Praha, 19. května 2014

Bridgestone a Pepa „Sršeň“ Šiler versus Gripen
Bridgestone a Pepa „Sršeň“ Šiler, motocyklový kaskadér, držitel několika světových rekordů a
testovací jezdec motocyklů, jsou spolehlivými partnery i v letošním roce. Nová motocyklová
sezona začala díky krátké a mírné zimě nejen velmi brzy, ale také pěkně zostra. Pepa Sršeň
totiž na popud produkce motoristického televizního pořadu Autosalon usedl za řídítka
Kawasaki ZZR 1400 a 16. dubna si to na čáslavském letišti rozdal ve sprintu na 800 metrů s
armádním stíhacím letadlem JAS 39 Gripen a soutěžním speciálem Škoda Fabia S2000
v úpravě pro mistrovství Evropy v rallye.
„Gripen vyhrál o pomyslná prsa japonské juniorky, ‚kawa‘ si uhájila pověst nejrychlejší motorky a
‚škodovka‘ byla vzhledem k nejvyšší rychlosti jen 170 km/h poslední,“ shrnuje výsledky Pepa
„Sršeň“ Šiler, který po tomto nevšedním souboji pěl chválu především na pneumatiky: „Jelo se
na mokrém povrchu a mne držela na dráze v rychlosti 300 km/h ta nejpodstatnější věc u
motorky – špičkové gumy Bridgestone S20, které jsou na nejvýkonnější ‚bike‘ planety obouvány
již v sériovém provedení. Stoprocentní jistota jízdy na vodě takovou rychlostí bez předešlého
ohřátí pneumatik byla dechberoucí! Jsem za tyto pneumatiky vděčný a znovu se mi potvrdilo, že
to jsou jedny z nejlepších pneumatik, které si může člověk pro svou motorku zvolit.“
Bridgestone Battlax S20 Hypersport jsou nejvýkonnější sportovní pneumatiky v sortimentu
Bridgestone určené pro jízdu na silnicích či na občasné svezení na okruhu. Bridgestone při
jejich vývoji využil svých bohatých zkušeností z MotoGP, královské disciplíny silničních
motocyklových závodů. Potvrzením slov Pepy Sršně o mimořádných kvalitách Battlax S20
Hypersport je vítězství v prestižním testu největšího motocyklového časopisu v Evropě –
časopisu Motorrad, a to v letech 2012 a 2013. Bridgestone však neusnul na vavřínech a od
letošního roku je na trhu k dispozici dále vylepšená verze Battlax Hypersport S20 EVO
s prodlouženou životností a ještě lepší ovladatelností a přilnavostí při průjezdu zatáčkou ve
velkém náklonu. Nové složení má rovněž směs s patentovanou technologií Bridgestone
NanoPro-Tech™, která na molekulární úrovni snižuje valivý odpor a prodlužuje životnost.
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