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delta4x4 držitel ocenění



PŘÍSLUŠENSTVÍ

ráfky delta4x4:  Klassik B černá matná R18x9J 
pneumatiky Mickey Thompson: ATZ 305/60R18 

rám delta4x4: přední černý nerez polomat. 76 mm 
rozšíření delta4x4: lemy "WIDE BODY KIT" 70 mm 

zvýšení delta4x4: "BODY LIFT KIT" +100 mm 
Šnorchl: Ironman  
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ráfky delta4x4: Avventura černá matná R17x8,5J, pneumatiky Mickey Thompson: BAJA STZ 315/70R17 
rám delta4x4: přední nerez  76 mm,  rozšíření delta4x4: lemy blatníků  "WIDE BODY" 70 mm 
zvýšení delta4x4: "SUSPENSION LIFT KIT" +40 mm
výfuky delta4x4: "SIDE PIPES" nerez 90mm L+P, přídavné světlomety PIAA: LED RF6 žluté do mlhy



PŘÍSLUŠENSTVÍ

rozšíření delta4x4: lemy blatníků  "WIDE BODY" 70 mm rozšíření delta4x4: lemy blatníků malé "LIPS" 20 mm
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PŘÍSLUŠENSTVÍ + BODY LIFT KIT

rám delta4x4: přední černý nerez polomat. 76 mm 
přídavné světlomety PIAA: LED RF6 dálkové

"Body_Lift_Kit"_delta4x4
delta4x4 má v nabídce dvě různé sady: 
Jednu tzv. "SUSPENSION Lift Kit", která 
zvýší Váš vůz až o 40mm a umožňuje 
obutí pneumatik o velikostech 
275/65R18 nebo 275/65R17. Druhá 
sada tzv. "BODY LIFT KIT" zvýší Váš 
vůz o 100mm a umožňuje obutí 
pneumatik o velikostech až 305/60R18 
nebo 305/65R17. V ideálním případě, je 
také možná instalace obou kitů 
společně. Kombinace obou a také 
větších pneumatik, umožňuje zvýšení 
Vašeho vozu téměř o 20 cm.  delta4x4 
je Evropská jednička ve zvyšování 
PICK-UPŮ a terenních vozidel již po 
více jak tři desetiletí. Stovky pick-upů 
brázdí světem nesouc zvučná jména 
jako delta Bigbull, Ghost, 
KinkgKongCab, Little Big Foot, Big 
Baboon, Monster a Beast.

Body Lift Kit se skládá z: 
distančních bloků, tyčí, 

prodloužení vedení, hadic, 
řazení a řízení. SUSPENSION 

Lift Kit se skládá z: 
prodloužených pružin, 

sportovních tlumičů a listových 
per.

či "Suspension_Lift_Kit"_delta4x4
Pod pojmy "SUSPENSION DISTANCE KIT nebo 
BODY LIFT KIT" se rozumí sady zvýšení, dvěma 
různými způsoby. 
     Na jedné straně, je možnost instalace delších 
pružin nebo distančních podložek pod pružiny 
spolu s delšími sportovními tlumiči. 
    Na zadní tuhé nápravě s listovými pery, se 
dosáhne zvýšení prodloužením pružinových 
vazeb díky distančním blokům. Tato technologie 
zvýšení je u většiny vozidel omezena na 
maximálně 50 mm, aby se zabránilo většímu 
opotřebení hnacích a kardanových hřídelí a s tím 
souvisejícím dalším hlukům a zvýšeným 
nákladům.

   Na straně druhé, je celkově náročnější 
možnost u některých vozidel instalace až 100 
mm distančních bloků mezi karoserii a rám a 
nastavení všech vedení. 
Tyto technologie, lze také v ideálním případě 
instalovat současně a docílit tak maximálního 
možného zvýšení.

Hlavním záměrem je umístit co největší pneu-
matiky pomocí vyššího zdvihu, což pozitivně 
ovlivňuje světlou výšku, brodivost, nájezdový 
úhel, lepší průchodnost a pohyblivost v terénu!

pouze ilustrační foto 
"body lift kitu" delta4x4

výfuky delta4x4: "SIDE PIPES" nerez 90mm L+P
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SUSPENSION DISTANCE KIT 50 MM + BODY LIFT KIT 100MM 

rám delta4x4: přední černý nerez polomat. 76 mm 
ráfky delta4x4:  Klassik B černá matná R18x9J pneumatiky Mickey Thompson: ATZ 
305/60R18 zvýšení delta4x4: "SUSPENSION LIFT KIT" +40 mm

ráfky delta4x4: Avventura černá matná R17x8,5J, pneumatiky Mickey Thompson: BAJA STZ 305/65R17 
rám delta4x4: přední nerez  76 mm,  rozšíření delta4x4: lemy blatníků  "WIDE BODY" 70 mm 
zvýšení delta4x4: "SUSPENSION LIFT KIT" +50 mm, "BODY LIFT KIT" +100 mm
přídavné světlomety PIAA: LED RF6 žluté do mlhy
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Šnorchl: SAFARI

přídavné světlomety PIAA:RF18 - žlutá 
montážní sada delta4x4: pro zadní rám delta4x4

PŘÍSLUŠENSTVÍ

přídavné světlomety PIAA: RF6 - žlutá
montážní sada delta4x4: pro přední rám

Šnorchl: IRONMAN



PŘÍSLUŠENSTVÍ

boční nášlapy delta4x4: leštěný nerez oval 100 mm

boční nášlapy delta4x4: nerez černá oval 100mm
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sada držáků světel delta4x4: pro originální zadní rámochrana podvozku delta4x4: přední

ochrana podvozku delta4x4: prostřední
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
přídavné světlomety PIAA: 80 NightTech Professional Rally Lights
sada držáků přídavných světlometů: pro zadní rám delta4x4 76mm
zadní rám delta4x4: nerez leštěný jednoduchý 76mm "Sports Bar"

přídavné světlomety PIAA: LED RF18, LED RF6 žlutá
sada držáků přídavných světlometů delta4x4: pro zadní rám delta4x4 dvojitý 76mm
zadní rám delta4x4: nerez leštěný dvojitý 76 mm "Double Sports Bar"

zadní rám delta4x4: černý dvojitý 76 mm "Double Sports Bar black"
přídavné světlomety PIAA: 80 NightTech Professional Rally Lights
sada držáků přídavných světlometů: pro zadní rám delta4x4 76mm



"THE BEAST" od delta4x4 je obří 
úprava, která mutuje důstojného PICK-
UPA do MONSTRA vysokého přes 2 
metry. I přes gigantické rozměry, je vůz 
stále vhodný ke každodennímu použití. 
Je pouze zapotřebí, do kokpitu tohoto 
obra, umět nastoupit. V terénu, má 
FORD RANGER po této úpravě díky 
obrovské světlé výšce, opravdu 
gigantický nájezdový úhel.
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ráfky delta4x4: LANDER Pure černé matné o velikosti R22x9J, pneumatiky: 325/50 
R22 přední rám delta4x4: leštěný nerez 76 mm "Front Bar Basic"
rozšíření delta4x4: lemy blatníků delta "WIDE BODY" 70 mm
zadní rám delta4x4: nerez leštěný dvojitý 76 mm "Double Sports Bar"
zvýšení delta4x4: "SUSPENSIONS LIFT KIT"  +50 mm
přídavné světlomety PIAA: LED RF6 a RF18 žlutá

přední rám delta4x4: nerez leštěný 76mm "Front Bar Basic"
přídavné světlomety PIAA: LED RF6 žlultá
sada držáků přídávných světlometů delta4x4: pro přední rám delta4x4

FORD RANGER THE BEAST
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Ford Ranger
Delta Geländesport

Huber Beschriftungen
Gewerbepark 15
86559 Adelzhausen
Tel_ 0 82 58_ 7 6 4
Fax_0 82 58_10 89
service@huber-beschriftungen.de

* Urheberschutz: Vervielfältigung oder Nachmachung unserer Entwürfe ist unzulässig (§ 36 KUG, § 31 Kunstschutzgesetz, § 106 ff URHG u. 
                            § 17 ff URHG). Auch die Weiterleitung an Dritte ist untersagt und verpflichtet zu Schadensersatz (§ 18 Wettbewerbsgesetz).

Sehr geehrte Damen und Herren,
da wir für übersehene Fehler nach der Freigabe zur Produktion leider nicht haften können, bitten wir Sie den
Korrekturabzug genau auf Richtigkeit, Rechtschreibung und Inhalt zu überprüfen. Eventuelle Fehler bitte anstreichen!
Änderungen, die unsere kalkulierten Korrekturleistungen übersteigen, müssen wir gesondert nach Aufwand berechnen.
BEI FAHRZEUGEN: Bitte prüfen Sie die Fahrzeugvorlage ob diese dem Fahrzeug entspricht!
Bei Falschinformationen trägt der Kunde den Mehraufwand der Produktion.

Nach Durchsicht des Freigabe-Entwurfes bitten wir Sie innerhalb
von 14 Tagen uns schriftlich per Mail oder Fax mitzuteilen, ob der
Entwurf Ihrerseites freigegeben ist oder Änderungen gewünscht
sind. Keine Antwort innerhalb dieser Frist gilt als Entwurf-Freigabe.

Datum, Unterschrift
Freigegeben:

Ford Ranger
Delta Geländesport

Huber Beschriftungen
Gewerbepark 15
86559 Adelzhausen
Tel_ 0 82 58_ 7 6 4
Fax_0 82 58_10 89
service@huber-beschriftungen.de

* Urheberschutz: Vervielfältigung oder Nachmachung unserer Entwürfe ist unzulässig (§ 36 KUG, § 31 Kunstschutzgesetz, § 106 ff URHG u. 
                            § 17 ff URHG). Auch die Weiterleitung an Dritte ist untersagt und verpflichtet zu Schadensersatz (§ 18 Wettbewerbsgesetz).

Sehr geehrte Damen und Herren,
da wir für übersehene Fehler nach der Freigabe zur Produktion leider nicht haften können, bitten wir Sie den
Korrekturabzug genau auf Richtigkeit, Rechtschreibung und Inhalt zu überprüfen. Eventuelle Fehler bitte anstreichen!
Änderungen, die unsere kalkulierten Korrekturleistungen übersteigen, müssen wir gesondert nach Aufwand berechnen.
BEI FAHRZEUGEN: Bitte prüfen Sie die Fahrzeugvorlage ob diese dem Fahrzeug entspricht!
Bei Falschinformationen trägt der Kunde den Mehraufwand der Produktion.

Nach Durchsicht des Freigabe-Entwurfes bitten wir Sie innerhalb
von 14 Tagen uns schriftlich per Mail oder Fax mitzuteilen, ob der
Entwurf Ihrerseites freigegeben ist oder Änderungen gewünscht
sind. Keine Antwort innerhalb dieser Frist gilt als Entwurf-Freigabe.

Datum, Unterschrift
Freigegeben:

sada polepu
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FORD RANGER

ráfky delta4x4: Klassik B černá matná R18x9J
pneumatiky Mickey Thompson: 305/60R18 ATZ 

ráfky delta4x4: Lander Pure černá matná R22x9J 
pneumatiky:  275/40R22



light technOlOgY
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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.

LED CUBE LIGHT RF3 (74 mm) MOŽNOSTI UCHYCENÍ

PIAA LP530 široký pap. LED Power (90 mm)PIAA 520 NightTech (158 mm) PIAA LP550 (131 mm) LED Power
PIAA LP560 (151 mm) LED Power 
PIAA LP570 (182 mm) LED Power
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LED SVĚTELNÉ PANELY BÍLÉ A ŽLUTÉ

RF10  32 Watt (270 mm)

RF10

RF10

EG-schváleno

RF18  64 Watt (442 mm)

RF18

RF6  16 Watt (159 mm)

RF6

RF6

RF18

EG-schváleno

EG-schváleno



PIAA RALLYE LIGHTS JAPAN “VÍCE SVĚTLA!“

"V motorsportu, je důležitá maximální světelná účinnost, 
při co nejnižší spotřebě energie stejně tak, jako 
robustnost, kvalita a stabilita."

PIAA: SVĚTLA VÍTĚZŮ RALLYE
NYNÍ S EVROPSKOU HOMOLOGACÍ

Díky svému neohroženému úsilí se PIAA Japan dostala o 
krok blíž k vytvoření nejlepších Rally světel na světě.
V motorsportu, je důležitá maximální světelná účinnost, 
při co nejnižší spotřebě energie stejně tak, jako 
robustnost, kvalita a nejvyšší stabilita. Pro splnění těchto 
kritérií mají PIAA světelné rampy "Light Bars" lehké a 
přesto robustní aluminové tělo, které nejen optimálně 
rozptyluje vytvořené teplo, ale také zabraňuje vibracím ve 
světelném paprsku. Tato světla byla testována na výdrž 
přetížení až 10ti Gs gravitačního zrychlení a vydrží delší 
zátěž i v těch nejtěžších terénech na Zemi.

Není to jen jejich legendární odolnost, která posouvá  
PIAA světelné rampy na vyšší úroveň na rozdíl od mnoha 
levných LED světlometů, které jsou dostupné na trhu 
příslušenství, ale také jejich neuvěřitelný jas, který závisí 
hodně na kvalitě výroby: LED reflektor se skládá z 
velkého množství jednotlivých světelných diod, přičemž 
jejich přesná orientace k sobě navzájem, je to, co vytváří 
opravdu velkou svítivost. V případě, že LED reflektor při 
svazování vlivu jednotlivých světelných zdrojů postrádá 
preciznost, to znamená, že až 50% svítivosti bude 
ztraceno, bez ohledu na výstupní specifikace (Watt), které 
jsou uvedeny na jejich technických listech.
PIAA Light Bars mají svá LED svítidla svázána počítačově 
naprogramovanými reflektory, čímž vytváří jasně 
definovaný světelný paprsek, produkující optimální 
osvětlení terénu dopředu. Tato PIAA inovace znamená, 
že světelné diody projektoru nejsou jen dopředu, ale i na 
zadní straně. Reflektor, který se nachází na zadní straně 
pouzdra, vytváří silný světelný svazek, který je 
distribuován optimálně do svazku světelných paprsků 
dopředu.

Tato high-end technologie, spolu s "E-test symbolem" na 
skle lampy, je srdcem všech světelných ramp PIAA, což 
umožňuje jejich použití jako pomocný reflektor na 
veřejných komunikacích..

STANDARDNÍ LED světlo s paprsky směřujícími přímo. 
Tato technologie nevyužívá veškeré světlo, které má k dispozici 
= větší spotřeba energie při nižší světelné účinnosti.

přídavné dálkové světlomety

přídavné mlhové světlomety s širokým paprskem

Piaa LEd Light bar rF10 rEFLEctor Facing 
světla Piaa rF10 s technologií reflektorů. Maximální světelná 
účinnost při optimální spotřebě.

Cílenější osvětlení s nižší spotřebou energie
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RÁFKY

Avventura silber/silver 17x8,5 Avventura schwarz matt/black matt 17x8,5
Real Beadlock Hutch1 schwarz matt/

black matt 16x7,5, 17x8,5

WP schwarz matt/black matt 
16x7,5,17x8,18x8,5,19x8,5

Elements4 schwarz Edelstahl hornpoliert/
black stainless steel lip polished23x11

Legacy Forged schwarz eloxiert Klarlack/
black anodized clearcoated 18x9 

WP silber/silver 16x7,5,17x8,18x8,5,19x8,5Elements4 silber/silver 23x11Legacy Forged poliert/polished 18x9

WP schwarz glanz/black shiny 
16x7,5,17x8,18x8,5,19x8,5

Legacy Forged poliert Klarlack/
polished clearcoated 18x9 Elements4 schwarz/black 23x11



Sins schwarz hornpoliert/ 
black lip polished 18x8, 20x9

Sins silber/silver 18x8,20x9 Sins schwarz matt/black matt 18x8

Sins schwarz glanz/black shiny 18x8

Klassik poliert/polished 18x9 Klassik schwarz matt/black matt 18x9 Klassik_B poliert/polished 18x9

Klassik_B schwarz matt/black matt 18x9

Lander12 silber Edelstahl hornpoliert/ 
silver stainless steel lip polished 

20x9,22x9,22x10

Lander12 schwarz Edelstahl hornpoliert/ 
black stainless steel lip polished 

20x9,22x9,22x10

RÁFKY
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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

17 

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.
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delta4x4 je Exklusivní Partner pneumatik Cooper Tires.

Společnost Cooper Tire & Rubber Company je světový 
výrobce pneumatik, s tradicí a pověstí, výrobce vysoce 
výkonných, odolných a spolehlivých terénních pneumatik. 

Pneumatika Discoverer STT PRO je úspěšně používána 
v off-road závodech po mnoho let, včetně Dakar rally v 
týmu Toyota Hilux - Foj Motorsport.

COOPER OFF ROAD TIRES

COOPER DISCOVERER STT PRO 
Spolehlivost v terénu:
Agresivní vzorek dezénu má vynikající vlastnosti a 
nedovolí vám, abyste se na dobrodružstvích v terénu 
ocitli na blátivé, písčité, skalní nebo volné půdě ve štichu.

Centrální profilovážebra 3-2: 
Střídavý vzorec 3-2 centrálních žeber dezénu nabízí řadu 
velkých výhod, například: Snížení hluku z vozovky, vyšší 
stabilitu a lepší manipulaci, vynikající přilnavost na 
měkkých površích (svahy) a bláto, vyvážené opotřebení a 
sníženou tendenci ke skluzu.

Armor-tek³-: 
Vysoce výkonná konstrukce kostry se skládá ze dvou 
radiálních pásů a jednoho šikmého pásu, z nichž každá je 
vyrobena z polyesteru a nabízí ochranu před prasknutím 
a poškozením nárazem.

EU-vyjímka, nemusí mít nálepku – Professional Off-Road (P.O.R.)

 Size SpeedLoad Wheel Wheel/ 
MaxMin

Width Diameter

LT305/60R18 121/118Q 9.0 8.5 - 11.0 311 823

LT275/65R18 123/120Q 9.0 7.5 - 09.0 277 820
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Avventura matt schwarz/black 17x8,5

Sins schwarz hornpoliert/ 
black lip polished18x8, 20x9

Klassik poliert/polished 18x9

Legacy Forged schwarz eloxiert Klarlack/
black anodized clearcoated 18x9 Klassik schwarz matt/black matt 18x9

Sins silber/silver18x8, 20x9  
WP silber/silver 16x7,5, 17x8,  

18x8,5, 19x8,5

WP schwarz glanz/black shiny 
16x7,5, 17x8, 18x8,5, 19x8,5

Lander silber Edelstahl hornpoliert/silver 
stainless steel lip polished 20x9,22x9

Klassik_B schwarz matt/black matt 18x9

Legacy Forged poliert Klarlack/
polished clearcoated 18x9

Lander schwarz Edelstahl hornpoliert/ 
black stainless steel lip polished 20x9,22x9



delta4x4 THE OFFROAD COMPANY s.r.o. 
Kvítkov 14, 41501 Kvítkov, CZECH REPUBLIC

Montáže provádíme v PRAZE
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

2016/07facebook: @delta4x4.cz , instagram: @delta4x4_czech_republic
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