TEICM
RACING TEAM

super
mono
cup
project

pantone: cool grey 11
C-0 M-0 Y-0 K-70

pantone: 2767
C-100 M-80 Y-0 K-55

FIM Europe Supermono Cup 2017
H TEICM Racing Team είναι μια ομάδα Μηχανολόγων Μηχανικών
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες που συστάθηκε το 2016
και αγαπά τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Στόχος της είναι η μελέτη και
η κατασκευή μίας μονοκύλινδρης μοτοσυκλέτας, για την συμμετοχή
της στο ευρωπαϊκό τουρνουά FIM Supermono Cup 2017.
Η ιστορία της ξεκινάει τον Ιούνιο του 2014 όταν ο Αλέξανδρος
Μαΐδης είχε την ιδέα να κατασκευάσει μία μοτοσυκλέτα στα πλαίσια
πτυχιακής εργασίας. Σήμερα το Project Talos, όπως ονομάζεται, είναι
μία πλήρως λειτουργική μηχανή με παρουσία σε διοργανώσεις σε
όλη την Ελλάδα.
Επιπλέον έχει λάβει θετικές κριτικές από τον εγχώριο αλλά και τον
διεθνή τύπο.
Έτσι η υπάρχουσα εμπειρία σε συνδυασμό με την θέληση για νέες
προκλήσεις οδηγεί την ομάδα να θέσει πιο ψηλά τον πήχη. Επόμενος
στόχος είναι η κατασκευή μίας νέας μοτοσυκλέτας, εφαρμόζοντας
νέες καινοτομίες όπως η προσαρμοζόμενη γεωμετρία καθώς και η
εφαρμογή της στην βιομηχανία.
Mέλη ομάδας: 			

Υπεύθυνοι ομάδας:

Αποστολίδης Νικόλαος 		

Δαυΐδ Κωνσταντίνος (Καθηγητής)

Αραμπατζής Αθανάσιος 		

Σαγρής Δημήτριος (Eπ. Συνεργάτης)

Ζούρος Γεώργιος			

Εβελζαμάν Ιωάννης (ΕΤΠ)

Μαΐδης Αλέξανδρος 		

Γκεϊβανίδης Σάββας (Επίκ. Καθηγητής)

Σχετικά με το τουρνουά FIM
Europe Supermono Cup 2017
Το FIM Europe Supermono Cup
αποτελεί μία ευρωπαϊκή διοργάνωση
δέκα αγώνων ανάλογη του MotoGP,
όπου συμμετέχουν τετράχρονες
μονοκύλινδρες αγωνιστικές μηχανές.
Ο λόγος που ο διαγωνισμός αποτελεί
πρόκληση για κάθε Μηχανολόγο
Μηχανικό είναι ότι δεν υπάρχουν
καθόλου περιορισμοί στο σχεδιασμό
και στην κατασκευή της αγωνιζόμενης
μοτοσικλέτας. Μοναδική εξαίρεση, ο
κινητήρας να είναι μέχρι 800cc και να
ζυγίζει το λιγότερο 90kg η συνολική
κατασκευή.

Προσχέδιο του νέου μοντέλου που ετοιμάζουμε για το Supermono Cup 2017

Ο στόχος της ομάδας
Ο εξολοκλήρου σχεδιασμός και κατασκευή μιας αγωνιστικής
μοτοσυκλέτας, σε συνδυασμό με κάποιες καινοτομίες στο μπροστινό
σύστημα και τη γεωμετρία. Στοχεύουμε στη συμμετοχή για τη σεζόν
2017 και παράλληλα στη συνεχή εξέλιξη της μοτοσυκλέτας μας, ώστε να
δημιουργήσουμε το πιο ανταγωνιστικό σύνολο.

Project
“TALOS”

Tο Project “Talos” στο νούμερο
ένα σε πωλήσεις βρετανικό
περιοδικό “Bike”

To Project “Talos”
σε δοκιμή στην πίστα
του Αυτοκινητοδρομίου
Σερρών

Τι προσφέρουμε στους χορηγούς μας:
• Προβολή του logo της εταιρίας στις δημόσιες εμφανίσεις της ομάδας
• Τοποθέτηση του logo σε εμφανές σημείο στο σώμα της μηχανής
• Διαφήμιση και προώθηση στα social media και στο site της ομάδας
• Τοποθέτηση του logo στην ενδυμασία της ομάδας
• Ανάπτυξη Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης

«Ελπίζουμε στην συμβολή σας, για να πετύχουμε τα
μέγιστα δυνατά ως η πρώτη ελληνική μοτοσυκλέτα,
σε έναν μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα»
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