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eho předchťrclccnr
byl ťrspěšn1.,
clo šroub- a pr,ecfuokládaný
výkon 240 konís porovnáním
ku v Cechácl.rvyrobenýz,1tl'odní
nlotocykl suchéhnlotnosti 169 kg MIDALU okarnŽitě
FGIt l25 GP' kterýbělreIn
devítisezotroc1 řadí nrczi nejsilnější
stroje tétoplanety.Trubjel vice rležsto závoclťr
po ce|éEr'ropě.Na rrich kor,ýránl kopírujetvary pohonnéjedrrotky'sazískalpřcs šedesátpódio\'Tchrrmístění jasrrý tnclnosniinádrŽo otljernul8 |itrťr
z uhlíkového
clůkaztoho, Že konstruktéřinlaléstrojírerlské kornpozitr.r'
která byla lryr,it-tuta
ve spolupráci
llrrr-ryI.POS dobřc vědí, co clělají.Však také s unil,erzitolt
VUT v Brně'je pak umístěna
pod
majícil nejvyšší'
je vlastně
odjetkonplctníseriálMoTo
sed1em Z trhlíkového
kor-r-rpozittt
GP v kategoriiMOTO 3! MiroslavFelgr,maiitel rryrobeno28 dílůtohoto fascirrujícího
stroje,
a manaŽerzár.oclní
stáje,kteriítentostroj nasa
coŽ je dalšínldůkazerll'Že defirritir,něpatřído
zovala' r'šakpřišels ještěarllbicióznějšíni
pro
prvníligy. Svottunikítnostdtivtina ocliv i dvějektenr_ lrostavitsilničnístroj, který bv kon- ma výfuky s šestikorlcovkarni,kteréukazují,Že
kuror'alabsolutrríšpičce'nlotocr'klťrrll
Ducati, ho polriinítnotor V6. Punc origir.rality
dodává
iVIVAgtrstě,Aprilii a dalším.
i netracličně
zpracovaná,konrpletněfrézovaná
Po pěti lctecl-rvýl,oje,na l<terén-r
se podíleli k1vná vicllice.Motocykl je osazenkonponenty
pi.eder'šínl
konstrr'rktér
mot()rlloldřich Kreuz nejv1'šších
řad jako ohlins, Brernbo,o.Z. Při
ti konstruktér'desigrrerStanislav Hanr'rš'na rívoji motocyklu nebyl vyroberr Žáclnýťyzický
rýstavě Motocykl 20l1 přcclstavujeFGR MI
lllodel,vševzniklo tla zák-lac.lě
virtuálníhopočíDALU' trnikátníhonaháčezkonstruovaného tačor.élro
rllode]u,coŽje dalšítttlikurn.
i novatir'rl
íI-nzpťrsobern
a z těcl.rnejkl,iilitnějších
Letos rlťrŽete
FGR MIDAI,U spatřit začát
rlateriálťr.|eho srclcen je vicllicový šetiválec kern října l1aMeZinárodnímstrojírenském
ves objenlcnl2 .50()
celltinletrůkr'vchlových.Mo]etrhuv l]rllě a v listopadurranejr,ětší
cvropské
klc1'kl s r'ětšínrobjerrrenrIra sr'ětě nenajdete ýstar,ějcclnéstopy EICMA v Miláně.

Na projektu se podílelo 42 českýchÍirem
Bez částečné
a dvě zahrarriční.
dotaceod Ministerstvaprůmyslua obchoduby byl terrtoprojekt
nenyslitelný.Plototyp FGR prošelna prvnípo.
kus homologačními
zkouškarni.iiž v letošním
roce Začalaýroba nultésériešestinotocyklů
s termíremclokončení
v roce 2012.KaŽdýkus
bude sestavenrrazakáz,kudle přání majitele,kte.
rý si bude nloci vybrat typ ráÍků,
barevnépro.
vedení,verzi pro jednoho,či dva jezdce,a další
prv\' díkykterýnrbude z jeho MIDALU ještě
většíunikát a kaŽdýkus bude originál.Cenastále rreníurčerra,
neboťnejsoudohodnutykonečnéceny nakupovanýchkomponentů,hovořise
všako částceokolo 80 000 Eur' coŽ je na takto
ýkorrný a kompletllěv Cechách konstruor'aný
zázrak naprostoaclekvátní
částka.Dostanete
za
ní moderní design, ty nejkvalitnější
materiály
a technicképostupy,obří ýkorr a zároveňpohodlía ťunkčnost
vjeclnomharmonickém
celku'
MIDAI,U díkysvémumotoru a konstrukcipro'
stěnemá kor"rkurenci'
To je holý fakt.
wr.w.motofgr.com,u'ww.fpos-kovo.cz
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was a successful.
lully CzechIts predecessor
r a c i n g m o t o r b i kF eG R 1 2 5G P c o m p e r lnade
I inginover100racesduring9seasonsdround
thewholeEurope. Over sixty podium results
provethatthe constructersJrom small engineeringcompanyFPOS know what they are doing.
Theyhavethe highestgoal to race a complete
MOTO GP series in the MOTO 3 category!
However,the owner and manager of the race
teamwhich deployed this machine - Miroslav
Felgrcamewith even more ambitiousproject.
He1ýants
to constructa streetbike which could
c|mpetewith the absolute top, motorcycles
Ducati,MV Agusta,Aprilia and other.
At'terfve years of development on which
tookthe main part engineconstructeroldřich
IGeuzand constructerand designerStanislav
Hanuš,
is the model FGR MIDALU introduced
at theexhibitionMotocykl 2011. The heart of
thkunicluebike,innovativelyconstructed
from
thebestclualitymaterials,is a V-6 enginewith
nlume of 2500 cc. You cannotfnd a bike with
largerengine anywhere in the world, and the
pert'ormance
oJ210 horsescomparedto the 169

kg oJ dry weight immediately puts MIDALU
among the most powerful bikes in the world.
The tubular frame copies the shape of the enlSJiter tank,develgine and theself-supporting
oped in cooperati'onwith the VUT University in
Brno, is placed under the seat. The total oJ 28
parts on thisfascinatingbike is made oJ carbon
composite,which is just anotherprooJ that it
deJtnitelybelongsinto theJirst league.The bike
puts to admiration its two uniqueexhaustswith
six tailpipesshowingthat the bikeis pushedby a
V6 engine.A non-traditional,completelymilled
swingarm givesit yet anotherhallmark oJ originality. The bike is equippedwith the top-oflheline componentslike Ohlins, Brembo and O.Z.
During its making,no physical model wasproducedand everythingwas createdbasedon yirtual computermodel.This by itselJis unique.
this year we can seethe FGR MIDALU at the
beginningoJ'Octoberat the Internationalengineering exposition (Mezinárodní strojírenský
veletrh) in Brno, and at the biggestEuropean
single track expositionEICMA in Milan.
The total of 42 Czech and two foreign frms

tookpart in theproject.Withouta partial grant
from the Ministry of Industry and Trade would
thisprojectbe unthinkable.The FGR prototype
has past the homologation testson the frst
trial, and this year already started producing
the }th seriesof six motorcycleswith Jinal deadline in 2012. Each piece will be made to order
and customizedaccordingto the owneršwish'
They will be able to select the rim type, color
design,versionfor one or two riders and other
featureswhich wiLl make their MIDALU even
more unique and eachpiece original. Theprice
is stillnot decided,becausetheJinal component
prices have not been negotiatedyet. The rough
estimatesare about80 000Euro, which is an adequateprice for such a powerful, Czech-made
miracle. For the price you will get a modern
design,bestquality materialsand technicalprocedures,giganticperformanceand at the same
time comfortandfunctionalityin one harmonic
whole. thanks to its engine and construction
there is simply no coffipetitionto the MIDALU,
which is a pureJact.
w ww.motofgr.com, ww w.fpos-kovo.cz

