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dyž Miroslav Felgr před osmi lety
společně s ',vodňanským.. kon.
struktérem Oldřichern Kreuzem
postavili záv odní dvoudobou

I Istopětadvacítku, bylo to krásné
hraní, ale v podstatě to nebylo víc než
pokračování české tradice v kusové ýrobě
speciálních závodních motocyklů. Jen s tím
rozdí]em, Že pokud dříve byl motivem
nedostatek, dnes to byla naopak radost
z možností. A tehdy jsem poprvé slyšel
Miroslava Felgra mluvit o plánu nachystat
a r,yrobit šestiválcorý dvouapůllitr' Kdo by
se nad tím nepousmál?!

TABUIA BASA
Všechny podobné megalomanské (v útí
nad Orlicí snad prominou) stavby měly Přer
jedno spoiečné - záHad v automobilovém pro1
motoru. Z toho plynou jasné technické tetri
i designové kompromisy. Tým FGR začal hat

obrazně s čistým listem papíru a motor zpri

sijedno<luše iostavili .".i. o jeho vzniku ill
jsme vás informovali před třemi lery. htir
Ve vlastních odlitcích je klikoý hřídel

ryrobený v CZ Strakonice a písry \7iseco.
V hlavách s rudě lakovanými víky pracu,ie
čryřventi lová technika se dvěma páry

, p,".,ého boku nemůže nezauimout {
ohromný rozměr čerpadla chladicí kapaliny I
- hned vk.e, že máte tu čest s něčím, co by
pohnulo i náklaďákem.

od začátku bylo iasné, že vzhledem
k technologickým možnostem FGR,
respektive dodavatele rámu Fort Frames,
se bude nad motorem klenout příhradoý
rám z ocelových trubek. Stanislav Hanuš
přitom newořil jen lzhled, ale zároveň při.
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Ne.lvĚrŠí VLNA ČEsKÉHo
RYBNíKA BY MĚLA

Špt-oucntvoUT HoDNĚ
zA JEHo BŘEHY' PRoToŽE
PRo DVoUAPULL|TRoVÝ
ŠesnvÁlec FGR JE ČEsKÁ
scÉNA ZATRACENĚ rĚsruÁ.
Pnes Šest ter PIPLANÝ
SEN MIROSLAVA FrIcnn se
VYSTAVIL NEM|LosRDNÝM
oČíM VEŘEJNoST|
A PoSTUPUJE Do FINÁLE.
Pnisri RoK BY MĚL BÝT
NACHYSTÁN PRo zAKÁzKoVoU
vÝnogu JAKo NĚKDEJŠÍ lKoNA
MurucH Mnnnuur.
Autor: Pave| Suchý ! Foto: Íoto autor a FGR

|2 GÍÍ.ffiiTiiÍ| Útlonzott



pravil konstrukci rámu, karbonoých dílů,
snrpaček, \ýfuků a dalších důležiýh celků.
Postavit rám tak, aby pojal velký motor,
poskytoval přiměřenou tuhost s ohledem
na očekávaný ýkon a hmotnost a zároveň
se vešel mezi kolena jezdce, byl velký oříšek
a nejednou se přepracovával.

Nepřehlédnutelným technickým i de.
signérsým dílem je zadní k),wačka tesaná
zcertalu a opřená o centrální t lumič Óhl ins.
I přední vidlice je stejné značky a radiální
čtyřpístlcy na ní nesou nápis Brembo. Velmi
;*r1iným řešením je palivová nádrž z uhlí.
kového kompozitu, která woří samonosnou
cást nahrazující podsedloý rám. Ostatně
karbonoýh dílů je na motocyklu 28, aby se
hmotnost udržela v přijatelných mezích.

llt$lGl|: ||íKY lA I!0BBÍ ZPRAG0UÁI| Í
Per|ektní finiš je ve firmě Miroslava Felgra
samozřejmostí a na Midalu se velká pozor.
nost věnuje i takoým maličkostem, jako

je například stojánek s frézovaným logem
FGR. Vlastní nosníky přední vidlice, nová
víka motoru i zadní kywačka, rám i množ.
swí detailů svědčí o skutečnosti, že na bře-
hu orlice umějí s materiálem pracovat.

Velká soutěž, která vedla ke konečnému
vzhledu, měla v prvním kole přes čtyři
desítky návrhů. V druhém kole jich zbylo
jedenáct. Yítězný návrh byl nakonec ještě
změněn, což 1e možná trochu škoda, proto.
že měl podle mého názoru více dynamiky.
Zlůstala ovšem šestice ýfukoých hrdel'
kterou dává Midalu na,jevo svou technickou

ýimečnost, a jimiž po spuštění letí do svě.
ta krásný hrdelní chrapot.

Stroj, kteý se veřejnosti odhalil rukou Karla
Abraheíma' pLsobí příjemně laátkým a pou-
žitelným dojmem a jeho rozvor je jen o 2mm
delší než například u Yamahy MT:O1
a o 133mm kratší nď u\MAXu. Kromě

ýmu FGR a Karla Abraháma byl na pódiu při
odhalení také Pavel Petráček, někdeiší ávodník

a stavitel strojů Perti, jenžby| pý v rrrládí vel.
lým učitelem Miroslava Felgra. Při závěrečné
děkovačce se nesmí zaDomenout na da]ších
44 frtemz České ..p"utiqy i zahraničí, které
se na projektu více nebo méně poďlely. FGR
Midalu je tedy na wětě a přestože jeho chod
to nezmění, my se můžeme radovat z toho, že
v útí nad orlicí dodrželi slovo. To už u nás
zdaleka není samozřejmostí a plo českou veřej-
nost je FGRpřinejmenším nadějí' Eiil

Vítězný návrh designéra Stanis|ava Hanuše mě| o něco agresiv.
nější |inie než představený prototyp. Za sebou nechal da|ší čýři
desítky přih|ášených návrhů.

Typ čtyřdobý' kapa[inou chlazený vidticoý šestivátec [V90J

Plnění e l '  vst ř ikování
Př.

P  ŘEvo  DY
Spo ika  dvanác t i tame lová  v  o te jové tázn i '  ant ihopp ingová

Převodovka šestistlpňová

Rám příhradový z ocelových trubek'
kombinovaný se samonosnoU kompozitovou nádrží

ptně nast '  USD Oht ins '  43mm'
zdv i h  l 20mm

Zadní odpružení p lně  nas t .  cent rá tní jednotka  0ht ins '
f rézovaná  v id l i ce .  zdv ih  ko la  78 mm

2x 320 mm, čtyřpístkové radiátní
t řmeny Brembo

2'1 5 mm, čtyřpístkou/ t řmen Brembo
120170-17 ,200150-17

R o z M Ě R Y  A  H M o T N o s T |
PM třemi |ety |sme vás informovali o hotovém motoru fGR 2500 V6' iehoŽ
lototyp (vpÍavo) prodě|a| ještě řadu drobnýcb změn. l{a Íiná|ním motoru jsou
hhčí wnti|ová víla, jinó od|itky h|av i nová herčí Írézovaná boční víka včetně
lraru čerpad|a ch|adicí kapa|iny. Ce|ý Mida|u je úŽasnou ukázkou prvotřídního
4racování' lteté popravdě |eště překona|o naše očekávání.

výše napsaného je ostatně i pohled přes kónická řídítka'
řadou krásných aÉeíaktů
sochařství'..
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