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FGR MidaIu 2500 V6. Technicky i designově veImi zajímavého
motocyk|u.  Chtě| jsem s|yšet, ,hIas I idu,]  a tak jsem se pust i I
do oroh|íženízahraničních motowebů a nás|edně i komen-
tářů pod čarou. UŽ nikdy, přísahám' uŽ nikdy to neudě|ám.
Svět se sice divi|, co to ti Češi zase vymys|e|i, a|e také nešetřiI
chválou a s|ovy uznání_ Američané jásaIi(na podobná
monstra jsou dost ujetfl, Evropané k|adně kvitovaIi práci de-
signéra' Němci nás v nadsázce označiIi za původce šestivá|-
cového zbrojenía okamŽitě zaČaIi srovnávat FGR s domácím
Horexem. Ce| kové vyzněn Í? Respekt'

SIovo většině domácích pisatelů zce|a neznámé. Z českých
komentářů je cítit závist a evidentní nepřejícnost. Níz-
kost, sprostota a p|iváníšpíny na všechny, kdo se po dobu
d|ouhých šesti |et na vývoji stroje podí|e|i. Projevy nevyzrá|é
a nesebevědomé spo|ečnosti narost|y pod rouškou anony-
mity do zrůdných rozměrů - to věru pří|iš |ichotivý odraz naší

národní povahy není. Co udě|a|i v FGR tak strašného, Že jim
to v|astní| idé, Ceši ,  nemohou odpust i t?  Jsou úspěšní. Mě| i
sen a š|i za ním. DokázaIi posk|ádat tým zručných konstruk-
térů, dokázaIi si sehnat peníze a najít |idi, kteříještě umějí
máknout a chtějíněco dokázat'VýsIedkem této práce je
jedinečný bike konstruovaný a vyrobený v Čechách, a na
to bychom mě|i být hrdí. Ko|ik takových moŽnostínám
kdysi tak sIavné české strojírenství ještě dává? Samozřejmě
Že je dů|ežité k|ást si otázky po šancích na Úspěch a po
budoucnosti tak náročného a nák|adného projektu _ najde
si motocyk|, jehoŽ cena přesáhne vzh|edem k ma|ým sériím
a použitým komponentům zce|a jistě částku jednoho miIio-
nu korun, svou k|iente|u? Takové otázky si v FGR iistě k|adou
také a pak|iŽe neusnuIi na vavřínech,
musíjim být jasné, Že ten největší
kus cesty majíteprve před sebou.
Přejme jim na ní hodně štěstí a co
nejméně české ma|osti.
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FGR MIDALU 25OO V6

Co rok to jeden vá|ec. Vývoj tohoto motocyk|u
zabral celých šest let a už jen má|okdo věři|'
že to v FGR opravdu dotáhnou do konce.
Podařilo se - 14. ledna byI v Ústí nad orlicí
představen český motocyk|
Midalu 2500 V6.
TeXt: Martin Tománek, foto: FGR

Street, nebo naked? Za překvapivě
vysokým čeIním štítem nalezneme
jednoduše navržené
budíky známé již
z Bimoty DB7
a praktická
široká
krosová
řídítka.
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yl to opravdu
sIaVnostní

okamŽik. Premiéra našincem Vy-
sněného, vymyš|eného, nakres-
Ieného a vyrobeného motocy-
k|u se v Cechách přecejenom
nekoná kaŽdý den, a tak nepře-
kvapí, Že ch|api, kteříse pod
tento stroj mohou podepsat,
by|i toho pátečního VeČera hod-
ně naměkko' Když se sen stane
skutečností může se to stát i drs.
nějším povahám.

A tou otec projektu a majite| rodinné
strojírenské firmy FPoS - Kovovýroba
a ma|é závodnístáie Moto FGR Miros|av
Fe|9r bezesporu je. Jinak by si tak,,b|áznivou,,
myš|enku, jako je vývoj a nás|edná sériová
produkce motocyklu, asi neprosadiI ani u vlastní
manŽelky, natož u ministerstva průmys|u, heré
mu na vývoj motoru a pak izbytku stroje
poskyt|o dotaci. Svou cí|evědomostí u5ilovnou
pracía také díky svému daru obklopit se těmi
správným| |idmi dokáza| pan Fe|gr zaujmout

nejen českou motocyk|ovou veřejnost už svým
projektem ostré ma|oráŽky FGR .l25 _ závodního
motocyk|u s dvoudobým motorem i podvozkem
vlastníýroby. Sen nastoupit s tímto strojem do
závodů mistrovství světa se sice zatím rea|itou
nesta|, a|e o tom, že se jedná o povedenou
mašinku, nemůže být pochyb. S různýmijezdci
v sedIe, jmenujme aIespoň LadisIava Chme|íka či
Jakuba KornfeiIa, doj íždě|a česká,,dváca,,
v MMCR a A|pe Adria Cupu pravide|ně na
stupních vÍtězů.,,Kolem motocyk|ů se motám
téměř čtyřicet |et',, říká bez nadsázky konstruktér
a býva|ý závodník Miros|av Fe|gr, zkušenosti ze
světa dvou ko| tu tedyjsou. A ve|ké vize
nechybějí.

Šestiválcový k|enot MidaIu je jednou z nich. Na
projektu zača|i v FGR pracovat V roce 2004.
S minimá|ními finančními prostředky. aIe
s nezměrným nadšením a e|ánem' Konstrukci
véčkového pohonu s objemem nece|ých dvou
a půl |itru si vza| na starost o|dřich Kreuz, pan
konstru ktér ze'strakonické ČZ. Jako tech nický
poradce asistovaI Pave| Petráček konstruktér
závodních motocyk|ů Perti, u kterého se tehdy
m|adý jezdec Fe|gr uči| šroubovat. o harmonické
sp|ynutí designu a íunkčnosti se po vyhraném
ýběrovém řízení postara| Stanis|av Hanuš,
známý svou prací pro značku B|ata. A je|ikoŽ by|
motocyk| Vytvářen pouze za pomoci
softwarových programů, ne do h|íny' by|o
potřeba také zdatného programátora, kterým se
staI Zdeněk Špindler. Lidí kteří na tomto
projektu pracovali, bylo samozřejmě mnohem
více _ ze samotné firmy FGR to by|o v průměru
ko|em desíti odborníků denně po ce|ou dobu

Hvězdnýtým:
tihIe pánové si zas|ouží náš respekt.

šesti |et, externě by|o v projektu zapojeno přes
40 firem převáŽně z České republiky. Jen
namátkou - svíčky jsou z táborského Brisku,
e|ektronika od pře|oučské fi rmy VMlV|9nitech,
odIitý motoru vznik|y v písecké firmě VM, vačky
se brousi|y v divišovské Jawě, na technoIogii
od|itků se podí|e|a také bývalá s|évárna ýnecké
Jawy, firma Metaz, šestici koncovek vyladiI
ivančičký RP Tuning. Výs|edkem je nejen
sVébytný motocykI postavený z prvotřídních
komponentů a materiá|ů, a|e také důkaz, že jej
české ruce ještě stá|e dokáŽí vyrobit.

Vize a realita. Momentá|ně jsou na ko|a
postaveny dva kusy, které čeká náročné
homologační ř2ení. Prvnítesty ce|ého
motocyk|u proběh|y v |étě 20] 0 na okruhu ve
Vysokém M1ítě s ve|mi uspokojivými ýs|edky.
Na udávaných 270kg (na stroji je téměř 30
karbonornfch dí|ů) suché váhy se stÍoj proháně|
na motárdové trati ce|kem svižně. Pod|e s|ov
Luboše Fe|9ra, spoIumajiteIe projektu, se bude
v této sezoně především |adit' zkoušet a testovat.
Pokud vše půjde tak, jak má, moh|i by se novináři
podívat Midalu 2500V6 pod sukně již na sk|onku
tohoto roku. V průběhu nás|edujícího roku 201 2
bude vyrobena nuItá 5érie šesti motocyk|ů, po
které by mě|y nás|edovat série da|ší.Snem
or|ickoústecké |uxusní motocykIové dí|ny je
postavit na ko|a |imitovanou edici 100 kusů' Zda
se jíto podaří, záleŽí nyníjiŽ spíše na marketingu
_ schopnosti na|éá tu správnou k|iente|u
a dokázat jísvůj k|enot prodat' Protože Midalu,
jak už asi mnozíz vás vzh|edem k omezené sérii
a špiČkovým komponentům tuší |evným
motocvk|em rozhodně nebude.
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Není nad klasiku:
,,ČIověk, který si takový
stroj pořídí, určitě nebude
rhtít vypadat při každé
projíždte jako ufon...,,
Stanis|av Hanuš, designér
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p;Í Tak to má být: když

šestiválec, tak se šesti
koncovkami výfuku - přání

manažera projektu Miroslava
FeIgra byIo vysIyšeno.
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ffi.'zenýšestivá|ecV90.,rozvodD0HC,čtyřiventi|ynavá|ec,pístyWiseto,elektronickévstřikoVání,šestistupňoVá
převodovka, sekundární pohon řetězem, mazání s mokrou skříní, antihoppingová spojka s 12 lame|ami.

Rozvor 1527 mm, úhe| hlavy řízení 24 Íupňů,stopa 132 mm, výška sedIa 780 mm, délka dráhy odpružení vpředu 120 mm, dé|ka dráhy
odpružení vzadu 78 mm, hmotnost bez náp|ní 270 kg, objem paIivové nádrže 1 8,5 |itru.

Zdvihový objem
Vrtáníx zdvih
Kompresní poměr
JmenoVitý výkon
Maximá|nÍtočivý moment

brzda Brembo s čtyřpístkovým třmenem,0 215 mm, Iehká kovaná ko|a 0Z Racing'
0bulí

ffi
Příhradový rám z otelových trubek, nosná kompozitová paIivová nádrž pod sedIem, zadní kyvná vid|ice frézovaná ze dvou kusů z |ehkých
slitin, vpředu pIné nastavitelná vidIiCe UsD 0hIin5, průmér kIuzných trubek 43 mm, vzadu p|ně nastavite|ná centrá|níjednotka 0hlin5,
průměr 46 mm, přední dvoukotoučová brzda Btembo Racing s radiálně uchycenými čtyřpístkovými třmeny, 0 320 mm, vzadu kotoučová

2442cm3
78 x 52,3 mm

9,9:1
cca 2,t0 koní při 8'100 1/min

tta 200 Nm (otáčky neudány)

1 20 I 7 0 - 7R17 x 2A0 / 50 - ZR17
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