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TOYOTA LANDCRUISER LC150

rám delta4x4: přední nerez leštěný 76 mm

podložky delta4x4: od 6mm

rozšiřovací 
podložky delta4x4: 
60mm na osu 

ráfky delta4x4: Klassik R18x9J , pneumatiky Mickey Thompson: 305/60R18 ATZ, zvýšení delta4x4: "Body lift kit" +50 mm
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TOYOTA LANDCRUISER LC150

rozšíření delta4x4: lemy blatníků  "FENDERFLARES"

ráfky delta4x4: Klassik R18x9J, pneumatiky Mickey Thompson: 305/60R18 ATZ
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TOYOTA LANDCRUISER LC150

ráfky delta4x4: Legacy Forged R18x9J, pneumatiky Mickey Thompson: 265/60R18 STZ

ráfky delta4x4: Legacy Forged R18x9J, pneumatiky Mickey Thompson: 265/60R18 STZ
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RÁFKY

Sins shiny silver WP shiny silver

Sins shiny black WP shiny black

Klassik polished Klassik matt black

Lander shiny black stainless steel lip 

Felge/Wheel Beadlook delta blackLander shiny silver stainless 

Legacy Forged polished und clear coated

Beadlook polished Beadlook matt blackblack Legacy Forged matt black



oblast použití: 50 % silnice, 50 % terén (ATZ +60 %/40 %) 
Baja Radial ATZ3. Polyester a ocelové vrstvy, vylepšená 
technologie bočního profilu, high-tech konstrukce pneumatik, 
třívrstvé stěny a šestiprofilové vrstvy pro větší odolnost a 
bezpečnost.

oblast použití: 25 % silnice, 75 % terén
BAJA MTZ, vítěz srovnávacího testu největšího amerického 
OFF-ROAD magazínu. Polyester a ocelové boční pásy, extrémní 
záběr, vylepšený boční profil, SLT velikosti s třívrstvým bočním  
pásem, šesti vrstvami běhounu pro větší pevnost a ochranu proti 
proražení.

oblast použití: 70 % silnice, 30 % terén
BAJA STZ jsou převážně  koncipovány pro provoz na silnicích, 
více bezpečnosti za mokra a na ledu jim zajišťuje nová směs. 
Pneumatika je však založena na OFF-ROAD technologii firmy 
Mickey Thompson, která jim zajišťuje také velmi dobrou 
přilnavost i v terénu.

Jednoho dne, si technici malého, ale precizního 
amerického výrobce pneumatik, vzali grizzlyho tlapy jako 
předlohu pro výrobu terenních pneumatik s největším 
záběrem a povedlo se! Dnes je to již více než 30 let.

Od té doby, slavily tyto revoluční pneumatiky nespočet 
úspěchů, mimo jiné také na jednom nejvíce vraždném 
závodě světa TRANSILVANIA TROPHY a několikrát na 
obrovském ROCK CRAWLING EVENTS AMERICA. 

Delta4x4 je již více jak 30 let exkluzivní dovozce pneumatik Mickey Thompson Tires v Evropě.

MICKEY THOMPSON - TERÉNNÍ PNEUMATIKY
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oblast použití: 10 % silnice, 90 % terén
BAJA CLAW ® TTC,  další vývojový stupeň legendárního 
CLAW profilu pro maximální nasazení v terénu, extrémní 
záběr, excelentní samočištění, pneumatiky pro extrémní 
jízdní podmínky.



PIAA – VÍCE SVĚTLA!
PIAA, Japan jsou světla nejvyšší kvality a robustnosti na světě, nejčastěji používaná na nejtěžších závodech světa jako je např. 
legendární Rally Paris Dakar. Jsou testovány vedoucími tými především pro jejich legendární kvalitu, robustnost, použité 
materiály, nevýdaný výkon a v neposlední řadě také design. Všechny námi nabízené světlomety mají atest SAS a EC.

PIAA 520 NightTech (158 mm)

PIAA 580 NightTech (169 mm)

PIAA 80 NightTech  (198 mm)

PIAA 570 LED-Power (182 mm)

PIAA 80 NightTech Full Cover (198 mm)

PIAA 570 NightTech Full Cover (182 mm)

delta4x4
sada držáků

přídavných
světlometů 

PIAA 

PIAA silikonové stěrače
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delta4x4 THE OFFROAD COMPANY s.r.o. 
Kvítkov 14, 41501 Kvítkov, CZECH REPUBLIC
Tel. +420 723 004 400 · Tel. +420 608 001 201 

Mail: delta4x4@email.cz  · www.delta4x4.eu(sk)

Otvírací doba: Pondělí až Pátek 10:00 – 18:00 hod

              2014/06

Sins shiny black 20x9Klassik delta polished 18x9 Klassik delta black 18x9

Beadlook delta polished 18x9 Beadlook delta blackblack 18x9 Sins shiny silver18x8

WP shiny silver 17x8 WP shiny black 17x8 Lander shiny silver 22x9

Legacy Forged shiny silver 18x9

www.facebook.com/delta4x4.cz




