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Vážený distributore, 
 

rádi bychom vás informovali, že pro třídy Micro MAX a Mini MAX jsme pro rok 2020 
připravili několik modernizací.  

 
Součástí filozofie Rotaxu je vytvářet rovné podmínky pro závodníky tak, aby si 
užívali těsné a férové závodění. Samozřejmě, ne každý závodí ve velmi mladém 
věku, ale očekávání, že každý bude schopen začít s kartingem bez jakéhokoliv 
základního know-how je bezpochyby naší priorita. Snažíme se zajistit, aby faktor 
potěšení z jízdy nebyl ztracen ve sportu, který může být spíše komplikovaný, než 
jednoduchý. 

 
Řada motorů 125 MAX skutečně dává jezdcům příležitost, aby pokročili z dětské 
kategorie Micro MAX přes Mini, Junior a Senior za použití stejného motoru s 
příslušnými modernizacemi. Hlavní výhoda je přirozeně to, že jezdec a mechanik 
chápou hlavní podstaty Rotaxu. S celosvětově standardizovanými předpisy dovoluje 
většina podniků Rotax MAX Challenge závodníkům, aby se zúčastnili s výrobky a 
příslušenstvím Rotax, na které jsou zvyklí. 
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Pro nadcházející sezónu v roce 2020 zavede Rotax několik modernizací 
konfigurace jak motorů Micro MAX tak Mini MAX, čímž dosáhne čtyři hlavní cíle: 

 
 Snadnost používání a montáže 
 Méně citlivý provoz 
 Ekonomičtější provoz 
 Omezení manipulace dílů 

 
Tato vylepšení dále vyrovnávají paritu sad motorů Rotax a zajišťují rovnější 
podmínky pro naše nejmladší jezdce v RMC. 

 
Upravený výfuk jak pro Micro MAX, tak pro Mini MAX vychází z původní sady 
Micro. 

 
Vložka sání (restriktor tělesa škrticí klapky karburátoru) způsobí, že karburátor bude 
méně citlivý na různá nastavení trysky a převodových poměrů. To znamená, že 
volba správné hlavní trysky nebo řetězového kola z důvodu změn podmínek nebude 
tak zásadní a nebude mít za důsledek velký rozdíl ve výkonnosti mezi různými 
nastaveními. Bude také efektivnější s ohledem na reakci škrticí klapky, což je 
obzvláště užitečné, když je jezdec nebo jeho mechanik méně zkušený. 

 
Mini MAX bude používat stejný menší chladič jako ho již používá Micro MAX. 

 
Na modernizaci z Micro na Mini bude potřeba pouze vyměnit výfukové hrdlo a 
vnitřní díly výfuku, změnit mezeru squish na specifikaci Mini/Junior plus namontovat 
novou řídící jednotku ECU pro danou třídu, což je trochu levnější a alternativně 
jednodušší, než je stávající proces modernizace.  

 
Tyto součásti velmi usnadní montáž sady Mini MAX na podvozek 950 mm podle 
stejných předpisů. To je další důležitý aspekt, který sníží investici mezi třídami. 

 
Rotax směřuje k minimalizaci nákladů pro mladé jezdce, vstupující do sportu s 
menším podvozkem a novou modernizovanou konfigurací. Dalším aspektem je i 
snížení hmotnosti celé motokáry a sady motoru v kategorii Mini MAX, což pomáhá i 
pro zvýšení bezpečnosti. . 

 
Navíc tyto modernizace znatelně sníží pravděpodobnost, že bude se součástmi 
(např. výfukem) manipulováno, aby se zvýšila výkonnost nad rámec předpisů 
RMC. 

 
V porovnání s jinými věkovými kategoriemi kadet nabízí Rotax Micro MAX a Mini 
MAX sníženou pracovní zátěž - servis a údržbu – takže jsou provozní náklady 
významně nižší. 
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Stefan Gruber, manažer, Rotax Karting & OEM Business, RPS business v BRP - 
Rotax pevně věří, že modernizace zajišťují dokonce lepší, optimalizované sady 
motorů pro mladší členy rodiny Rotax, „Vylepšené ‚konfigurace Micro MAX a Mini 
MAX‘ byly rozsáhle testovány po celé léto a zpětná vazba od jezdců byla vždy stejná; 
sady poskytují radost a snadno se s nimi jezdí. Z mechanického hlediska je velmi 
snadné vybrat správnou hlavní trysku a převodový poměr. S touto konfigurací to 
pomůže závodníkům, aby našli optimální nastavení beze ztráty životnosti a výkonu a 
navíc to zajistí výjimečnou paritu mezi motory. To bude velký benefit pro nové 
začátečníky v kartingovém sportu a poskytne nám ještě těsnější, vzrušující 
závodění!“ 

 

S pozdravem, 
 

i.V. Stefan Gruber i.A. Helmut Voglsam 
Ředitel, BRP-Rotax Karting Business Prodeje, BRP-Rotax Karting Business 


