KART KID Racing Team
Com a KART KID RACING TEAM a Prática do Karting de Competição é efetuada ao MAIS ALTO NÍVEL, numa formula Eficaz, Comoda, e Económica e permitindo O
MAXIMO DE CONDIÇÕES COMPETITIVAS AOS RACER’s da equipa.
A partir da análise dos dados recolhidos no Datalooger STARLANE Corsaro e da observação visual do vosso desempenho em pista, os Rcaer’s da Equipa vão ter uma
orientação central para análise e desempenho da vossa ação, bem como toda a instrução e estratégia para maximizar os vossos resultados.
Inclui para além disso:





um motor novo e devidamente preparado para correr e outro suplemente para treinos (caso da Rotax, só vamos fornecer o motor de treinos porque para a
prova o motor é fornecido pela Korridas), e estão incluídas as revisões mecânicas e peças de substituição para estes motores;
um controlador de tempos “Datalooger” da marca STARLANE Corsaro com os principais Sensores para captação quer do vossos tempos, da vossa condução e
dados da afinação do motor;
material de consumo e desgaste como cremalheiras, velas, correntes, gasolinas, óleos, etc;
na equipa, os dados das afinações adequadas serão fornecidas a cada um dos vossos mecânicos que as implementará nos Karts. (garante‐se que não haverá
jogos de equipa);

O Racer na equipa KART KID RACING TEAM, pode optar de acordo com os seus interesses, pelas seguintes opões:







um mecânico para cada um de vós e escolhido por vós (ou trazido por vós);
no caso das Categorias Cadete, Juvenil, Micro e Mini, um Kart novíssimo topo de gama dos modelos e acabado de ser lançado os TONYKART Rookie EV ou
KOSMIC Rookie EV FA Rookie EV (ver folheto anexo) fornecido pela equipa; incluído um kit de peças de substituição para cada kart vosso (Eixos, Mangas de
eixos, Jantes, etc.), e ainda incluindo um Datalooger STARLANE Corsaro para melhor adequação do set‐up do kart à pista, condições climatéricas, e estilo de
pilotagem do Racer;
um jogo de pneus novos para a 6ª feira de treino e depois serão fornecidos
inscrição na prova com inclusão dos jogos necessários jogos de pneus para as provas;
inclusão das refeições, estadias, viagens do mecânico.

Notas:




Entre os Racer’s da equipa serão definidos dias suplementares de treinos não obrigatórios
Nada impede que de mote próprio cada Racer efetue com o seu mecânico outros dias de treinos sem a estrutura da equipa KART KID RACING TEAM.
Caso algum Racer já tenha um motor que passe a figurar como o seu 2º motor na equipa, procederemos à dedução do valor nos pagamentos por prova

Sem qualquer compromisso, escolhe na tabela abaixo a opção que mais te convém e nós fazemos‐te os melhores preços
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