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Motocykl FRG Midalu je
jedinečný nejen svým
designem, ale i motorem
o objemu 2,5 l i tru. 00(
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roky je po skutečně kvalitních
jednostopých strojích z Česka veta.
Nadšenci zÚstí nad or|icíto chtějí
změnit. První kompletně český
motocyk| po třiceti |etech je něco
výjimečného. Stroj FGR MigaIu
se vyrábí na zakázku, pohání ho
motor o objemu 2500 cm3 a stojí
dva miliony.
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sKVĚL^MoToRKA, Brutá|ní tvary FGR MidaIu
vyniknou při jakémko|iv pohIedu.

Seshora vypadá jako sršeň,
zezadu stroji dominuje obří
pneumatika jako stvořená

pro gumováníasfaltu.

FGR MidaIu si v ničem nezadá se strojivěh|asných japonských
nebo itaIských značek. Navíc jim může konkurovat největším
objemem motoru, jaký kdo na produkční cestovní motocyk|
nasadi|. Letos spo|ečnost vyrobí nu|tou série, na jednosto-
pého krasavce se tak můŽe těšit prvních šest zákazníků.o

MI
2 000 000 Kč

V6,2442cm3

90 x 64mm

Kompresní poměr

Převodovka Šestistupňová

PřednÍ pneumatika: 120170 -z'R17

Zadní pneumatika: 200t50-z'R17

t527mm

objem paIivové nádrže: t&5 litrů

Suchá hmotnost 27Okg

KTERE SE BUDE
SILNICE KLANET

o třiceti |etech spatřiI svět|o světa prvníkomp|etně
český motocykl. Továrna FPoS v Ústí nad or|icí
postavi|a exk|uzivní stroj FRG Mida|u. A není to
Žádný obyčejný stroj.TenhIe zázrakna dvou koIech
pohánímotor o objemu neuvěřite|ných 2500 cm3.
Podobně exk|uzivní bude ijeho cena: dva miIiony
korun. A|e za takové peníze se vám dostane p|ně
i nd ivid ua I izova ných s| užeb a v gar áži za pa rkujete
krasavce, kteréhojen tak někdo nemá.
MidaIu se nerodi| lehce, vývoj trva| skoro deset
|et. Nápad vyrobit unikátní motocykl s nejvyš-
ším obsahem na světě a nej|epšími dostupnými

komponenty se zrodi| v hlavě šéfa firmy Miros|ava Fe|gra uŽ
v roce 200] .Za Čtyři roky mu ministerstvo průmys|u o obchodu
odk|ep|o dotaci na vývoj motoru FGR 2500 V6. Ta trvala tři roky.

TECHNIKA VE SLUZBACH DESIGNU
Potom k ní by| připraven i,,kabát,i tedy tě|o motocyk|u. Návrhář
Stanis|av Hanuš připravi| takové |ahůdky, jako je šest viýfukových
koncovek, samonosná karbonová nádrŽ, trubkový rám nebo fré-
zovaná kyvná vidIice. Výrazným designovým prvkem je také drŽák
registračníznačky. Díky pouŽití 29 karbonových dí|ů byla výrazně
sníŽena váha stroje, která je h|uboko pod 300 k9. Protože se jedná
o kusovou výrobu, každý stroj bude originá| vyrobený na zakázku'
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Kontakt MoTo FGR,l-řebovská 1 ] 1, Ú5tí nad or|icí, te|:465 522107, WWW. motofqr.com
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