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TOURATECH SUSPENSION
TLUMIČE
České zastoupení německého výrobce doplňků Touratech prodává již několik let tlumiče na různé 
cestovní a enduro motocykly pod značkou Touratech Suspension. Podívali jsme se trošku víc na 
to, co se pod touto OEM značkou skrývá. 

Text:  Tomáš Kocanda,  foto:  Touratech

OEM znamená, že jeden výrobce vyrábí 
nějaký výrobek pro jiného pod jeho značkou. 
Příkladů v motocyklovém průmyslu najdete 
stovky – specializovaný výrobce brzd vyrábí 
určité brzdy pod značkou jiného výrobce, 
který je montuje (pod svým jménem) na své 
motocykly. Výrobce navigací vyrábí navigace 
opatřené logem výrobce motocyklů, který 
je prodává pod svým jménem atd. Tlumiče 
Touratech Suspension tedy nevyrábí přímo 
továrna Touratech, ale také specializovaná 
firma. Vlastně dokonce dvě firmy… Kromě 
tlumičů a tlumicích jednotek do vidlí totiž 
Touratech nabízí pod svým jménem také 
tlumiče řízení nebo pružiny, které podle 

zadání vyrábí firma Hyperpro. Tlumiče vyrábí 
holandská firma Tractive Suspension. 

TRACTIVE SUSPENSION
Tento specialista na tlumiče začal 
působit na trhu v létě 2010. Tehdy totiž 
došlo k rozhodnutí u známého výrobce 
tlumičů WP Suspension zavřít holandské 
vývojové a výrobní oddělení a přesunout 
je do Rakouska. Většina lidí, kteří tam 
pracovali na vývoji technologií a konstrukci 
tlumičů, využila příležitosti a z firmy odešla 
a založila si svojí firmu Tractive Suspension. 
Zakladatelé firmy mají dohromady více než 
100 let zkušeností s vývojem špičkových 
tlumičů pro MotoGP, WMX, SM, ATV, 
Formuli 1, závody sněžných skútrů atd. 
Jejich výrobky používali závodníci jako 
Valentino Rossi, Hans Spaan, Jorge Lorenzo, 
Max Biaggi, Troy Bayliss nebo i Michael 
Schumacher. Zkrátka šlo o tým expertů na 
špičkové technologie a konstrukce, který 
měl dokonce řadu patentů registrovaných na 
konkrétní jména, takže do nové vlastní firmy 
přinesli fantastické znalosti a zkušenosti.
Hned na začátku věděli, že proniknout na trh 
s novou značkou bude znamenat obrovské 
investice do marketingu a rozhodli se najít 
partnery, pro které budou dělat kompletní 
vývoj a výrobu, ale nebudou muset řešit 
distribuci a prodej jako takový. Jedním 

z partnerů, se kterým uzavřeli smlouvu hned 
na začátku, byl právě německý Touratech. 
Takže Tractive měl zajištěný objem výroby 
a Touratech špičkové tlumiče, které byly od 
počátku navržené tak, jak si představoval. 
První rok byl poměrně složitý, prodeje 
zdaleka neodpovídaly očekávání a zjevně 
spousta zákazníků Touratech nebyla 
připravená na změnu – Touratech totiž 
léta nabízel tlumiče Öhlins. Ovšem jeden 
spokojený zákazník to řekne deseti dalším 
a prodeje začaly stoupat geometrickou 
řadou, a když se v roce 2013 začala otevírat 
specializovaná servisní místa, prodeje již byly 
na úrovni pětinásobku dřívějšího nejvyššího 
ročního objemu prodejů tlumičů Öhlins. 
Touratech se totiž trefil přesně do mezery 
na trhu a nabídl tlumiče, které nikdo jiný na 
světě nenabízel – robustní, špičkové, snadno 
servisovatelné a v několika technických 
úrovních podle rozpočtu a potřeby 
zákazníků. Jenže to nejlepší teprve mělo 
přijít – konstruktéři Tractive měli už řadu let 
vyvinuté řešení plně „elektrických“ tlumičů, 
které eliminovaly nevýhody systému ESA, 
který mimochodem vyvinuli také oni (ještě 
pod značkou WP). Potřebovali jen prostředky 
pro dokončení vývojové fáze druhé a třetí 
generace těchto tlumičů a zavedení do 

sériové výroby, což se podařilo. Tlumiče řady 
ACE byly první sériově vyráběné tlumiče 
s patentovaným systémem DDA. Jedná 
se o princip tlumiče s elektromagneticky 
ovládaným průtokem oleje pístem, který 
pracuje v obrovském rozsahu teplot a tlaků 
a dokáže měnit průtok 10x rychleji, než 
jejich dříve patentovaný semiaktivní princip, 
který licenčně využívali další výrobci – např. 
v podvozku tehdy nového BMW R1200GS 
LC. Elektronická řídící jednotka nezávisle 
na čidlech motocyklu vyhodnocuje chování 
motocyklu (náklon, zrychlení / přetížení, 
brzdění…) a podle toho umí měnit průtok 
oleje tlumičem i v průběhu přejíždění 
nerovnosti. Tlumič tak kompenzuje změny 
průběžně a zcela plynule a v reálném čase. 
Když dojde k nárazu předním kolem, např. 
při přejetí nerovnosti na cestě, průtok oleje 
v tlumiči se mění tak, aby tlumič co nejvíce 
pokryl energii nárazu a plynule stabilizoval 
podvozek po přejetí nerovnosti a než náraz 
dojde k zadnímu kolu, je již nastavený 
útlum tlumiče a opět se plynule mění průtok 
oleje, jak kolo přejíždí překážku nebo díru 
apod. Uživatel si může sám určit, jak velký 
má mít elektronika vliv a přednastavit si 
vlastnosti tlumiče podle charakteru jízdy a 
požadovaného komfortu podvozku.

Dalším krokem bylo spojení této technologie 
s ovládáním na motocyklech, které byly 
vybavené systémem ESA bez možnosti 
servisu tlumičů po uplynutí jejich životnosti. 
Zákazníci tedy mohou ovládat chování 
podvozku tak, jak byli zvyklí, ale přitom 
podvozek sám o sobě je naprosto odlišný 
a chová se mnohem lépe. Výhodou tohoto 
řešení je zamezení nevhodných kombinací 
nastavení parametrů podvozku, čemuž plně 
manuální ovládání systému ACE nedokáže 
zamezit. Nevýhodou je menší počet 
kombinací nastavení. 
Tyto nové výrobky by nebylo možné uvést 
do výroby bez obrovské podpory ze strany 
obchodní sítě – Touratech má prodejce 
ve 45 zemích světa a polovina z nich má 
vyškolené certifikované specialisty na 
tlumiče. Na deseti místech světa (včetně 
ČR) jsou servisní centra vybavená veškerou 
potřebnou technikou pro kompletní servis 
jakýchkoliv tlumičů Touratech Suspension, 
včetně plnění dusíkem na poloautomatické 
stanici – včetně elektrických DDA/ACE. 
Poruchovost tlumičů je ve srovnání s dříve 
prodávanými pětinová a díky úzké spolupráci 
s konstruktéry a výrobou je možné akčně 
řešit i velmi nestandardní situace prakticky 
kdekoliv na světě. 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TECHNOLOGIE
(VESMĚS PATENTY TRACTIVE):
DDA – elektromagneticky ovládaný obousměrný průtok oleje 
pístem s regulací vysokou frekvencí a minimálními energetickými 
nároky. Zkratka znamená Dynamic Damping Action valve.
SPS – chytrý senzor pozice tlumiče, integrovaný v těle tlumiče. 
Snímá pozici a dynamiku pohybu částí tlumiče až 25 tisíckrát 
za sekundu. Automatická kalibrace. Zkratka znamená Smart 
Position Sensor.
EPA – elektrické nastavení předpětí pružiny. V principu 
modulární motor se změnou předpětí o přibližně 15mm při zátěži 
2000kg za 15s – tedy pod plnou zátěží za jízdy v terénu. Vliv na 
výšku sedla může být v rozsahu 30-50mm podle konstrukce 
motocyklu. Ovládání pomocí různých systémů včetně integrace 
do ovládání ESA. Zkratka znamená Electric Preload Adjustment. 
TCU – programovatelná řídící jednotka s panelem pro až 
devět módů s integrovanou nebo externí jednotkou pro snímání 
parametrů jízdy (3D akcelerační čidla plus napojení externích 
čidel motocyklu).
4616 – typická konstrukce tlumičů – píst o průměru 46mm 
a pístnice průměru 16mm. Ideální poměr výkonu, odolnosti 
a stability i při extrémní zátěži. Těla tlumičů z hliníkové slitiny, 
CrMo, další díly ocelové.
PDS – systém zabraňující tzv. „tvrdému dorazu“ – při 
dosažení určité pozice v délce stlačení pístu dojde k zapojení 
druhého pístu, který radikálně zvýší kompresi a zabrání nárazu 
pístnice do těla tlumiče a přenosu netlumené energie nárazu 
do konstrukce motocyklu.
Zkratka znamená Position Dependent damping System
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Touratech v současné době prodává více než 130 různých typů 
tlumičů a sad tlumičů v rozsahu od přibližně 15 tisíc korun do 90 tisíc 
pro více než 40 značek motocyklů včetně BMW, Ducati, Honda, KTM, 
Suzuki, Triumph, Yamaha atd. 

TLUMIČE JSOU ČLENĚNY DO KATEGORIÍ
PODLE KONSTRUKCE A VÝBAVY:

Level 1 – základní řada bez nastavení předpětí 
pružiny hydraulikou
Tyto tlumiče jsou určeny zejména pro sportovní účely, kde se 
nepředpokládají časté změny předpětí pružiny vlivem změny 
zatížení. Předpětí je možné nastavit otáčením matice aretované 
červíkem pomocí nástroje z příslušenství tlumiče. Tlumiče Level 1 
jsou vybaveny oddělovacím (separačním) pístkem, takže nedochází 
k promíchání dusíku a oleje a vytváření pěny (která má vliv na 
tlumicí vlastnosti). Tlumiče L1 jsou vybaveny nastavovacím šroubem 
zpětného odskoku (tzv. rebound) společně s menším vlivem na 
nastavení komprese. 

Level 2 – totéž jako Level 1, ale navíc s hydraulickým
nastavením předpětí pružiny
Tlumiče jsou konstrukčně stejné jako Level 1, ale jsou z výroby 
vybaveny praktickou hydraulikou pro pohodlné nastavení předpětí 
pružiny pro změnu zátěže. Nejběžnější typ používaný jako náhrada 
starých nefunkčních tlumičů na motocyklech jako BMW GS apod. 

High End – tlumiče s externí nádobkou se zvětšeným
objemem oleje a nastavením komprese
Tlumiče této řady již využívají oddělenou nádobku se separačním 
pístkem, oddělujícím olej a dusík. Oddělená nádobka umožňuje 
využít větší objem oleje, než nabízí kapacita objemu vlastního těla 
tlumiče – což má vliv na stabilitu tlumiče při delší zátěži a teplotu 
oleje. Konstrukce oddělené nádobky (může být jak přímo na těle, tak 
připojená tlakovou hadicí) používá další dva ventily pro samostatné 
nastavení průtoku oleje při stlačení (kompresi). Jeden ventil reguluje 
průtok oleje při rychlé změně komprese, druhý pomalé změny. 
Regulací je tedy možné nastavit chování tlumiče při náhlém přejetí 
velké nerovnosti i komfort tlumiče (odezvu) při jízdě na různých typech 
povrchu. Samostatný regulátor zpětného odskoku pak reguluje 
skutečně jen odskok bez vlivu na kompresi. 

Extreme – stejné jako High End, ale navíc se systémem PDS
Tlumiče jsou konstrukčně stejné jako High End – tedy s externí 
nádobkou a třemi regulačními prvky, ale uvnitř těla je druhý píst 
systému PDS, který zabraňuje tzv. tvrdému dorazu (hard bottoming) 
při extrémním nárazu pomocí zapojení druhého pomocného pístu na 
konci pracovní dráhy pístnice. 

ACE EXPLORE – elektrické tlumiče pro běžné uživatele
Tlumiče řady ACE jsou založeny na elektromagnetickém 
solenoidovém ovládání průtoku oleje tlumičem se samostatným 
(nezávislým) řídícím systémem a ovladačem na řídítkách, který 
umožňuje ovládat tři parametry v pěti stupních regulace. Řídící 
jednotka obsahuje XYZ akcelerační čidla, vyhodnocující přetížení 
motorky a uživatel si může nastavit mimo jiné vliv elektroniky na 
automatické změny nastavení tlumičů během jízdy. Dalšími parametry 
je vlastní útlum (DDA) a předpětí pružiny, pokud je jím konkrétní tlumič 
vybavený. Sada řady EXPLORE využívá přední tlumič bez regulace 
předpětí a zadní s elektrickým nastavením předpětí. Oba tlumiče mají 
průtok oleje řízený elektricky. Předpětí předního tlumiče je možné 
nastavit mechanicky. 

ACE EXPEDITION – elektrické tlumiče určené
pro nejnáročnější využití
Tlumiče řady ACE jsou všechny založené na elektromagnetickém 
ovládání průtoku oleje a nezávislým řídícím systémem na palubních 
systémech motocyklu. Rozdíl mezi řadou EXPEDITION je v osazení 
obou tlumičů elektrickým nastavením předpětí pružiny. Všechno 
ostatní je identické se sadami ACE EXPLORE. 

Touratech CZ byl jedním z prvních prodejců 
Touratech, který absolvoval potřebná školení 
a kvalifikační požadavky na certifikované prodejní 
a servisní místo. Disponuje vším potřebným pro 
výběr, nastavení, modifikace a servis tlumičů 
a cartridgí Touratech Suspension. Není bez 
zajímavosti, že jako první na světě absolvovali 
školení servisu elektrických tlumičů DDA... 

Touratech CZ
Certifikované servisní místo Touratech Suspension 
Certifikovaný specializovaný prodejce Touratech Suspension
Modletice 142
25101 Říčany u Prahy
www.touratech.cz
otevřeno po-pá 10-18:30
kontakty: 602 100677, 602349970, 724984904
touratech@touratech.cz 

ESA Plug & Travel set – tlumiče určené jako
přímá náhrada ESA tlumičů
Plug&Travel je řada tlumičů s elektromagnetickým systémem regulace 
průtoku oleje uvnitř těla tlumiče a napojením řídící jednotky na 
vestavěné ovládací prvky motocyklů. Uživatel tedy pro nastavení 
podvozku používá staré známé ovládací prvky motocyklu tak, jak 
byl zvyklý na displeji palubní desky. Motocykl si „myslí“, že ovládá 
klasické tlumiče ESA (tedy mechanické tlumiče s krokovými motorky, 
které otáčí ovládacími prvky tlumiče), ale ve skutečnosti je podvozek 
plně elektricky řízený a funguje radikálně lépe než původní systém 
ESA, i když byl nový. Základní řada ESA Plug & Travel je vybavena 
elektricky ovládaným předpětím pružiny obou tlumičů a elektricky 
ovládaným solenoidem uvnitř tlumiče, který řídí průtok oleje. 
ESA Plug & Travel Expedition set – přímá náhrada
ESA tlumičů pro nejnáročnější zákazníky
Řada EXPEDITION se od základní liší osazením zadního tlumiče 
externí nádobkou s ventily pro regulaci komprese (HS/LS – stejně jako 
na mechanických tlumičích High End nebo Extreme). Samostatné 
nastavení chování tlumiče při extrémně velkém nárazu se hodí pro ty 
cestovatele, kteří se pohybují s motocyklem často mimo zpevněné 
cesty a přitom si chtějí nastavit nejvyšší možnou úroveň komfortu pro 
dlouhé přesuny.

Cartridge řady EXTREME – uzavřené cartridge
do předních vidlí
Touratech kromě standardních tlumičů nabízí i uzavřené cartridge 
do vidlí pro vybrané typy motocyklů. Uzavřený systém znamená, že 
tlumicí olej je v odděleném těle „kartridže“ a mazací olej, který maže 
kluzák, nepřichází do kontaktu s tlumicím olejem. V případě protečení 
oleje guferem vidlí nedochází k omezení tlumicí funkce. Cartridge 
jsou konstrukčně navržené pro plné nastavení vlastností – předpětí 
o 20mm, jedna „noha“ pak má možnost nastavení komprese a druhá 
zpětného odskoku. Protože jsou obě vidle pevně spojené, fungují jako 
systém a je možné precizní nastavení parametrů. Konstrukce s 35mm 
průměrem pístu, oddělenou dusíkovo-olejovou náplní a akumulátorem 
dusíku na spodku cartridge je bez kompromisů i pro nejextrémnější 
nároky. Každá cartridge navíc obsahuje i hydraulický doraz (podobný 
PDS systému) jako prevenci proti tvrdému dorazu. 
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