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SESTAVENÍ ČTYŘKOLKY 

4FUN 

KROK ZA KROKEM 
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„Four is more“ 

Blahopřejme Vám k zakoupení čtyřkolého podvozku 4FUN, který Vám umožní vychutnat si létání bez 

nutnosti startovat z nohou. Čtyři kola navíc znamenají vyšší stabilitu než tomu je u tříkolého 

podvozku. 

Čtyřkolka 4FUN je lehká, přesto pevná a robustní. Toho je dosaženo použitím kvalitních materiálů – 

ušlechtilé chromolybdenové oceli používané v letectví, duralu, laminátu a uhlíku. Především použité 

materiály dělají ze čtyřkolky 4FUN originál odlišující ji od levných podomácku vyrobených 

napodobenin. 

Na čtyřkolkách 4FUN létají jak rekreační piloti, tak piloti soutěžní – bezprostředně po vyvinutí 

prototypu čtyřkolky 4FUN v roce 2012 s ní získal český reprezentant Petr Matoušek titul mistra světa 

a Karin Stachová vylétala stříbro. 

   

 

!! Věnujete důkladnou pozornost tomuto návodu a všechny kroky instalace si pečlivě překontrolujte. !! 

Přejeme Vám spoustu krásných letových zážitků a jen samé perfektní starty a přistání s podvozkem 

4FUN. 

     VAŠE NIRVANA 

HMOTNOST / ROZMĚRY 

Hmotnost podvozku:   11,7 kg 

Rozměry podvozku: délka     1545 mm 

šířka hlavního podvozku  1305 mm 

šířka příďového podvozku  820 mm 

Rozměry balení:   920 mm x 555 mm x 188 mm (délka x šířka x výška)
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Sestavení čtyřkolky 4FUN 

 

1. Sada obsahuje tyto součásti. 

 

2. Nejprve sestavte podvozek. Připravte si 
díly tak, jak je budete později skládat. 

 

3. Začněte zadními kolečky. Ty připevněte 
k nápravám pomocí středové závlačky. 
Ta je opatřena bezpečnostními 
zarážkami, které se ovládají stisknutím 
středu závlačky. 

 

4. Nápravu s kolečkem zasuňte na správné 
straně do rámu podvozku. Nápravu 
zajistěte bezpečnostním čepem. 
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5. Stejně postupujte u druhého zadního 
kolečka. 
Nezapomeňte na bezpečnostní čep 
náprava / rám. 

 

6. Nyní můžete smontovat přední část 
podvozku. Nejprve sesaďte nápravu se 
středovou částí rámu. 

 

7. Nápravu ke středové části rámu 
připevněte pomocí bezpečnostní 
závlačky. Bezpečnostní zarážky uvolníte 
stiskem středu závlačky. 

 

8. Nyní opět pomocí bezpečnostní 
závlačky přimontujte obě přední 
kolečka. 
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9. Přední kolečka jsou přimontována. 

 

10. Ještě je třeba instalovat pružinu pro 
zajištění návratu přední nápravy do 
výchozí polohy. 

 

11. Pružinu instalujte tak, jako na obrázku. 
Je třeba použít trochu síly. 

 

12. Nyní spojte přední a zadní část 
podvozku. 
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13. Spoj přední a zadní části podvozku 
zajistěte šroubem. 

 

14. Podvozek je kompletně smontován. 
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Instalace paramotoru Nirvana Instinct ke čtyřkolce 4FUN 

 

1. Do skeletu připevněte opěrnou část 
rámu. 

 

2. Již nyní můžete připevnit i spodní část 
ochranného rámu. 

 

3. Do sedačky nainstalujte rámy pro 
uchycení k podvozku tak, jak vidíte na 
obrázku. To proveďte na obou stranách 
sedačky. 

 

4. Na obou stranách následně rám 
přichyťte ke skeletu paramotoru. 
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5. Krosnu osazenou rámy vložte do 
čtyřkolky. Lépe to jde ve dvou lidech. 

 

6. Krosnu zafixujte v rámu pomocí tří 
bezpečnostních závlaček. 
První patří do zadního opětného rámu. 

 

7. Druhá do levého předního boku. 

 

8. A třetí do pravého předního boku. 
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9. Nyní dokompletujte ochranný rám 
paramotoru. Nyní je třeba provést 
montáž vidliček na šňůry na ochranný 
rám. Vrchní otvor pro vidličku vyvrtejte 
10 cm od spoje oblouků. Spodní si 
vyměřte podle typu vidličky. 

 

10. Vrchní otvor je třeba provrtat skrz oba 
pláště oblouku ochranného rámu. 

 

11. Spodní otvor vyvrtejte pouze skrz vnější 
plášť oblouku ochranného rámu. 

 

12. Spodní část vidličky zasuňte do 
spodního otvoru, vrchní do vrchního a 
zajistěte matkou s podložkou. 
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13. Pro zpevnění ochranného rámu 
zejména pro starty při silném větru 
doporučujeme instalaci fixačního 
ocelového lanka. Oko lanka přichyťte na 
trubku sedačka / skelet. 

 

14. Lanko provlékněte vnitřkem vidličky, 
vypněte ho a zajistěte sešroubováním 
svorky. 

 

15. Takto by mělo vypadat správně 
nainstalované fixační lanko. 
 
Stejně postupujte i na druhé straně. 

 

16. A takto by měla vypadat finální sestava 
paramotoru Nirvana Instinct a čtyřkolky 
4Fun. 
 
PŘED VZLETEM PROVEĎTE JEŠTĚ 
JEDNOU KOMPLETNÍ PŘEDLETOVOU 
KONTROLU! 

 

  



Nirvana Systems s.r.o. 
Jateční 523, 760 01 Zlín-Prštné, Czech Republic 

www.nirvana.cz, info@nirvana.cz 
 
 

 

Postup pro složení čtyřkolky 4FUN do přepravního kufru 

 

1. Do kapes textilní části kufru naskládejte 
komponenty dle obrázku. Stejně tak 
sem uložte závlačky a čepy. 

 

2. Do kufru nejprve vložte přední nápravu. 

 

3. Dále středovou část rámu čtyřkolky. 

 

4. Pokračujte zadními kolečky. 
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5. Následují přední kolečka. 

 

6. A nakonec do kufru uložte rám 
čtyřkolky. 

 

7. Čtyřkolka je úhledně sbalena 
v přepravním kufru. 

 

 


