
 

Zvýšený skid plate  

pro MST CMX a CFX-W 

 

 

 



Zvýšený skid plate je díl speciálně navržený pro podvozky CMX a CFX-

W od výrobce Max Speed Technology. Díky tomuto dílu dojde ke 

zvýšení světlé výšky pod středem šasi v oblasti převodovky a uchycení 

linků. Důsledkem toho je mírné zvýšení polohy převodovky. 

Instalace tohoto dílu vyžaduje několik modifikací, které budou uvedeny 

na následujících stránkách. Tento díl není vhodný pro instalaci do 

podvozku CFX pokud nedojde k jeho rozsáhlé úpravě. Není zde 

dostatek místa pro kardan, který by spojil převodovku a rozvodovku. 

Pokud by došlo ke změně pozice převodovky, lze i pro podvozek CFX 

tento skid použít. 

Instalaci skidu si ukážeme na sériovém RTR Broncu na podvozku CMX. 

Jako první vymontujte původní skid plate. 

 

 

 



Jako první je třeba přišroubovat spodní linky do skidu, po jeho 

přišroubování do šasi již k nim nebude přístup. 

 

Skid do šasi zašroubujte čtyřmi šrouby, jak je vyznačeno na obrázku. 

 

 

 



Horní linky uchyťte zde. 

 

Použijte přiloženou plastovou podložku a vložte ji mezi skid a 

převodovku. Potom převodovku přišroubujte původními šrouby. 

 

 

 

 



Vzhledem k tomu, že se převodovka posunula výš, došlo ke konfliktu 

mezi originálním držákem baterky a motorem a převodovkou. Pokud 

chcete i nadále používat originální držák baterky bude ho potřeba 

podložit na vyznačených místech. 

 

 

Přestože lze výše popsaný problém vyřešit podložením, doporučujeme 

nahradit původní držák baterky jiným a baterku umístit vodorovně 

s přední nápravou směrem ke středu podvozku. 



Vzhledem ke zvýšení pozice převodovky došlo i ke zvětšení úhlů 

kardanů a ty se tak zejména u rozvorů 242 a 252 mm dostávají na 

svůj limit. Sériové kardany tento úhel těsně zvládají, ale dochází 

k jejich namáhání. Doporučujeme je vyměnit za kardany s velkým 

úhlem výkyvu. 

 



Montáž skidu je tímto hotova. Mohou být zapotřebí drobné korekce 

linků, aby rozvor přesně odpovídal blatníkům karoserie. 

 

Montáž skidu do podvozku CFX-W je velmi podobná. Plastová podložka 

se nepoužívá. K propojení převodovky a rozvodovky je potřeba použít 

kardan. 

 

 



Kardan pro propojení obou částí převodovky by měl mít délku         

40-45 mm. Na obrázku je kardan od Boom Racing - Voodoo CVD 

driveshaft s délkou 45 mm (BRQ90279A). Lze použít i BADASS Heavy 

Duty Driveshaft 41-44 mm (BRBD955003H). 

 

 

 


