
Az elõ zõ szám ban hírt
ad tunk a Mo tow ell 
Már ka ta lál ko zó ról, ahol
a szo ká sos év ele ji
meg be szé lésen és 
stra té giais mer te té sen
túl, be mu tat ták a 
2009-es év nagy 
dur ra ná sát, illetõleg
csob ba ná sát, a 
Mag net RS-t.

A Mag net RS több szem pont ból is
kü lön le ges és egye di a ma gyar or szá -
gi ro bo gó pia con, hi szen az el sõ
olyan kétüte mû, víz hû té ses 50 cm3-
es ro bo gó, amely ma gyar ter ve zõk
asz ta lán szü le tett, és egy ma gyar or -
szá gi gyár tó mû ál tal fém jel zett ter -
mék.

Mint is me re tes, a Mo tow ell az el -
múlt hat év ben ve ze tõ pia ci sze re p -
lõ vé nõt te ki ma gát. Ter mé kei kö zött
min den ki meg ta lál ja az elvá rá sai nak
meg fe le lõ 50-es ro bo gót, de az el -
múlt évek ben fel me rült vá sár lói igé -
nye ket a Mag net RS-sel tud ja tel jes
mér ték ben ki elé gíte ni.

Az öt let és a meg va ló sí tás kö zött
másfél év telt el, de azt gon do lom,
hogy egy ilyen ko moly mû sza ki tar -
ta lom mal bí ró és a gyár tó számá ra is
tel je sen új gyár tás tech no ló gi át
igény lõ ter mék meg al ko tá sa ese té -
ben a más fél év ta lán még gyors nak
is mond ha tó, amin — is mer ve a Mo -
tow ell csa pa tát — nem kell meg le -
põd nünk, hi szen min dig is a di na -
miz mu su król és az el szánt sá gu król
vol tak hí re sek.

Jól lát ták meg az a rést, amely az
elér he tõ árú, klasszi kus kény szer lég -

hû té se sek és az igé nyes, de igen ma -
gas áron kí nált ola szor szá gi gyár tók
víz hû té se sei kö zött tá ton gott.

Az RS-ben min den tet ten ér he tõ,
ami a si ke res sé gé hez elen ged he tet -
len: szép vo nal ve ze té sû tü krök, le -
des in de xek, dup la pro jek to ros lám -
pa, a lám pa test be int egrál hely zet jel -
zõ led sor (a négy ka ri kás au tó már ká -
nál már ta lál koz hat tunk ve le), ha tá -
ro zott vo na lak kal meg raj zolt or ri -
dom, di git mû szer fal (for du lat szám -
mé rõ vel), 13"-os könnyû fém ke re -
kek, elöl-há tul tár csás fék rend szer,
egy jól han golt ki pu fo gó rend szer, és
nem utol só sor ban egy na gyon ver -
seny ké pes ár (319 900 Ft).

Most pe dig lás suk, mi tör tént fe b -
ru ár 28-a óta, ami kor mi is ki pró bál -
hat tuk az RS pro to tí pu sát.

A már ka ta lál ko zót kö ve tõ en a
mér nök csa pat, fel vér tez ve ma gát a
nagy fe la dat ra, és össze ké szít ve a
gyár tás hoz szük sé ges pre cí zi ós al -
kat ré sze ket, elin dult, hogy a na gyü -
ze mi ter me lést meg elõ zõ en elvé gez -
zék kö zö sen az el sõ tu cat ro bo gó
pró ba gyár tá sát, amely so rán szer zett
vég sõ ta pasz ta la tok alap ján pon to -
san do ku men tál has sák a tel jes gyár -
tás tech no ló gi át.

Lel ke se dé sü ket és elé ge dett sé gü -
ket mi sem pél dáz za job ban, mint az
el sõ kér dé sün kre adott vá la szuk:

— Mi lyen volt a fo gad ta tás és mennyi -
re vol tak fel ké szül tek a kin ti ek?
— El ké pesz tõ fel haj tás fo ga dott min -
ket. Azt már tud tuk, hogy idõ köz ben
el ké szült az új gyár egy ség és az RS
már itt ké szül, de azt nem gon dol -
tuk, hogy egy ilyen cso dá la tos, az eu -
ró pai igé nyek nek min den ben tel je -
sen meg fe le lõ kör nye zet fo gad min -
ket. A kin ti mér nök kol lé gák, ha sza -
bad ezt mon da ni, még ná lunk is na -
gyobb iz ga lom mal vár ták az el kö vet -

Egy kisebb csarnok

MO TOW ELL MAG NET RS

Az elsõ MAGNET RS
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