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center
l Nešetřete
na parkouném!
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Kolik V|astněce|ý projekt komp|etně české
ho naháčestá|? ''KonkrétnÍ
částku neřeknu,
by|o to a|e V řádech desÍtekmilionŮ'..řÍká
Miroslav Ferg|. ''Hodně nám pomoh|a
dotace od ministerstva pÍůmys|u.
Pontze
jsme dosta|i na vývoj motoru i podvozku,..
prozrazuie.

Kompletně ěeská' dokonale
zpracovaná,
luxusní... A s vidlicovým
šestiválcem o obiemu 2,5litru!
Motorka FGll Miclalu 25OO V6.
jsem si' žepřecei v českých
f|íkal
ÍIpodmínkách musíjít udělat po.
nás MiroslavFelgr
řádná motorka,..vítá
v továrněv Ústí nad orlicí. Stroj stojí
uprostředdílny'majitel firmy FGR nám
pyšně ukazuje nejrůznější
vychytávky
Midalu.
Rozhlížíme
se kolem.Díinaje maličká, všudečisto,stejněsi ale připadáme
jak na návštěvěu šikovného
kutila' kteqý se o víkenduhrabe ve svémotorce.
Uprostředmístnostiale stojícosi' co sem
nezapadá.Nádhemá' od pohledupříšerně drahámotorka.FGR Midalu 2500V6.
v Ústí nad
Jak se tady.v továrničce
orlicí, mohlo narodit něco takového?
,,Rozhodlijsme se,žeprojektdotiíhneme

Přístloje
uměiízměnit
barvu.V otáěko.
písmenka
měÍu
se schovávají
FGR.

nakonec nejvíc líbil ten od Stanislava
Hanuše.Správná volba i podle nás.
A pak motorkunahodíme.Jak napsat,
co se ozve?Víteco? Podívejtese na těch
šestlaufů,zacpětesi uši'zapnětefantazii a túrujte.Máte? Deathmetalovýzvuk
Mida1u2500 Vó by přeřval i italský sudo nejmenšíhodetailu. Nechtěli jsme perbike!Výkon šestiválce?Přesný Felpokčíjenom rameny grovi tají.Dozvěděli jsme se jenom, Že
nic polovičatého,..
pan Felgr. Motorka opravduvypadá ne. by měl být vyššínež200 koní' ,,Možná
skutečněpropracovaně_ všudekarbon, 230, možná280,..usmíváse pan Fe|gr.
uprostřed analogovéhootáčkoměruje
FGR Midalu 2500v6 teď ěekajíhodinapsánoFGR, vyfrézovanávidlice při- ny na brzdě, potom testovánína okuhu
pomínákyvku z MotoGP, mechaniknám a na konci létabychom se na české
moukazujetajnouschránkuv nádrži...
torce měli svézti my. Příštírok počítají
Projekt velkého českéhonaháčese Felgrovi s výrobouminisériešestikusů,
v Ústí nad orlicí začalrozjíždětpřed dál sebudepostupovatpodleobjednávek.
šestilety, v roce 2008 byl představený
A cena? o té nechtejímluvit. Bude
vidlicový šestiválecvlastníkonstrukce. pý individuální.Taky podle toho, jak
Pročzrovna objem 2'5 l? ,,Triumphmá moc si zákazník svoje midalu upraví.
přece 2,3 litru' chtěli jsme víc!..směje Šestiválcovýunikát ale rozhodně levný
se Miroslav Felgr. Po představovačce nebude.Tradičnímotocyklovémantinemotoru vypsala firma soutěžna design ly pro něj neplatí_ cena se bude pohymotorkv.Z desetifinálovÝch návrhůse bovatv řádechmilionů.
o.o

sice vid|ico\.í ale i tak - šestiválec pod
zadkem, to bude asi hromot|uk.Samíjsme
si vyzkouše|i,že to tak úp|něnenÍ.Jezdec
sice ořed sebou vidÍnahrbenou hmotu
nádrže'motorka je a|e překvapivě úzká.
Posaz dost sportovní' stupačkymá Mida|u
Vysoko.A kdo bude chtít,můžes sebou
Vozit ispo|uiezdkyni. U FGR totiŽ počÍtaiÍ
takv s dvoumístnouverzí'

značkuFGB známeužskorodeset|etze
motorek.Týmz ÚstÍnad
závodůsilničních
or|icíjezdÍdomácÍ'německýi evropský
šampionát
stopětadvacítek.
A samozře|mě
s vlastnÍm
střojem.zaiímaváje trubková
konstrukcerámu,mezizáVodními
stopěta.
dvacítkami
od|itek.
|e skoropÍavid|em

šestivá|ec
mádávat,,vícnež200konÍ..
Samotná
moto]ka
budevážitasi 270kilo.

l|ejdřív
odemknete
víěkonádÍže
a pak
t|ačílkem
0di.stíte
schÍánku
nadokIady

šestvíukůneskuteřně
řYe,
kyvnávidIiceYypadá
úŽasně

Zvláštnínázev, že? Za jménem Mida|u se
skýá skoro ce|á rodina -,,Mi.. jako otec
Miros|ava syn Micha|'''Da..coby manŽelk€
neistaršÍho
z Fe|grůDana a ''Lu..iako syn
Luboš'

