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Co rok to jeden vá|ec.Vývoj tohoto motocyk|u
zabral celýchšestlet a užjen má|okdověři|'
žeto v FGR opravdu dotáhnou do konce.
Podařilo se - 14. ledna byIv Ústínad orlicí
představenčeskýmotocyk|
Midalu 2500V6.
TeXt:MartinTománek,foto:FGR
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nemůže
být pochyb.S různýmijezdci
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téměřčtyřicet|et',,říkábez nadsázkykonstruktér
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firmyVMlV|9nitech,
firmě VM, vačky
odIitý motoru vznik|yv písecké
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motocyk|uproběh|yv |étě20]0 na okruhuve
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v FGRpracovatV roce2004.
VysokémM1ítěs ve|miuspokojivýmiýs|edky.
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v tétosezoně především|adit'zkoušeta testovat.
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projektupracovali,bylo samozřejměmnohem
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denně po ce|oudobu
motocvk|emrozhodněnebude.

www.motocykl-online.cz

růr|Ffir*T,í|
te5ty + te6hnika 1.l
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který si takový
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Tak to má být: když
šestiválec,tak se šesti
koncovkamivýfuku - přání
manažeraprojektuMiroslava
FeIgrabyIovysIyšeno.
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ffi.'zenýšestivá|ecV90.,rozvodD0HC,čtyřiventi|ynavá|ec,pístyWiseto,elektronickévstřikoVání,šestistupňoVá
převodovka,
pohon
sekundární
řetězem,
mazání
s mokrou
skříní,
spojka
s 12lame|ami.
antihoppingová
Zdvihový
objem
2442cm3
Vrtáníx
zdvih
78x52,3
mm
poměr
Kompresní
9,9:1
při8'100
výkon
JmenoVitý
cca2,t0koní
1/min
Maximá|nÍtočivý
moment
tta200Nm(otáčky
neudány)

ffi
paIivová
podsedIem,
Příhradový
rámz otelových
trubek,nosnákompozitová
nádrž

frézovaná
zadníkyvnávid|ice
zedvoukusů
z |ehkých
průmér
slitin,vpředupIné
nastavitelná
vidIiCe
UsD0hIin5,
kIuzných
trubek
43mm,vzadup|něnastavite|ná
centrá|níjednotka
0hlin5,
průměr
46mm,přední
dvoukotoučová
brzdaBtemboRacings radiálněuchycenými
čtyřpístkovými
třmeny,0 320mm,vzadukotoučová
brzdaBrembo
s čtyřpístkovým
třmenem,0215mm,Iehkákovanáko|a0ZRacing'
0bulí
120I70- 7R17
x 2A0
/50- ZR17

Rozvor
1527mm,úhe|
hlavyřízení
24Íupňů,stopa
132mm,výška
sedIa
780mm,délka
dráhyodpružení
vpředu
120mm,dé|ka
dráhy
paIivové
odpružení
vzadu
78mm,hmotnost
beznáp|ní
270kg,objem
nádrže
18,5|itru.
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