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Boberii germani folosesc căştile BMW Motorrad la
Jocurile Olimpice


Fiecare detaliu contează: casca Race din portofoliul BMW Motorrad
ajută sportivii Federaţiei Germane de Bob şi Sanie (BSD) în căutarea
sutimilor de secundă decisive.



Teste intensive în Centru BMW Group pentru Cercetare
Aerodinamică.



Design special pentru apariţia la Jocurile Olimpice de la
PyeongChang (Coreea de Sud).

Bucureşti/München. Sportivii de bob ai BSD se numără printre favoriţii la
aur de la Jocurile Olimpice de Iarnă, care se desfăşoară în Coreea de Sud,
la PyeongChang. Într-o disciplină sportivă în care materialul de concurs
joacă un rol decisiv, BSD se bazează pe competenţa partenerului
tehnologic BMW - nu numai în dezvoltarea şi optimizarea bobului. BMW
Motorrad Germania este, prin modelul de cască Race, un alt element
important în lupta pentru medalii.
Casca a fost dezvoltată pentru cursele de motociclete, care impun aceleaşi
standarde înalte precum competiţiile de bob: aerodinamică optimă, vizibilitate ideală,
confort ridicat la purtare şi siguranţă maximă la viteze mari. Sportivii au participat deja
în actualul sezon al Cupei Mondiale cu casca Race, ale cărei proprietăţi aerodinamice
au fost optimizate în tunelul aerodinamic al BMW Group. Decorarea căştii pentru
Jocurile Olimpice se bazează pe designul xDrive caracteristic din Cupa Mondială.
Johannes Lochner, care a câştigat de patru ori Cupa Mondială la bob patru persoane
şi care participă pentru prima dată la Jocurile Olimpice, spune: "Casca Race
convinge nu numai prin designul său minunat, ci şi prin nivelul excelent de confort şi
aerodinamică. Sunt foarte încrezător că voi putea câştiga aurul cu această cască la
Jocurile Olimpice de Iarnă".
Alexander Resch, membru în conducerea BSD, completează. "Suntem încântaţi să
putem colabora cu BMW Motorrad Germania în ceea ce priveşte căştile. Suntem
uniţi de pasiunea de a avea întotdeauna succes".
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Vârful de gamă dezvoltat pentru cursele pe circuit garantează utilizatorului o siguranţă
maximă şi îi permite să se concentreze la maximum pe pistă sau în canalul de gheaţă.
Astfel, viziera foarte mare, cu geam interior antiaburire, în combinaţie cu linia extinsă a
gâtului, chiar şi atunci când sportivul stă întins, permite o vizibilitate foarte bună.
Spoilerul mare garantează o poziţie stabilă şi silenţioasă la viteze de peste 300 km/h,
astfel că nu se produc trepidaţii la nivelul căştii. Benzile suplimentare de prindere sub
bărbie reduc riscul pierderii căştilor chiar şi în cazul unui impact puternic.
Casca BMW Motorrad Race poate fi comandată la orice dealer BMW Motorrad din
România cu un preţ de început de 631 Euro + TVA.
BMW şi competiţiile de sanie şi bob
Acest proiect continuă colaborarea pe care BMW Germania o are cu Federaţia
Germană de Bob şi Sanie ca parte a implicării mărcii în sporturile de iarnă. Echipajele
germane au beneficiat de sprijin BMW Group şi acces în tunelul aerodiamic pentru
diferite programe de optimizare. Suplimentar, BMW este partenerul principal al
Federaţiei Internaţionale de Bob şi Sanie şi dă numele Campionatelor Mondiale care
au avut loc în acest an la sfârşitul lunii ianuarie în Königssee, Germania. În Statele
Unite, BMW USA a pregătit împreună cu echipa americană cele mai noi boburi de
competiţie care vor fi folosite şi la Olimpiada din Pyongyang.
Program olimpic
Competiţia masculină de bob două persoane are programate antrenamentele în
perioada 15-17 februarie şi cele patru manşe în perioada 18-19 februarie. Recordul
pistei de la Pyongyang a fost stabilit în martie 2017 de un echipaj german.
Competiţia masculină de bob patru persoane are programate antrenamentele în
perioada 21-23 februarie şi cele patru manşe în perioada 24-25 februarie.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi:
BMW Group România
Alexandru Şeremet
Tel.: +40-726-266-224
E-mail: alexandru.seremet@bmwgroup.com
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BMW Group
Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad -,
BMW Group este liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi
motociclete şi oferă servicii financiare şi de mobilitate premium. Reţeaua de
producţia a BMW Group cuprinde 31 de facilităţi de producţie şi asamblare în 14 ţări;
compania are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2017, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2.463.500 de automobile şi
peste 164.000 de motociclete. În anul fiscal 2016, profitul brut a fost de aproximativ
9,67 miliarde de euro, iar veniturile au fost de 94,16 miliarde de euro. La 31
decembrie 2016, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 124.729 de
angajaţi.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe
acţiunea responsabilă. Astfel, compania a pus bazele unei dezvoltări durabile în plan
ecologic şi social prin lanţul de valori, responsabilitatea vastă a produselor şi un
angajament clar pentru conservarea resurselor ca parte integrantă a strategiei sale.
www.bmwgroup.com; www.bmw.ro
Facebook: http://www.facebook.com/BMW.Romania
Twitter: http://twitter.com/bmwromania
YouTube: http://www.youtube.com/bmwgroupromania
Site-uri de presă:
press.bmwgroup.com/romania

