
{ PRODUKTOVÝ TEST }

PRO:

PROTI:

• kvalitní zpracování

• dobrá funkce

• nízká hmotnost a kompaktnost

• omezený foukací výkon

SKS SUPERSHORT

Ne každý je příznivcem bombiček 
se stlačeným vzduchem, nako-
nec i já jsem v podstatě analogo-

vým typem jezdce a neúnavným fandou 
starých a osvědčených metod. No 
a foukání duše pumpičkou je staré sko-
ro jako cykloduše sama o sobě, proto 
na tuto činnost nedám dopustit! Jasně, 
technika a vývoj jdou stále dopředu, 
takže minipumpy dneška jsou v pod-
statě takové malé a vychytané hračky. 
Ovšem princip je stále stejný.

VŠESTRANNÝ PRCEK
Platí to i pro minihustilku od reno-

mované německé značky SKS, kterou 
jsme si tentokrát vzali na vyzkoušení. 
Vybrali jsme lehký, přibližně stogramo-
vý model s názvem SKS Supershort. Je 
to velmi subtilní teleskopická hustilka 
s hliníkovým tělem. A také s výklopnou 
foukací hlavou vhodnou pro všechny 
typy ventilků – tedy galuskový, auto 
i klasický cyklo (jenž se dnes už téměř 
nepoužívá). S délkou 164 milimetrů je to 
opravdu subtilní a lehoučká tyčka, která 
se vejde do kapsy, batohu nebo i drob-
né brašničky na řídítkách, v rámu anebo 
vzadu na elektrokole. Její zpracování 
je precizní, s důrazem na detail. Chytré 
je řešení úchytu na konci pístu, jenž si 
vyrobí každý sám tím, že sejmutý hli-
níkový obal nasune na konec pístu do 
připravené drážky a vytvoří tím madlo 
téměř kolmé na tělo pumpy. Cena je 

629 Kč, více informací najdete na webu 
dovozce www.schindler.cz.

VERDIKT
Když dojde na nejhorší a musíte na 

vyjížďce sahat po pumpičce, model 
Supershort od SKS vám i takto krušnou 
chvilku s huštěním prázdné duše do-
káže zpříjemnit. Nastavíte si hlavici na 
požadovaný typ ventilku tím, že klasicky 
vyšroubujete uzávěr a otočíte plastovou 
vložku a vnitřní gumičku tak, jak potře-
bujete. Esteticky dokonalé a čisté zpra-
cování je znát z každého detailu, část 
s foukací hlavou je obložena měkčeným 
plastem, aby pumpa neklouzala. Pístnicí 
pak pohybujete pomocí madla zhotove-
ného z vrchní hliníkové části nasunuté 
kolmo na plastový konec hustilky do při-
pravené drážky. Foukání je hračka a není 
nutné se úplně strhat – tlak stále přibývá 
s relativně malou námahou (i když trochu 
pomaleji než u větších pumpiček). Na 

to, jak malý objem pumpa má, dokáže 
nahustit pneumatiku elektrokola až na 
6 barů, tedy 87 psi, což je dostatečná 
hodnota třeba i pro úzké silniční pláště 
vyžadující větší tlak. A když máte hotovo, 
nástrčnou rukojeť zase sejmete z pístu 
a pak nasunete zpět na tělo hustilky tak, 
abyste pod prsty ucítili jemné cvaknutí 
a dosednutí do požadované polohy. Ach, 
jak působivé! 

Tak mi tam foukni…

Text a foto: Pavel Nekvinda
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