
Właściwa ochrona kasku
Głowa jest tylko jedna, dlatego naj-

ważniejszym chyba elementem wypo-
sażenia bezpieczeństwa jest kask, więc 
należy się z nim obchodzić z nale-
żytą starannością. Trzeba pamiętać, że 
każde nawet z pozoru drobne uszko-
dzenie spowodowane choćby upusz-
czeniem kasku powoduje konieczność 
jego wymiany. Mimo braku widocz-
nych uszkodzeń w zewnętrznym poszy-
ciu zmieniają się właściwości energo-
chłonne skorupy, która przy kolejnym 
„użyciu” nie będzie już tak skutecznie 
chroniła głowy. Dlatego ważne jest, 
by kask w czasie przejazdów między 
oesami był właściwie zabezpieczony. 
Producenci sprzętu sportowego, tacy 
jak Sparco, Sabelt czy Shock Doctor, 
oferują nam całą gamę toreb przezna-
czonych do przechowywania i trans-
portu kasków. Warto wybrać produkty 
przynajmniej ze średniej półki ceno-
wej, które nie są podstawowymi płó-
ciennymi torbami, ale posiadają mięk-
kie i energochłonne wstawki chroniące 
skorupę kasku przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Najbardziej wyma-
gający zawodnicy będą usatysfakcjo-
nowani modelem torby firmy Shock 
Doktor, która dodatkowo wprowadziła 
całą gamę produktów kompatybil-
nych z systemem Power Dry System. 
Torby fi rmy Shock Doctor dla lepszej 

wentylacji posiadają w poszyciu spe-
cjalne otwory, do których w prosty spo-
sób podłączyć można pompę powietrza 
tej samej firmy, która wpompowując 
ozon, odświeża oraz osusza odzież 
w torbie, zapobiegając rozwojowi bak-
terii i przykremu zapachowi. 

Większe gabaryty
Wyposażenie zawodnika nie koń-

czy się jednak na kasku. W drodze na 
zawody czy na dojazdówkach dobrze 
jest również zadbać o transport takich 
elementów, jak buty, kombinezon, ręka-
wice i wiele innych. W doborze właści-
wej torby ważna jest zatem pakowność 
oraz odpowiednia liczba przegródek, 
które zapobiegają brudzeniu się i uszko-
dzeniu odzieży oraz pozwalają zacho-
wać tak ważny w pośpiechu i podróży 
porządek. Dobrym rozwiązaniem jest 
bodaj najpopularniejsza torba w ofer-
cie Sparto – model Metropolis. Oprócz 
dużej komory na kask i inne akcesoria 
Metropolis ma usztywnioną, zasuwaną 
mniejszą komorę idealną na kombi-
nezon i buty zawodnika. Dodatkowa 
wysuwana rączka i kółeczka pozwalają 
na łatwe poruszanie się po płaskich 
nawierzchniach. Sama torba dzięki swo-
jej pakowności równie dobrze jak na 
zawody nadaje się na wakacje z rodziną. 
Podobnie jak w przypadku toreb na kask 
firma Shock Doctor oferuje większe 

torby kompatybilne z Power Dry System. 
Ciekawostką jest torba Garment Bag, 
którą dzięki wieszakowi można podcze-
pić w dowolnym miejscu np. w pokoju 
hotelowym, co zapewnia odpowied-
nią cyrkulację powietrza wewnątrz 
torby i osuszenie powieszonego w niej 
swobodnie kombinezonu czy bielizny. 
Suszarka Power Dry oczywiście przy-
spieszy ten proces.

Coś dla pilota
Torby dla pilota przeważnie kształtem 

zbliżają się do biurowych aktówek, ponie-
waż funkcja tego członka załogi zmu-
sza go do transportowania wszelkiego 
rodzaju notatek, dokumentów, pomia-
rów czy przenośnego komputera pozwa-
lającego na analizę wyników po testach. 
Z prostszych modeli można wymienić 
choćby aktówkę fi rmy Sabelt Nawiga-
tor idealną na notatki dla pilota. Bardziej 
wymagającym polecamy torbę Shock 
Doctor Expert Briefcase, której dodat-
kowe przegrody oraz wymiary pozwalają 
na transportowanie w niej także laptopa 
i innych potrzebnych akcesoriów „biu-
rowych”. Sparco oraz OMP wprowadziły 
w tym roku na rynek nowość w postaci 
toreb dla pilotów Co-Driver, które skła-
dają się z dwóch niezależnych od siebie 
części – większej, przeznaczonej przy-
kładowo na laptopa, oraz odpinanego, 
poręcznego neseseru.
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Dla partnerów i sponsorów ekip rajdowych wizerunek zawodników 
i zespołu jest nierzadko równie ważny jak wyniki. Właściwa prezentacja 
„produktu” to podstawowy cel sponsora załogi. Z tego względu każdy 
element stroju oraz pozostałego wyposażenia zawodników musi nie 
tylko spełniać praktyczne funkcje, ale i odpowiednio wyglądać. Nie 
inaczej jest z torbami.

  Akcesoria fi rmy Shock Doctor z 
pewnością spełnią wymagania nawet 
najbardziej wybrednych i wyma-
gających zawodników. Na uwagę 
zasługuje zastosowany w nich Power 
Dry System pozwalający na suszenie 
i ozonowanie nawet spakowanych 
akcesoriów.

PAKUJEMY MANATKI

 Tekst: Damian Borowik/www.RallyShop.pl



– Bieżący przegląd rynku został poświęcony teoretycznie 
dość mało istotnej kwestii, jaką wydają się torby rajdowe. 
Nic bardziej mylnego, bo prócz walorów czysto technicz-
nych, jak np. wspominana ochrona kasku przed uszkodze-
niami, pozostaje jeszcze kwestia wizerunku. Profesjonalne 
zespoły dążą do ujednolicenia strojów i wyglądu nie tylko 
zawodników, ale także całego teamu. W obecnych czasach, 

kiedy bardzo trudno pozyskać sponsora, o jego ewentualnej decyzji może zawa-
żyć taki niuans jak wizerunek kierowcy/zespołu i jego odpowiednia prezencja, 
w czym na pewno pomoże schludna torba. 

Jakub Tomczyk
www.RallyShop.pl

OKIEM EKSPERTA
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  Poszukujący 
prostszych, ale 
nadal praktycz-
nych i trwałych 
akcesoriów znajdą 
coś dla siebie w 
katalogu włoskiej 
fi rmy OMP.

  Przepastna torba 
Sparco Metropolis 
sprawdzi się nie 
tylko na zawodach, 
lecz także podczas 
każdej innej podróży.

R E K L A M A

Na kaski

Model Cena Cechy 

Torba na kask OMP 139,00 zł Podstawowa płócienna torba zapewniająca kaskowi 
niezbędne minimum bezpieczeństwa.

Sparco Hans 259,00 zł Torba, której wymiary pozwalają na wygodny transport 
kasku razem z kołnierzem HANS.

Shock Doctor Power 
Dry Helmet Bag

405,00 zł Profesjonalna torba na kask kompatybilna z systemem 
Power Dry pozwalającym osuszać i odświeżać kask 
podczas zawodów.

Dla pilota

Sparco Co Driver 205,00 zł Torba, której wielkość głównej przegrody idealnie pomie-
ści oprócz notatek także laptopa. Mniejsza odpinana część 
to wygodny i poręczny neseser na podstawowe notatki.

Expert Briefcase 405,00 zł Pakowna torba dla pilota z trzema przegrodami, w tym 
obszernej przegrodzie na laptopa.

Torby podróżne

Sparco Roundtrip 309,00 zł Mała torba podróżna idealna na kask oraz podstawowe 
wyposażenie zawodnika.

Shock Doctor Power 
Dry Garment Bag

405,00 zł Duża torba Power Dry Garment Bag wykonana z wytrzy-
małego nylonu służąca do suszenia odzieży kierowcy, 
torba znacznie przyspiesza i ułatwia proces suszenia.

Sparco Metropolis 675,00 zł Pakowna torba turystyczna z wieloma przegrodami, w tym 
osobnymi przegrodami na kask, buty, kombinezon. Dodat-
kowa wysuwana rączka oraz kółeczka ułatwiają transport.

TORBY RAJDOWE – PORÓWNANIE


