
Doteraz sme väčšinou na tomto 
mieste predstavovali zahraničné 
predvádzacie vozidlá. No i na Slo-
vensku vzniká množstvo zaujíma-
vých montáží, ktoré si zaslúžia po-
zornosť. Tu je jedna z nich.
 
Intro.
Keď sme pred časom expedovali z 
AUDIO International Slovakia pro-
dukty programu Alpine Marine pre 
montáž do rekreačnej lode(čítajte 
na www.audio.sk), netušil som, že 
sa k Marine produktom v MS Auto 
opäť vrátia v ďalšom zaujímavom 
type montáže – v terénnom aute.

Keďže táto jednoduchá ale pre-
cízna montáž je ich dielom, jej po-
pis nechám na Štefana Kanicha z 
MS Auto :

Auto.
Predstavujem vám extrémny of-
f-road Land Rover Defender, kto-
rý sa nám dostal do rúk. Je ne-
priehliadnuteľný množstvom úprav, 
ktoré sú zjavné na už prvý pohľad: 
zvýšený podvozok, obludné kolesá, 
špeciálne diferenciály, ochranná 
klietka vo vnútri auta ako i zvonku, 
ochranné rámy, vyslobodzovacie 
navijáky a mnoho ďalšieho.
Vylepšenia boli vykonané za úče-
lom pokoriť drsné Transilvánske 
pohorie v Rumunsku, známe z jedi-
nečného románu o grófovi Draku-
lovi. Ak by skutočne žil, tak by sa 

určite nepotešil ak by sa mu táto 
príšera preháňala po revíri. 

No, ale k veci - našou úlohou 
bolo vozidlo ozvučiť. Kedže počas 
dlhých pretekov je v kabíne počuť 
iba rev motora a kovové praskanie 
náprav, zažiadalo sa majiteľovi aj 
trochu príjemnejších tónov. Obrá-
til sa preto na nás v MS Auto a my 
sme konali. Samotná montáž audia 
mala spĺňať niekoľko neobvyklých 
požiadaviek. 

Zadanie.
Inštalácia mala byť jednoduchá, 
odolná voči vode a otrasom, s mi-
nimálnym navýšením váhy a to 
všetko v interiéri, v ktorom nie je 
žiadne čalúnenie. Pravdaže muse-
la zaberať minimum miesta a hlav-
ne poriadne hrať, čo je síce neľah-
ká, no nie neuskutočniteľná úlo-
ha. (...tu len doplním, že pri rozho-
voroch s chalanmi a majiteľom vy-
šiel najavo fakt, že pri niektorých 
etrémnych brodeniach mu voda 
často siaha až po krk a i keď je v 
takom prípade celá elektrika auta 
vypnutá, audio zostava musí pre-
žiť i takýto extrém a po následnom 
zapnutí elektriky musi stále zostať 
všetko funkčné...pozn.Palo AIS)

Audio.
Komponenty sme vybrali od znač-
ky Alpine. Reproduktory sú 17,8 
cm koaxiálne 2-pásma Alpine 

SPR-M700 zo série Alpine Marine, 
ktoré sú po zabudovaní vodotesné. 
Osadili sme ich do dvoch na mieru 
vyrobených tubusov z hrubosten-
ného plastu, ktoré sme potiahli 
karbónovou fóliou a prinitovali tes-
ne pod strechu zadnej časti kabíny. 
Pôvodne biele krycie mriežky do-
stali nástrek čiernou farbou a ich 
upevňovací lem bol strieknutý na 
červeno, čím reproduktory fareb-
ne korešpondujú s interiérom auta, 
ktorý je matný čierny doplnený 
červenými doplnkami. Autorádio 
Alpine CDE-100EUB je od tej istej 
značky ako reproduktory a okrem 

CD má aj USB a AUX vstup. Najlac-
nejšie rádio bolo zvolené i z dôvo-
du finančne nenáročnej výmeny po 
prípadnom zatopení auta. Napriek 
nízkej cene je to stále zvukovo Al-
pine, teda požiadavka na kvalitu 
zvuku je týmto výberom dodržaná. 
Rádio samotné nie je vodeodolné 
a preto sme ho pre prípad brode-
nia umiestnili na najvyššie možné 
miesto do ručne robenej konzoly 
spolu s CB vysielačkou, v ktorej sa 
dá aj pohodlne ovládať. (aktuálne 
je na trhu už i nástupca tohto rádia 
Alpine CDE-120R/RM/RR...pozn.
Palo AIS) Konzola je kovová a po-

tiahnutá karbónovou fóliou.

Epilóg. 
Napriek zadaným obmedzeniam sa 
pri montáži podarilo splniť všetky 
požiadavky majiteľa auta do bodky. 
Zostáva už len dúfať, že komponen-
ty prežijú náročné podmienky of-
f-road pretekov a majiteľovi prine-
sú ešte väčšiu radosť z jazdy v ex-
trémnych podmienkach.

Takže toľko chalani z MS AUTO 
Pezinok. Nás ako importéra znač-
ky Alpine teší i to, že v tejto ťažkej 
dobe stúpa odbornosť niektorých 

montážnych dielní, pričom ich pra-
covníci dokážu kombinovať výrob-
ky z celého portfólia značky tak, 
aby optimálne vyhoveli zákazniko-
vi bez potreby robiť kompromis v 
kvalite. Rovnako je sympatické, že i 
estetická úroveň riešenia audia do 
viac-menej pracovno/športového 
auta je vysoká a prevedenie doko-
nale zladené s jeho výzorom.

Držíme palce a prajeme veľa 
úspešných montáží. Viac o audiu, 
videu, navigáciách a multimédiách 
nielen v autách čítajte na 
www.audio.sk.

Drakula, 
Alpine a kúzelníci z Pezinka
text: Pavol Serbín, foto: Štefan Kanich
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Tiež sa Vám zdá, že je to zvláštna kombinácia?....nevadí. Jednoduchá, dobre zvládnutá montáž do extrémneho 

auta v spolupráci Alpine a  fy MS AUTO


