
MANUÁL PRO VÝBĚR HUSTILEK LEZYNE 

Ať už si vybíráte nožní hustilky s manometrem, ruční pumpičky na cesty do rámu kola, či do kapsy, 
nebo jednorázové bombičky se stlačeným CO2 pro rychlý servis na vyjížďce, u LEZYNE máte z čeho 
vybírat. 

Převzato z NÁKUPNÍHO PRŮVODCE  ROAD.CC  WED,  APR 22,  20 20  16: 00  

Sortiment hustilek Lezyne zahrnuje desítky různých modelů - podlahové, ruční, CO2 a další, 
takže výběr nejlepší možnosti pro vás může být obtížný.  Níže jsou uvedeny naše 
doporučení z každé kategorie.

Lezyne navrhuje a vyrábí své výrobky „in-house. Všechny jsou vyrobeny převážně z 
kovu a ve vysoké kvalitě. 

Dalo by se samozřejmě jít ven a koupit levnou, plastovou pumpičku - je jich spousta - ale 
kvalita Lezyne je důvodem k rozumnému nákupu, což v dlouhodobém horizontu vede k 
nižším nákladům a také k menšímu odpadu. 

Všechny hustilky Lezyne jsou plně přestavitelné a náhradní díly, až po poslední O-kroužek, 
jsou k dispozici u vašeho prodejce.



Lezyne CNC Drive 

CNC DIGITAL DRIVE  MOC 3.290,-Kč 
CNC FLOOR DRIVE MOC 2.790,-Kč 

Podlahgová pumpa CNC Drive je na vrcholu řady Lezyne a je profesionálním zařízením. Každá je 
vyrobena z hliníku opracovaného CNC s dlouhou, nylonem vyztuženou hadicí a hlavicí Lezyne 
ABS1 Pro. 
Toto video ukazuje, jak hlavice funguje: 
https://road.cc/content/buyers-guide/your-complete-guide-lezyne-bike-pumps-272065 
Stranu zvolíte v závislosti na tom, zda používáte ventil Presta nebo Schrader. Zašroubuje se 
na závit na ventilku, takže se při výrobě těsnění nespoléhá na O-kroužek a jak jsme zjistili, 
funguje vždy a je to bezpečný a odolný systém.

https://road.cc/content/buyers-guide/your-complete-guide-lezyne-bike-pumps-272065


Pokud používáte ventilek Presta, tlačítko Lezyne's ABS (Air Bleed System) vám umožní 
uvolnit tlak v čerpadle, bez porušení   těsnění a brání náhodnému odstranění jádra 
ventilku (ani neovlivní tlak v plášti/duši). Po připojení k systému Schrader snižuje tlačítko ABS 
tlak v pneumatice. 
CNC Drive je k dispozici s digitálním displejem nebo s 3,5 palcovým (8,9 cm) analogovým 
měřidlem 

Maximální tlak 220 psi / 15 bar 
Velikost 15 x 20 x 63,5 cm 
DOPORUČENÍ:   Kupte si, pokud hledáte pumpu té nejvyšší úrovně, které obstojí vezkoušce času 



Lezyne Travel Floor Drive 

CNC TRAVEL FLOOR DRIVE  MOC 2.790,-Kč 
STEEL TRAVEL FLOOR DRIVE  MOC 1.790,-Kč 

Lezyne Travel Floor Drive se snadno sbalí a vezme s sebou na cesty nebo při nakládání do 
automobilu. Má pouze „dvousměrnou“ základnu. 

"Je to jako normální podlahové pumpa, jen je menší a musí stát na rovném podkladu," říká 
ROAD.CC ve své recenzi. "Stejně jako u všech nástrojů společnosti Lezyne je kvalita sestavení 
prvotřídní a zajišťuje hladkou akci. Pokud vás zajímá kompletní rezence, najdete ji na: 

https://road.cc/content/review/59855-lezyne-steel-travel floor-drive



Hustilka Travel Floor Drive je k dispozici ve dvou různých verzích, každá s hliníkovou 
základnou, analogovým měřidlem 1,6 palce a hlavicí ABS Flip-Thread, která se hodí na ventilky 
Presta i Schrader. Dostanete také adaptér Speed Chuck, který je určen pouze pro ventilky 
Presta. 

Jak název napovídá, Lezyne CNC Travel Floor Drive je hliníkové konstrukce vyrobené na CNC. 
Pro přepravu dostanete plstěnou plátěnou tašku. Váží 840 g. 

Lezyne Steel Travel Floor Guide má obrobenou ocelovou hlaveň a píst a dřevěnou rukojeť. Je 
to o něco těžší při 1100 g. 

Maximální tlak: 160psi/11 bar 
Velikost:  6 x 19 x 50.8cm 
DOPORUČENÍ: Kupte si, pokud hledáte spolehlivou podlahovou hustilku, co při 

cestování nezabere moc místa. 

https://road.cc/content/review/59855-lezyne-steel-travel%20floor-drive
https://road.cc/content/review/59855-lezyne-steel-travel%20floor-drive


Lezyne Alloy Drive 

ALLOY DIGITAL DRIVE MOC 2.790,-Kč 

ALLOY FLOOR DRIVE MOC 2.090,-Kč 
ALLOY FLOOR DRIVE TALL MOC 2.190,-Kč 

Hustilky Alloy Drives se podobají modelům CNC Drive v mnoha ohledech: jsou stejné 
velikosti, každý má nylonem vyztuženou opletenou hadici a CNC opracovanou hliníkovou 
hlaveň a základnu a dostanete stejnou hlavici ABS1 Pro. Rukojeť je však lakovaná dřevo a píst 
je ocelový. 

Jednotka Alloy Drive je k dispozici s digitálním ciferníkem nebo s 3,5 palcovým (8,9 cm) 
analogovým měřidlem 

Maximální tlak: 220psi/15 bar 
Velikost: 15 x 20 x 63.5cm 
DOPORUČENÍ: Kupte si, pokud hledáte vysoce kvalitní dobře vypadající hustilku, co 

nestojí štangli zlata. 



Lezyne Steel Drive 

STEEL DIGITAL DRIVE MOC 2.190,-Kč 
STEEL FLOOR DRIVE MOC 1.590,-Kč 
STEEL FLOOR DRIVE TALL MOC 1.690,-Kč 

Steel Drive má opracovanou hliníkovou základnu a používá hlavici ABS1 Pro, ale na rozdíl od 
dražších možností je hlaveň z oceli s lakovaným povrchem - je k dispozici v černé, červené, 
stříbrné a žluté - a hadice není spletená. Rukojeť je lakované dřevo. Steel Drive je dodáván s 
digitálním nebo analogovým displayem. Pokud se rozhodnete pro analogový, můžete si 
vybrat mezi měřidlem o průměru 2,5 palce a verzí 3,5 palce. 2.5 palce je dostačující pro 
většinu lidí, ale na verzi 3.5 palce je lépe vidět. 

Maximální tlak: 220psi/15 bar 
Velikost: 15 x 20 x 63.5cm 
DOPORUČENÍ: Kupte si, pokud hledáte vysokou kvalitu za dobrou cenu.



Lezyne Macro Floor Drive 

MACRO FLOOR DRIVE DIGITAL MOC 1.490,-Kč 
MACRO FLOOR DRIVE MOC    990,-Kč 

Pumpa Lezyne Macro Floor Drive je vyrobena z ocelového pláště (jsou k dispozici různé 
barvy) a pístu, přičemž základna i rukojeť jsou vyrobeny z kompozitní matrice, což pomáhá 

udržovat nízkou cenu.



Můžete si zvolit digitální  nebo analogový display se zakončením, buď ABS1 Pro, nebo hlavu s
duálním ventilem.  Hlava Dual Valve se nasadí přímo na ventily Presta a Schrader a hliníková 
zajišťovací páka ji drží na svém místě. 

Je to o něco rychlejší použití než ABS1 Pro, pokud přepínáte mezi typy ventilů - Ale není to tak 
bezpečné a neexistuje žádný odvzdušňovací ventil. Těsnění hlavy Dual Valve lze vyměnit, 
když se opotřebují, ale pokud bychom si měli vybrat, rozhodli bychom se pro ABS1 Pro. 

Maximální tlak: 220psi/15 bar 
Velikost: 15 x 22 x 62 cm 
DOPORUČENÍ: Kupte si, pokud chcete cenově dostupnou možnost, stylové a funkční 

pumpy. 



Lezyne Over Drive 

DIGITAL OVER DRIVE MOC 2.890,-Kč 
CLASSIC OVER DRIVE MOC  1.790,-Kč 

Zatímco výše uvedené hustilky byly a jsou navrženy pro silniční pneumatiky, pumpy Lezyne 
Over Drive jsou určeny pro pneumatiky s velkým objemem, jako jsou pneumatiky na 
horských kolech, a tudíž pro nižší maximální tlak. 

Jednotka Digital Over Drive je vybavena nadrozměrným hliníkovým válcem, ocelovým pístem 
a hliníkovou základnou. Dostanete také hlavici Lezyne ABS1 Pro a samozřejmě digitální 
display. 

Classic Over Drive podobný, ale s obrobeným ocelovým válcem a analogovým displayem 2,5 
palce. 

Maximální tlak: 60psi/4 bar 
Velikost: 15 x 20 x 63,5 cm 
DOPORUČENÍ: Kupte si, pokud hledáte špičkovou pumpu pro horská kola. 



Bezdušové podlahové pumpy 

Lezyne Pressure Over Drive 

DIGITAL PRESSURE OVER DRIVE MOC  4.590,-Kč 
PRESSURE OVER DRIVE MOC  3.890,-Kč 

Hustilky Lezyne Pressure Over Drives jsou navrženy speciálně pro umístění bezdušových 
pneumatik na ráfky. 

„Instalace bezdušových pneumatik může být někdy u běžných pump  obtížná, ale Lezyne 
Digital Pressure Over Drive tento problém řeší pomocí dvou komor,“ uvedli v recenzi 
ROAD.CC. 

„Nafouknutí velkého objemu – pokud se pracuje s obvyklými 140 psi, je obtížné, tato ale 
pumpa umí až 220 psi – následně pomocí nožní páky uvolníte tak rychle, že nafouknete i ty 
nejodolnější bezdušové pneumatiky.“ 

Obě verze digitální a analogové mají dřevěnou rukojeť, nylonovou opletenou hadici a hlavici 
Lezyne ABS 1. 

Maximální tlak: 220psi/15 bar 
Velikost: 15 x 20 x 63,5 cm 
DOPORUČENÍ: Kupte si, pokud potřebujete hustilku, které během několika sekund 

dostane i ty nejnáročnější bezdušové pneumatiky. 



Lezyne podlahové pumpy 

 Model Válec Madlo Základna Hlavice Cena 

Vysokotlaké podlahové, nožní 

 Macro Floor Drive Ocel Kompozit Kompozit ABS1/ Dual 990,- 

 Sport Floor Drive Ocel Dřevo Kompozit ABS1/ Dual 1.290,- 

 Macro Floor Drive Digital Ocel Kompozit Kompozit ABS1/ Dual 1.390,- 

 Ocel Floor Drive Ocel Dřevo Hliník ABS1 1.590,- 

 Alloy Floor Drive Ocel Dřevo Hliník ABS1 2.090,- 

 Ocel Digital Drive Ocel Dřevo Hliník ABS1 2.190,- 

 Shop Floor Drive Hliník Hliník Hliník ABS1 2.790,- 

 CNC Floor Drive Hliník Hliník Hliník ABS1 2.790,- 

 Alloy Digital Drive Hliník Dřevo Hliník ABS1 2.790,- 

 CNC Digital Drive Hliník Hliník Hliník ABS1 3.290,- 

Velkoobjemové podlahové, nožní pumpy 

 Classic Over Drive Ocel Dřevo Hliník ABS1 1.790.- 

 Alloy Over Drive Hliník Ocel Hliník ABS1 2.090,- 

 Digital Over Drive Hliník Ocel Hliník ABS1 2.890,- 

Bezdušové pumpy 

 Pressure Over Drive Hliník Dřevo Hliník ABS1 3.890,- 

 Digital Pressure Over Drive Hliník Dřevo Hliník ABS1 4.560,- 

https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Floor/High-Pressure/Macro-Floor-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Floor/High-Pressure/Sport-Floor-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Floor/High-Pressure/Macro-Floor-Digital-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Floor/High-Pressure/Steel-Floor-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Floor/High-Pressure/Alloy-Floor-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Floor/High-Pressure/Steel-Digital-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Floor/High-Pressure/Shop-Floor-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Floor/High-Pressure/CNC-Floor-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Floor/High-Pressure/Alloy-Digital-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Floor/High-Pressure/CNC-Digital-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Floor/High-Volume/Classic-Over-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Floor/High-Volume/Alloy-Over-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Floor/High-Volume/Digital-Over-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Floor/High-Volume/Pressure-Over-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Floor/High-Volume/Digital-Pressure-Over-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range


Ruční hustilky 

Lezyne Micro Floor Drive 

MICRO FLOOR DRIVE HP MOC  1.290,-Kč 
MICRO FLOOR DRIVE HV MOC  1.290,-Kč 
MICRO FLOOR DRIVE XL MOC  1.590,-Kč 
MICRO FLOOR DIGITAL DRIVE HP MOC  2.290,-Kč 
MICRO FLOOR DIGITAL DRIVE HV MOC  2.290,-Kč 
MICRO FLOOR DIGITAL DRIVE XL MOC  2.490,-Kč 

Lezyne nabízí několik verzí hustilky Micro Floor Drive, z nichž všechny fungují podobným 
způsobem. Jedná se v podstatě o miniaturní nožní pumpu, která je umístěna na kompozitním 
držáku připevněném ke košíku. Získáte CNC opracovaný hliníkový plášť, píst, základnu a 
rukojeť T,  nerezový nožní držák, který během používání stabilizuje hustilku. Otočná hlavice 
ABS Flip Chuck je vhodná pro ventily Presta i Schrader. 

Když jsme ji zkontrolovali, nazvali jsme Micro Floor Drive „příjemně použitelnou a krásně 
navrženou, stylovou pumpičkou“. 

Modely s názvem HP - což znamená „Vysoký tlak“ - jsou určeny pro silniční pneumatiky. 
Modely s HV - pro „High Volume“ - jsou určeny pro pneumatiky horských kol. „G“ označuje 
display. 



Micro Floor Drive Digital HPG 
Velikost/váha 300mm 194g 
Max. tlak 90psi 

Micro Floor Drive Digital HVG 
Velikost/váha 300mm 208g 
Max. tlak 90psi 
DOPORUČENÍ             Kupte si, pokud hledáte výhody podlahové pumpy v přenosné verzi 



Lezyne Road Drive 

ROAD DRIVE MOC  1.290,-Kč 
DIGITAL ROAD DRIVE MOC  2.090,-Kč 

Mnoho ručních pumpiček se nasazuje přímo na ventil, ale Lezyne Rad drive využívá 
hadičku, která pumpování velmi usnadňuje. Při pumpování je menší šance na poškození 
ventilu. Hadička ABS (Air Bleed System) Flex na Road Drive se buď navlékne nebo zatlačí na 
ventil Presta (není kompatibilní se Schraderem). 

Road Drive je vyrobena z CNC obráběného hliníku a je dodávána ve třech různých velikostech 
od 180 mm / 82 g do 283 mm / 110 g. 

Když jsme zkontrolovali první verzi Road Drive, ocenili jsme, jak standard celokovové 
konstrukce, tak výkon; funguje to působivě dobře. 

Velikost/váha verze Medium 216mm 96g 
Max. tlak 160psi/11 bar 
DOPORUČENÍ Kupte, pokud hledáte kvalitně vyrobenou ruční pumpu s tak dobrým výkonem  

jako je její vzhled 



Lezyne Pressure Drive 

PRESSURE DRIVE MOC  1.090,-Kč 
DIGITAL PRESSURE DRIVE MOC  2.090,-Kč 

Pumpičky Pressure Drive  jsou vyrobeny z hliníku obrobeného pomocí CNC a mají hadičku ABS, 
která je kompatibilní s ventilky Presta a Schrader. 

Pressure Digital Drive s digitálním měřidlem můžete získat za 2.090,-Kč , i když malé a střední 
verze bez měřidla jsou za poloviční cenou a jsou dodávány v řadě atraktivních barev. 

Velikost/Váha Medium 216mm 102g 
Max. tlak 120psi 
DOPORUČENÍ Kupte, pokud chcete silnou, odolnou ruční pumpičku, které se pasuje jak do 

ventilů  Presta, tak do ventilů Schrader. 



Lezyne Alloy Drive 

ALLOY DRIVE MOC  1.090,-Kč 
DIGITAL ALLOY DRIVE MOC  2.090,-Kč 

Pumpička Alloy Drive – dostupná v malé (170mm, 112g) a střední (216mm, 128g) verzi – je 
navržena pro pláště a duše horských kol. Je vyrobena na CNC strojích z hliníku a hadičkou 
ABS Flex, která pasuje na ventilky Presta a Schrader. 
Když jsme ji poprvé recenzovali na road.cc, řekli jsme o ní „Jen si s ní chvilku hrajete ve svých 
rukou a můžete cítit a vidět kvalitu a myšlenku, která do ní vstoupila; Lezyne zvolila vlastní 
návrh mini-pumpičky místo kopírování jiných vzorů, na které se plácne jiná nálepka... Je tu 
všude vidět fantastická pozornost na detail. " 

Velikost/Váha 216mm 128g (medium) 
Max. tlak 90psi/6.2bar 

DOPORUČENÍ Kupte, pokud chcete hledáte efektivní pumpičku pro plnění  velkého objemu 

pneumatik. 



Lezyne HP/HV Drive 

HP DRIVE MOC  690,-Kč 
HV DRIVE MOC  690,-Kč 

Stejně jako dražší modely v této řadě, HP Drive (High Pressure, pro silniční pneumatiky) a HV 
Drive (High Volume, pro pneumatiky pro horská kola) mají každý hliníkové tělo hlaveň a píst 
vyrobené na CNC strojích a hadičku ABS Flex, která pasuje na ventily Presta a Schrader. 
Rozdíl spočívá v tom, že tyto pumpičky mají  kompozitní matici místo hliníku, což pomáhá 
udržovat nižší cenu. Každá je k dispozici v malých (170 mm, 77 g) a středních (216 mm, 90 g) 
verzích a v různých barvách. 

Když jsme zkontrolovali jednotku Lezyne HP Drive, řekli jsme: „Tato pumpa pokračuje v 
reputaci společnosti Lezyne pro stylové moderní výrobky, které poskytují přesně to, co 
slibují.“ 

HP Drive 
Velikost/Váha      216mm 90g (medium) 
Max. tlak 120psi/8.3 bar 

HV Drive 
Velikost/Váha 216mm 90g (medium) 
Max. tlak 90psi/6.2 bar 

DOPORUČENÍ Kupte, pokud chcete špičkový výkon dobrou cenu 



Lezyne Pocket Drive 

POCKET DRIVE MOC  690,-Kč 

Jak název napovídá, Pocket Drive je malá a lehká. Je vyrobena z hliníku opracovaného 
pomocí CNC strojů s útvarovanou kojetí pro větší přilnavost. K tomu získáte hadici ABS Flex, 
která se vejde jak do ventilků Presta, tak do ventilků Schrader. 

Velikost/Váha      140mm 79g 
Max. tlak 160psi/11 bar 

DOPORUČENÍ             Kupte, pokud jdete po kvalitní kapesní pumpičce 



Lezyne ruční pumpy přehled

 Model Válec Madlo Hadička/hlavice Cena

 Vysokotlaké ruční pumpy 

 Sport Drive HP Hliník Hliník ABS Pružná hadička 540,-Kč 

 HP Drive Hliník Kompozit Pružná hadička 690,-Kč 

 Pocket Drive Hliník Hliník Pružná hadička 690,-Kč 

 Lite Drive Hliník Hliník Pružná hadička 890,-Kč 

Hliník Hliník Pružná hadička 890,-Kč 

 Gauge Drive HP Hliník Hliník 
Pen Gauge Pružná 
hadička(link is external) 

1.390,-Kč 

 Micro Floor Drive HP Hliník Hliník 
Sklopné sklíčidlo(link is 
external) 

1.290,-Kč 

 Pressure Drive Hliník Kompozit Pružná hadička 1.090,-Kč 

 Road Drive Hliník Hliník Pružná hadička (Presta only) 1.290,-Kč 

 Karbon Drive Lite HP Karbon Karbon Pružná hadička 1.490,-Kč 

 Digital Pressure Drive Hliník Hliník Pružná hadička 2.090,-Kč 

 Digital Road Drive Hliník Hliník Pružná hadička (Presta only) 2.090,-Kč 

 Micro Floor Drive Digital HPG Hliník Hliník Pružná hadička 2.290,-Kč 

 Karbon Road Drive Karbon Karbon Pružná hadička 2.490,-Kč 

 Vysokoobjemové ruční pumpy 

 Sport Drive HV Hliník Kompozit Pružná hadička 540,-Kč 

 HV Drive Hliník Hliník Pružná hadička 690,-Kč 

 Tech Drive Hliník Hliník Pružná hadička 840,-Kč 

 Alloy Drive Hliník Hliník Pružná hadička 1.090,-Kč 

 Micro Floor Drive HV Hliník Hliník Sklopné sklíčidlo 1.290,-Kč 

 Micro Floor Drive XL Hliník Hliník Sklopné sklíčidlo 1.590,-Kč 

 Digital Alloy Drive Hliník Hliník Pružná hadička 2.090,-Kč 

 Micro Floor Drive Digital HVG Hliník Hliník Sklopné sklíčidlo 2.490,-Kč 

 Micro Floor Digital Drive 
XL) 

Hliník Hliník Flip-Thread Chuck 2.490,-Kč

https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Hand/High-Pressure/Lezyne-Sport-Drive-HP-2?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Hand/High-Pressure/Lezyne-HP-Drive-2?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Hand/High-Pressure/Pocket-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Hand/High-Pressure/Lezyne-Lite-Drive-HP?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Hand/High-Pressure/Lezyne-Gauge-Drive-HP?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://ride.lezyne.com/products/1-rp-gauge-penv2
https://ride.lezyne.com/products/1-rp-gauge-penv2
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Micro-Floor/High-Pressure/Micro-Floor-Pump-HP?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://ride.lezyne.com/products/1-flip-std-v312
https://ride.lezyne.com/products/1-flip-std-v312
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Hand/High-Pressure/Pressure-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Hand/High-Pressure/Road-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Hand/High-Pressure/Carbon-Drive-Lite?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Hand/High-Pressure/Digital-Pressure-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Hand/High-Pressure/Digital-Road-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Micro-Floor/High-Pressure/Micro-Floor-Digital-Drive-HP?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Hand/High-Pressure/Carbon-Drive-HP?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Hand/Lezyne-High-Volume-MTB/Lezyne-Sport-Drive-HV-2?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Hand/Lezyne-High-Volume-MTB/Lezyne-HV-Drive-2?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Hand/Lezyne-High-Volume-MTB/Lezyne-Tech-Drive-HV-2?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Hand/Lezyne-High-Volume-MTB/Alloy-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Micro-Floor/High-Volume/Micro-Floor-Pump-HV?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Micro-Floor/High-Volume/Micro-Floor-Drive-XL?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Hand/Lezyne-High-Volume-MTB/Digital-Alloy-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range
https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/PUMPS/Thumb-Buttons/Micro-Floor/High-Volume/Micro-Floor-Digital-Drive-HV?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range


CO2 pumpičky 

Lezyne Tubeless CO2 Blaster 

TUBELESS CO2 BLASTER MOC  1.290,-Kč 

Jedná se o velmi chytrou kombinovanou soupravu pro opravu bezdušových pneumatik a 
pumpičky CO2; nafoukne a ucpává otvory v bezdušových pneumatikách. Funguje to takto: 
Šídlo je vyrobeno z tvrzené oceli, bombička CO2 je uchycena závitem k hlavě. Šídlo s knoty je ukryto v 
hliníkovém pouzdře. Průtok regulujete CNC obrobeným, otočným knoflíkem.

Standardní verze je dodávána bez bombiček 

Váha 63g (bez CO2 náplně) 
DOPORUČENÍ Kupte, pokud chcete aby systém nafouknul a utěsnil bezdušové pneumatiky 

https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/Sealant-and-Repair/Tyre-Repair/Tubeless-Co2-Blaster?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range


Lezyne Control Drive CO2 

CONTROL DRIVE CO2 MOC  640,-Kč 
CONTROL DRIVE CO2  16g MOC  740,-Kč 
CONTROL DRIVE CO2  25g MOC  790,-Kč 

Lezyne Control Drive CO2 Inflator  usnadňuje úplné nafouknutí jakékoli vnitřní duše ventilky 
Presta nebo Schrader. Poskytuje jednoduchou regulaci toku plynu přes hlavu obrobenou 
CNC s rýhovaným ovládacím knoflíkem. 

Když jsme to kontrolovali, řekli jsme: „Lezyne Control Drive je tak jednoduch a stejně i 
jednoduše se s ním i pracuje. Je velmi pěkně navržen a funguje efektivně. 

Je k dispozici v různých barvách. 

Váha 16g (bez CO2 bombičky) 
DOPORUČENÍ Kupte, pokud chcete jednoduchou, dobře navrženou CO2 pumpičku s 
kompatibilitou na ventily Presta a Schrader se snadným nastavením průtoku 

https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/CO2/Lezyne/Lezyne-Control-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range


Lezyne Twin Speed Drive CO2 

TWIN SPEED DRIVE MOC  390,-Kč 
TWIN SPEED DRIVE  CO2 25g MOC  490,-Kč 

Hliníková hlava Twin Speed Drive s CNC obráběním se hodí pro ventilky Presta a Schrader. 
Neoprenové pouzdro zabraňuje popáleninám při nafukování pneumatik. 

Váha 16g (without CO2 cartridge) 
DOPORUČENÍ: Kupte, pokud chcete jednoduchou, dobře navrženou CO2 pumpičku s 
kompatibilitou na ventily Presta a Schrader se snadným nastavením průtoku 

Uvedené informace mají sloužit partnerům Levelsportkoncept, kteří mají značku 
Lezyne v sortimentu. V ideálním případě "pověsí" tento materiál na svůj web a doplní 
jej prolinky na svůj e-shop. 

Veškeré informace, včetně dostupnosti a barev Vám rád prozradí Petr Hruška
petr.hruska@levelsportkoncept.cz

Těšíme se na spolupráci

https://www.upgradebikes.co.uk/Catalogue/CO2/Lezyne/Lezyne-Twin-Speed-Drive?utm_source=RoadCCAdvertising&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=RoadCC_Lezyne_Range



