RADICAL SR 3 SS
Tech Spec (ERGO U1 Version)
Complete Restoration by AUTO ERGONOMICS (Official Greek Radical Agent)
PROTOTYPE Chassis Number
SR3 Super Sport - 00049

> Κινητήρας
- RPE 260+bhp 10,500 rpm Suzuki 1500cc
- Ξθρό κάρτερ με ξεχωριςτό ρεηερβουάρ & ψυγείο λαδιοφ
- Αλουμινζνιο ψυγείο με θλεκτρικι αντλία νεροφ & Βεντιλατζρ (ECU Controlled)
- 4-πετάλουδθ ειςαγωγι Injection 41mm & ςφςτθμα δυναμικισ ειςαγωγισ αζρα (Ram-Air)
- Ειδικά ςχεδιαςμζνο χταπόδι και εξάτμιςθ από ανοξείδωτο ατςάλι
- ωλινεσ Τψθλισ πίεςθσ ςε όλο το κφκλωμα λαδιοφ & τροφοδοςίασ
- Ανάφλεξθ Race Type RPE
- Μπαταρία Gel Αγωνιςτικϊν Προδιαγραφϊν

> Μετάδοση
- 6-τάχυτο, ςειριακό κιβϊτιο ταχυτιτων με λεβιζ Billet & ςυνδζςμουσ Rose Joint
- Ελαφρφ ατςάλινο βολάν με πολφδιςκο ςυμπλζκτθ
- Μπλοκζ διαφορικό Torque-Bias, με ςυνεχι εμπλοκι
- Ψυγείο Μετάδοςθσ RPE με ξεχωριςτι αντλία κυκλοφορίασ

> Αμάξωμα
- Δικζςιο ςαςί με χωροδικτφωμα από carbon steel & κλωβό αςφαλείασ, προδιαγραφϊν FIA
- Μπροςτινό Crash Box προδιαγραφϊν FIA για ςπορ αυτοκίνθτα παραγωγισ
- Αφαιροφμενεσ ατςάλινεσ προςτατευτικζσ μπάρεσ για το Cockpit
- Αλουμινζνιο ρεηερβουάρ καφςιμου, 54 λίτρων, με αφρϊδεσ υλικό
- Αμάξωμα από 6 μζρθ ελαφροφ fiberglass
- Μπροςτινόσ ςφνκετοσ διάχυτθσ (Diffuser) για μεγάλο Downforce
- Αεραγωγοί ςτα φτερά των τροχϊν, εμπρόσ και πίςω
- Πλαϊνοί κακρζφτεσ Carbon (Le Mans style)
- Μπροςτινό αεροδυναμικό κάλυμμα (fairing) cockpit, ταχείασ απελευκζρωςθσ
- φνκετα πλαϊνά Side Pods με ςφςτθμα διαχείριςθσ αζρα & αεραγωγοφσ ψυγείων
- φνκετα πλευρικά αεροδυναμικά βοθκιματα (side skirts)
- Αφαιροφμενο πίςω τμιμα με ενςωματωμζνθ ειςαγωγι αζρα & γρίλιεσ ψφξθσ ελαςτικϊν
- Πίςω διπλι ρυκμιηόμενθ αεροτομι μεγάλου Downforce, με πλαϊνά
- Πίςω φϊτα φρζνων, πορείασ και ομίχλθσ
- Πίςω ςφνκετοσ διαχφτθσ (Diffuser) για μεγάλο Downforce
- φςτθμα με 3 αερόγρυλλουσ για γριγορθ ανφψωςθ του οχιματοσ

- Ειδικι Βαφι & Ενίςχυςθ του αμαξϊματοσ
- Auto Ergonomics/Radical style ςετ αυτοκόλλθτων

> Φρζνα
- Σετραπίςτονεσ δαγκάνεσ, εμπρόσ και πίςω
- Αεριηόμενοι δίςκοι φρζνων 260mm Χ 25mm με 30 πτερφγια, εμπρόσ και πίςω
- Σακάκια Performance Friction – Carbon Metallic -01 Race Compound
- φςτθμα 2 τρομπϊν εμπρόσ & πίςω, με ρυκμιηόμενθ κατανομι από τον οδθγό
- Αγωγοί ψφξθσ φρζνων για κάκε εμπρόσ τροχό με κάλυμμα από carbon

> Ανάρτηση & Τροχοί
- Πλιρωσ ρυκμιηόμενο ςφςτθμα ανάρτθςθσ, με ειδικζσ αντιςτρεπτικζσ ράβδουσ τφπου ‘Nik
Link’ με εμπρόσ & πίςω ανιςομεγζκθ ψαλίδια
- Ειδικά καταςκευαςμζνα άκρα με ενιςχυμζνεσ μονομποφλωνεσ πλιμνεσ
- Ρυκμιηόμενα αμορτιςζρ 2ου ταδίου (Race Spec), Mono-Tube coil-over
- Διαιροφμενεσ ηάντεσ αλουμινίου τθσ Radical, 8” X 15” εμπρόσ και 10,5” X 16” πίςω
- Λάςτιχα slicks τθσ Dunlop, ειδικισ καταςκευισ για τα Radical

> Εσωτερικό (Cockpit)
- Χυτό κάκιςμα οδθγοφ & επιβάτθ ρυκμιηόμενο, με μεγάλθ πλευρικι ςτιριξθ
- Ζϊνθ αςφαλείασ οδθγοφ & ςυνοδθγοφ ςυμβατι με τισ απαιτιςεισ τθσ FIA
- Προςτατευτικά κεφαλιοφ με υλικό απορρόφθςθσ κραδαςμϊν προδιαγραφϊν FIA (ηευγάρι)
- Carbon ταμπλό, με όλουσ τουσ απαραίτθτουσ διακόπτεσ, ενδείξεισ, κλπ
- Μθχανικό ςφςτθμα πυρόςβεςθσ
- Πλιρωσ ρυκμιηόμενα πεντάλ
- Δεξιοτίμονθ ζκδοςθ για τζλειο ‘ηφγιςμα’ (Weight Balance Distribution)
- Σιμόνι με επζνδυςθ Alcantara & ςφςτθμα ταχείασ απαςφάλιςθσ
- Καταρρζουςα κολϊνα αςφαλείασ για το τιμόνι
- Οκόνθ τθσ Radical με ςτροφόμετρο, κοντζρ, Race shift light, 4 ενδείξεισ λειτουργίασ
κινθτιρα με Warning lights
- Ξεχωριςτι οκόνθ για τθν ζνδειξθ ςχζςθσ κιβωτίου (Shift Indicator)
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