
 
Stopař SPORT PLUS – univerzální profi zařízení na výrobu běžeckých tratí s jedinečnou 

konstrukcí a vynikající flexibilitou 
 

 Jedná se o výjimečné zařízení sloužící k přípravě kvalitní běžkařské stopy pro klasiku a 
také trasy na bruslení. Finišerem je možné upravovat i menší sjezdovky, doskočiště nebo jiné 
plochy. 
 Za jednu jízdu připraví jednu stopu na klasiku nebo trať na bruslení o šířce cca 1 metr. 
Šířka vytvořené stopy odpovídá evropským normám. 
 
 Stopař SPORT PLUS byl vyvinut a je vyráběn ve spolupráci s osobami, které více jak 20 
let udržují běžecké stopy na Štrbském Plese. Tento stopař splňuje jejich vysoké profesionální 
požadavky. 
  
 Stopař je ovladatelný jednou osobou, která řídí skútr. 
 
 Zařízení se skládá ze tří částí.  

 Rozrývač – rozryje tvrdý sníh nebo firn 
 Finišer – upravuje sníh, rovná povrch a připravuje ho pro vykrojení stopy 
 Stopovač – připraví samotnou stopu na klasiku 

 
Standardně se používají na přípravu tratě všechny tři části stopaře součastně. 
Rozrývač je možné nastavit do aktivní nebo pasivní polohy a podle typu sněhu je 
možné nastavit i sklon finišéru. 
 
Když potřebujete přejet přes komunikaci, při garážování stopaře, nebo když nechcete 
na některém úseku vyříznout stopu, dáte rozrývač do nejvyšší polohy a stopovač 
překlopíte na finišér. Stpovač je vybaven pomocnými kolečky, na které je snadné ho 
obrátit, zaaretovat a pokračovat v jízdě. 
 
Flexibilita je další výraznou výhodou stopaře SPORT PLUS. Jednotlivé části stopaře je 
možné podle potřeby kombinovat, což vám umožní šetřit náklady na pohonné hmoty 
i vaši energii. Možné jsou následujísí kombinace: 
 
Rozrývač + finišer + stopovač  - připravujete trať na klasiku 
Rozrývač + stopovač    - připravujete trať na klasiku 
Rozrývač + finišer    - připravujete trať na bruslení 
Samotný stopovač - připravujete trať na klasiku  
      * připojení pomocí samostatného táhla, které je součástí dodávky 
Samotný finišer  - připravujete trať na bruslení 
       * připojení pomocí samostatného táhla, které je součástí dodávky 

 
Na vyžádání je možné dodat doplňková závaží do stopovače. 
 
Zařízení je připojitelné  (podle požadavku zákazníka) za tažný hák sněžného skútru nebo za 
kouli na terénní čtyřkolce na pásech 
 
Stopaře SPORT PLUS dodáváme v povrchové úpravě žárový pozink, což garantuje jeho 
odolnost  proti korozi. Na toto zařízení poskytujeme bez výjimky DVOULETOU záruku. 




