Külső design
Mit takar ez?
Mindent ami nem más, mint az egyéni elképzelésünk.
Ehhez példaként a saját motoromat tudom felhozni, de mivel végig azzal tudok csak
foglalkozni, ide azokat írom le amiket eddig még nem írtam le részletesen.
1., Fejidom
Nekem nem nagyon jön be a sima kör lámpa, és mivel szezonban végig motorral járok szinte
– így észrevettem, hogy az autósoknak sem. Egyszerűen kisebbnek nézik az embert és simán
kivágnak elé, mivel joggal hihetik hogy egy Simó jön……de az, hogy Én se 50-el döcögök
már csak akkor jut el a tudatukig, amikor már ott vagyok a kocsi előtt. Így nem volt más
megoldás lámpacsere kell, de az meg hogy néz ki??? Akkor legyen egyben idom is….
Van a netten jó pár oldal, ahol lehet idomokra, fejidomokra vadászni, és ha még a pénzünknél
is karunk maradni érdemes licitálós oldalakat felkeresni. Ilyen például a:
www.ebay.de
www.vatera.hu
www.teszvesz.hu

Én az Ebay oldalt szeretem ilyenkor, mert belépve a motor részbe nem kell mást tenni mint
beírni, hogy frontverkleidung vagy hogy streetfighter és már dőlnek is az eladó holmik –
persze az igazán dögös holmik ott is pénzbe kerülnek, de mégse annyiba mint idehaza.
Nekem nagyon bejön a Z1000-res fejidoma, de lekérdezve az árat majd padlót fogtam:
Fejidom : 80 rop
Lámpa: 86 ropi
MÉG JÓ HOGY LEHET KAPNI………apám, ez azért beszarás…………..166 rugó egy
ilyen „apróságért”?????
Szóval EBAY…….ott már 100 euró alatt is lehet kapni jópofa fejidomokat lámpástól!!!
Az enyém specc 60 euró környékén volt.
Erre jött rá még egy Z1000-resre
való túraplexi amit a Vaterán
licitáltam meg és így 5000ft-ért
meg is sikerült vennem (nyernem)
S végül megkerestem a legtágabb
tükröt, ami a méretek alapján a
FAZER képvisel. Ezt viszont
boltban kell megvenni, de nem
mindegy hogy hol…. Idehaza kb.
10-15 ropi lenne darabja…….így
irány a LOUIS….. kint 40 euró
volt a 2 vadi újonnan
(10.000ft/2db)
Az eredmény?
Ime:

Ok a motor eleje kész………
Nézzük tovább………

Mit lehet még egyedivé tenni?????
Hoppá! TANK…….
Sok ismerősöm, sok ötletet kiagyalt már a tank védelme miatt, mert az a fránya tanktáska
bárhogy is legyen rögzítve, mégis karcolta a fényezést……..nekem is……
Egy fényezés a matricákkal együtt már-már üti a 20.000ft-ot, ami egy kicsit luxus ha
belegondolunk mennyi benzint lehet abból venni és ráadásul folyton festegetni kellene, hisz
a tanktáska egy alapvető túrafelszerelés.
Így mit lehet tenni???
a., nem használsz tanktáskát
b., minden túra előtt szépen elkezdesz fóliázgatni kockánként és a túra végén meg szépen
szedegeted le róla……
Nekem valami más megoldás kellett! Ami fix, de mégis egyedi s ráadásul jól is nézz ki!
Így ezt folytattam tovább…….
1., 2db A4-es lapot összeragasztottam
2., ráraktam a tankra és nagyjából körberajzoltam azt a felületet ahol a tanktáska érintkezik –
vagyis a teljes felső részét
3., a szoba melegében elkezdtem firkálgatni különböző nonfiguratív elemeket, de vigyázva
arra, hogy a terület azért megmaradjon.…..így maradt a csápos szél……
4., egy egész délutánon keresztül vadásztam nagy felbontású monitor hátterekre (Akinek
kell szóljon – van egy rahedli)……majd készítettem pár sémát…..ilyeneket

Ebből végül a 2.-at választottam ki amit még egy kicsit átszerkesztettem és egy kartonpapírra
kinyomtatva ki is próbáltam…….KIRÁLY
Ezután következett a gondolat hogy fólia, vagy miből lészen a legyártása??????
Mivel a tankpad anyaga elég tartós, így a választásom erre eset.
Pár nappal előtte épp találtam a netten egy céget ahol ilyen dolgokkal foglalkoznak, vagyis
tervezd meg és Ők legyártják……
Emailen felvettem velük a kapcsolatot, hisz ha egy sima tankpadod 4000ft-ért gyártanak le
akkor egy ekkora felület mennyi kerül?????

A válasz meg is jött…..6500ft cakkpakk……..csak vigyem el a sémát és a
képet…….OK….a séma megvan a kép pedig
elérte a végső fázist..
A cég nem más mint a Blue Digital Kft.
(www.tankpad.hu)
Pesten és Százhalombattán is van boltjuk,
ahova beviheted a legyártandó anyagot…..
Motorra fel, át Battára……
Kb. 2 hét múlva telefonáltak is, hogy kész –
és elnézést kérnek, de sok megrendelés jött
be…..ezért a 2 hét…

És hogy milyen lett felrakva???
Szerintem KIRÁLY:……az tény, hogy
egyedi…..és így már a tanktáska sem gond,
hisz ha ez szétmegy, akkor se 20 péz….csak
6500 egy új gyártása…..

S egyéb matricázás????
PL a BLUE_SPEED króm matrica egy GERGOE nevezetű emberke munkája Ajkáról……
Vele már sok matricát csináltattam mind a Yamahámra, Apriliára így a minőséget tudtam……
nagyon jó…..így bátran tudom ajánlani bárkinek.

De a netten is már sok bolt fellelhető….pl. Martonvásáron is van egy ilyen üzlet.
Ott a kollegám a GSXF-hez készített egy matricát mert az eredetileg műanyagból van, de
sikeresen lezúzta……állítólag jobb lett mint eredetileg a műanyag…..
A bolt a http://www.motormatrica.van.hu címen található meg.

