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NAIAS 2012l Detroit Znovu v o|ném lesku

Bájné e|dorádo r GADlLLAO Ciel

MlNI Coupé r uinidravec Cooper S

Krása na tři. r 0PEL Astra GTc

Tichý a čistý sedan r CODA Electric

HYUNDAI r Veloster Turbo a Genesis 5.0

Udělej si sám r RETR0M0B|LE2012

Trophée AndrOS r Záuody na |edě r VW Up! se čtyřmi dveřmi

r F0RD Focus - nový tříváIec
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ZáVěsy jsou konvenční mecha.
nické, s odpruŽením oceIovou
vinutou pruŽinou. Rozměry ko|
z hořčíku nebo jeho s|it in činí
2,50 x 17 vpředu a 3'50 x . l7

vzadu. Ce|ková hmotnost moto-
cyk|u s .|ezdcem je nejméně
148kg. KaŽdý tým můŽe před.
vést k technlcké kontro|e pouze
jeden motocykl, pro vŠechny
závody Grand Prix v sezoně |ze
pouŽít nejvíce osm motorů.
Nový český závodní motocyk|
FGR Moto 3 by| dokončen
v prvním Únorovém týdnu. Místo
uvaŽovaného motoru KTM by|
do rámu zabudován kapa|inou
ch|azený jednová|ec Honda
o hmotnosti pětadvacet kilo-

a::.:i:i .

Kia
Světt
gu sl
Úspě
102
rozv(
Kia (
Tom
dosti
6M,  s
bo.2

Fial
Velkr

3''il
přisp
v Krr
v|ádc
milior
1 780
t . +  r

(75 a

It
E
&ffi
W

ffimn
a

a

E-
o

'=
o
o

Do mrstrovstvr sveta zolz I
U Y '

,,,-,,'ili',ilř $r:'',',,.'*leorlicr... t.RvN l c Es KY
J lŘíWoHLMUTH

Qp|níse tak sen Miros|ava Fe|gra
9(60)' zak|adate|e značky, která
zahajuje jubi|ejní desátou spor,tovní
sezonu. Zatímco technické předpisy
pro siInější třídu Moto 2 určují pouze
shodné pohonné jednotky' čtyřdobé
čtyřvá|ce Honda CBR 600: otevře-
nější pravid|a pro novou Moto 3
rázem os|ovi|a něko|ik nových vý-
robců. Stroje jsou vybaveny různými
čtyřdobými jednová|ci 250cm3
(vrtání max. 81 mm) s největšími
otáčkami 1 4000min 1; není povo|eno
přep|ňování, zdvojené zapaIování,
variabiIní časování venti|ů ani jej ich
proměnný zdvih, aby cena motoru
nepřekroči|a 12000 eur. K dalším
předpisům patří šestistupňová pře-
vodovka; podvozek motocyklu musí
být prototypový, jeho konstrukce je
|ibovo|ná. Brzdové kotouče musí být
vyrobeny z kovových materiá|ů'
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gramů. Původní zadní pruŽicí
jednotka WP byla nahrazena
výrobkem ohIins. J istou před-
ností by|a moŽnost zabudovat
tento typ motoru do osvědče.
ného podvozku z oce|ových
trubek typu FGR 125 GP, a to
jen s drobnými úpravami pro
jeho u|ožení. coŽ přines|o vý-
znamnou ÍinanČní úsporu př i
vývoji a stavbě prvního českého
motocyk|u třídy Moto 3. Před
únorovým testováním by|a na
předn í vidIici WP osazena jedno-
duchá kotoučová brzda Brembo
s 220mm, předpok|ádá se však
montáŽ dvo1ité o . l90mm.

Pokud se technické předpisy
FlM nebudou měnit tak překotně
jako v pos|edních |etech a měsí-
cích, není vy|oučeno, Že se tým
FGR z Ustí nad or|icí pustí
i do stavby prvního českého
motoru pro třídu Moto 3. t
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