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S KNOW-HOW VÍTĚZE DAKARSKÉ RALLY:
MINI COUNTRYMAN POWERED BY X-RAID.

Úpravy provedené renomovaným off-roadovým specialistou
transformují nejuniverzálnější model britské prémiové značky do
siláka, který se nezalekne žádné výzvy mimo běžné silnice – Součástí
exkluzivního paketu pro náročný terén jsou speciální ráfky
a pneumatiky doplněné zvýšenou světlou výškou – Na míru tomuto vozu
navržený koncept využívá mnohaleté zkušenosti ověřené pěti
celkovými vítězstvími v nejnáročnější vytrvalostní rallye světa.
Mnichov. MINI Countryman vzbuzuje touhy po dobrodružství. Největší
model britské prémiové značky má pět dveří a interiér, který lze využít
mnoha rozmanitými způsoby. Tento automobil disponuje univerzálními
schopnostmi, kterých je škoda pouze pro běžné ježdění. Robustní
koncepce, výkonné motory a volitelně dodávaný pohon všech kol ALL4
jej neomezují pouze na zpevněné silnice. Ale to není vše. Countryman již
mnohokrát ukázal své mimořádné schopnosti v podobě dynamiky
a praktičnosti v extrémních podmínkách. Byl totiž používán jako
doprovodný vůz týmu X-raid, který pomáhal k vítězství aktuálnímu vítězi
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dakarské rallye. Příznivci značky MINI nyní mohou ze zkušeností těchto
off-roadových specialistů těžit. Úpravy podvozků odvozené přímo
z rallysportu mění tento pětidveřový vůz na MINI Countryman Powered
by X-raid.
Hlavní změnou pro suverénnější jízdu v terénu, již realizoval tým X-raid
z Triburu v Hessensku, je zvětšená světlá výška, kterou mají „na
svědomí“ zejména ráfky obuté do pneumatik s vyšším profilovým číslem.
Tyto prvky byly speciálně vyvinuté pro MINI Countryman a pro jízdu
v terénu.
Spojení MINI, týmu X-raid a dakarské
rallye celou jednu dekádu přináší
mimořádné sportovní úspěchy. Od
roku 2012 do roku 2015 získal tým
X-raid v této soutěži s vozy MINI
čtyři celková vítězství za sebou – to
bylo, když se Dakar Rally konala
v Jižní Americe. Další úspěch
následoval v roce 2020. Tentokrát se
tisíce kilometrů dlouhá vytrvalostní
rallye jela v pískách Saúdské Arábie.
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MINI Countryman Powered by X-raid je mimořádně autentický vůz, který
v sobě ukrývá ducha a také techniku, jež společně vedly k pěti dakarským
triumfům.
Tým X-raid dokonale zná nejen MINI Countryman, ale také extrémně
náročné podmínky v podobě pouštního písku, drsného terénu, bláta nebo
kamení, kterým musí posádky, ale také materiál během dálkových rallye
odolat. Dalekosáhlé zkušenosti celého týmu nevedou pouze ke stavbě
vítězných speciálů dakarské rallye, jako MINI ALL4 Racing a buginy
MINI John Cooper Works, ale také k postupným úpravám a zdokonalením
servisních vozidel. Rozsáhlé
úpravy na podvozku a karoserii
vytvořily z MINI Countryman
mimořádně spolehlivý doprovodný
vůz, který si bez problémů poradil
se stovkami kilometrů
v nejnáročnějším prostředí.
Zvětšená světlá výška spolu
s dalšími úpravami účinně
předcházely defektům
doprovodného vozu týmu X-raid,
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který tak bez zaváhání absolvoval přejezdy po výmoly a ostrými kameny
posetých cestách And mezi Argentinou a Chile a současně trasách
v náročném pouštním terénu Saúdské Arábie. To vše samozřejmě
znamená, že MINI Countryman Powered by X-raid je nyní skvěle
připraven pro individuální off-roadové jízdy. Změny na podvozku
a použití větších ráfků s pneumatikami s vyššími bočnicemi přinesly
zvýšení světlé výšky oproti standardnímu MINI Countryman o 40 mm.
S tím souvisí i značně zvětšené nájezdové úhly, stejně jako úhel
přechodu.
Kola navržená speciálně pro rallye zajišťují účinnou ochranu před
poškozením pneumatik. Při poškození masivního prstence ráfku,
například o kameny, není nutné měnit celé kolo. Tyto prstence jsou
současně atraktivním prvkem designu, účinně maskujícím vysoký profil
pneumatik.
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BMW Group
BMW Group je se svými značkami BMW, MINI a Rolls-Royce vedoucím výrobcem prémiových
automobilů a motocyklů, stejně tak jako poskytovatelem prémiových finančních produktů a služeb
mobility. BMW Group je globální společností s 31 výrobními a montážními závody v 15 zemích
a celosvětovou prodejní sítí se zastoupením ve více než 140 zemích.
V roce 2019 společnost BMW Group prodala po celém světě více než 2,5 milionu osobních vozů
a více než 175 000 motocyklů. Zisk před zdaněním ve finančním roce 2019 činil 7,118 miliardy
Euro, příjmy dosáhly 104,210 miliardy Euro. K 31. prosinci 2019 pracovalo pro BMW Group
126 016 zaměstnanců.
Úspěchy společnosti BMW Group se vždy opíraly o dlouhodobé strategie a odpovědnost. Celý
hodnotový a výrobní proces je zaměřen na ekologickou a sociální udržitelnost, k životnímu
prostředí odpovědné produkty a jednoznačné zaměření na ochranu zdrojů. To vše je pevnou
součástí celkového přístupu.
www.bmwgroup.com
Facebook:
http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter:
http://twitter.com/BMWGroup
YouTube:
http://www.youtube.com/BMWGroupview
Google+:
http://googleplus.bmwgroup.com

