použití materiálu 
Aither 1.1 (polymerová pěna) a design umožnily dosáhnout 
velmi zajímavé hmotnosti 155 g.
Při montáži této ochrany si docela zadovádíte. Dostat Armour 
Tubeless do pláště, to by ještě šlo, ale vmáčknout patky pláště 
do patek ráfku a patky vložky do patek pláště, to už je jiná 
hra. Vysoká! Ale jde to. My jsme montáž zvládli během pár 
minut, ale hodily se ještě jedny ruce, aby zamezily vyskakování 
již nainstalované části pláště v ráfku, zatímco druhé ruce 
posouvaly patku do středu žlábku, abychom se nakonec obešli 
i bez montpák. Napodruhé už to bude snazší, budeme mít grif. 
Jelikož ochranná vložka tlačí na patky pláště, dochází k jeho 
nahození do žádané pozice již celkem snadno a i bez použití 
kompresoru. Demontáž vložky pak je mnohem snazší, postačí 
malá plastová montpáka.
Vrchní část nárazníku ochranné vložky je tvrdá a nepoddajná. 
Tím se zajišťuje správný tvar v plášti a zároveň pozice vložky, 
která přesahuje přes šíři ráfku, čímž jej odděluje od pláště 
a eliminuje riziko proražení. V jízdních vlastnostech nás Tannus 
potěšil. Kolo bylo mnohem klidnější a i při jízdě přes velké 
kamení nedošlo k zazvonění o hranu ráfku. U skoků nízká váha 
ochranné vložky nevytvářela gyroskopický efekt, a tak se bike 
ochotně klopil, kam jsme mu poručili. Během testu jsme se 
přece jen nevyhnuli perforaci pláště. Čistý průřez z boku je nad 
síly jakékoliv ochrany. Neplánovaně a vlastně nechtěně (komu 
by se chtělo vyhodit ještě skoro nový plášť) jsme si zkusili 
dojezd do servisního depa „na prázdném“. Tady bylo znát 
lehké „žvýkání“ zadního pláště, protože vložka není plná. S tím, 
že byste téměř plnohodnotně dokončili erzetu nebo výlet, 
počítat nemůžete. Ale k poškození ráfku nedošlo a vložka také 
neutrpěla újmu, mohli jsme ji tedy použít pro další jízdy.
Ochranu Tannus Armour Tubeless jsme při našem testu poznali 
jako zajímavý kompromis mezi hmotností a úrovní ochrany. 
Pro mnohé jezdce to bude přesně to, co hledali.

Úvodníky? Fejetony? Minipovídky? Příběhy ze života?
Tak trochu od každého trochu. K tomu ilustrace
i komentáře autora s odstupem, často mnoha let.
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Objednávejte na www.iVelo.cz/eshop
Na přání kniha s podpisem či osobním věnováním
(do poznámky k objednávce stačí vepsat jeho text).
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vložka do bezdušového systému

TANNUS ARMOUR 
TUBELESS

plus
› nízká hmotnost › nekompromisní ochrana proti 
defektu i ochrana ráfku › příznivá cena

TECHNOBOX
materiál polymerová pěna Aither 1.1 
rozměry 27,5×2, 1–2,6“ a 29×2,1–2,6“ pro MTB 
hmotnost 155 g cena 990 Kč

minus
› obtížná montáž i jízda s prázdným 
pláštěm po defektu
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