ROTAX 125 MAX EVO – motor pro jezdce od 8 do 99 let
Motokárový motor ROTAX 125 MAX EVO nabízí svým uživatelům unikátní vývojovou koncepci. S malými
úpravami může tento motor používat jezdec od samého začátku své závodní kariéry, tj. od 8 let věku až do
seniorské kategorie 15 let a více. Pokud si zakoupíte motor ROTAX 125 Micro MAX EVO, můžete ho používat
i nadále ve vyšších kategoriích MINI, JUNIOR a SENIOR. Motor roste spolu s vámi ! Stačí jen doplnit či obměnit
některé díly.

125 MICRO MAX evo / 8 HP ….. pro začínající motokárové jezdce ..… 8-10 let
Cena: 54.240,- Kč s DPH

125 MINI MAX evo / 15 HP ….. pro děti se závodními zkušenostmi ..… 10-13 let
Úprava motoru z modelu MICRO na MINI vyžaduje výměnu chladiče, výfuku a příruby výfuku
Chladič obj.č. 295928 … 6.490,- Kč s DPH
Příruba výfuku obj.č. 273194 … 515,- Kč s DPH
Výfuk obj.č. 273078 … 7.455,- s DPH

125 JUNIOR MAX evo / 23 HP ….. pro juniory s motokárovými závodními zkušenostmi ..… 12-16 let
Úprava motoru z modelu MINI na JUNIOR vyžaduje výměnu příruby výfuku a e-boxu
Příruba výfuku obj.č. 273190 … 450,- Kč s DPH
E-box obj.č. 666812 … 3.995,- Kč s DPH

125 MAX evo / 30 HP ….. pro lidi s motokárovými závodními zkušenostmi
i pro ambiciózní hobby jezdce ..… + 15 let
Úprava motoru z modelu JUNIOR na MAX vyžaduje výměnu válce a přívěry výfuku
Válec obj.č. 223993 … 10.860,- Kč s DPH
Sada na přestavbu elektronické přívěry výfuku obj.č. 481260 … 4.260,- Kč s DPH

125 MAX DD2 evo / 34 HP ….. pro lidi s motokárovými závodními zkušenostmi
i pro ambiciózní hobby jezdce ..… + 15 let
Jedná se o dvourychlostní motor s elektronickým řazením
Cena motoru: 85.040,- Kč s DPH

