VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VÁLCŮ TVOŘÍ NOVÉ STANDARDY: VÍCE NEŽ
50 JEZDCů V JEDNÉ SEKUNDĚ PŘI ROTAX MAX CHALLENGE GRAND
FINALS

2017 @ BRP-Rotax

•

Pokročilá technologie výroby válců pro motory Rotax 125 MAX a Rotax 125 MAX DD2
stanovuje nové standardy v paritě motorů

Gunskirchen, 20. listopadu 2017 – Stejná výrobní technologie, použitá na motor Rotax 125 Junior
MAX během závodní sezóny 2017 prokázala pozitivní vliv na paritu při Rotax MAX Challenge Grand
Finals 2017 ve třídách 125 MAX a 125 MAX DD2.
Od doby zavedení pokročilé technologie pro válce Rotax Micro MAX, Mini MAX a Junior MAX
požadoval trh více rovnosti ve všech motokárových motorech Rotax. Abychom vyhověli všem
požadavkům zákazníků, je tato pokročilá technologie válců nyní použita pro celou řadu motorů Rotax
MAX.
Grand Finals bylo perfektní místo na prokázání nového sestavení. Více než 50 jezdců, kvalifikovaných
v každé třídě v rámci jedné sekundy, což způsobilo, že byly závody vyrovnanější než kdykoliv před tím.
Technické specifikace válců zůstávají nezměněné, ale jsou digitálně vytištěné, jednodílná písková
jádra v kombinaci přídavným počítačovým digitálním ovládáním (CNC) konkrétních kanálů posouvají
paritu na další úroveň.
BRP Rotax je přesvědčen, že zavedení této nové výrobní technologie je další důležitý krok směrem k
rovným příležitostem a spokojenosti zákazníka.
Zaváděcí nabídka po omezenou dobu – sleva 50% ze standardní koncové ceny 2018 – pro
podrobnosti a dostupnost se prosím obraťte na vaše servisní středisko Rotax/prodejce.
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BRP-Rotax GmbH & Co KG, pobočka BRP Inc. se sídlem v Gunskirchenu, Rakousko je lídr ve vývoji a
výrobě inovativních 4 a 2taktních vysokovýkonných motorů pro výrobky BRP, jako např. sněžné skútry
Ski-Doo a Lynx, plavidla Sea-Doo, terénní vozidla Can-Am, UTV vozidla a řadu Can-Am Spyder, stejně
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BRP (TSX:DOO) je globální lídr v návrhu, vývoji, výrobě, distribuci a marketingu vozidel pro
výkonnostní sport a pohonných systémů. Jeho portfolio zahrnuje sněžné skútry Ski-Doo a Lynx,
plavidla Sea-Doo, terénní vozidla Can-Am a vozidla Spyder a námořní pohonné systémy Evinrude a
Rotax a také motory Rotax pro motokáry, motocykly a rekreační letadla. BRP podporuje svou řadu
výrobků jednoúčelovými díly, příslušenstvím a oděvy. S ročním obratem přes 4,2 miliardy kanadských
dolarů z více než 100 zemí, zaměstnává společnost přibližně 8 700 lidí na celém světě. www.brp.com
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