
ke zõ na po kat, mi vel ez ne kik is min -
den nél fon to sabb, hi szen a ve ze tõ -
ség egyér tel mû vé tet te szá mu kra,
hogy en nek a ter mék nek a gyár tá sa
és az eu ró pai pia con tör té nõ be ve ze -
té se stra té giai fon tos sá gú a Mo tow -
ell számá ra. A gyár tás hoz már min -
den elõ volt ké szít ve, az al kat ré szek
a pol co kon vár ták, hogy vég re tes tet
ölt hes se nek az RS-ben. A gyár, azon
túl me nõ en, hogy gyö nyö rû, a mé re -
tei szin te fel fog ha tat la nok, amit a
ké pek ta lán nem is ér zé kel tet nek
iga zán.

— Ho gyan si ke rült a pró ba gyár tás,
vol tak-e nem várt hely ze tek?
— Két he tet töl töt tünk kint, de azt
gon do lom, hogy en nél ha té ko nyab -
bak és si ke re seb bek nem is le het -
tünk vol na. Min den a terv sze rint ha -
ladt és bát ran ál lít ha tom, hogy si ke -
rült tö ké le te sen ki ala kí ta ni a fo lya -
ma to kat. Az el sõ sor ozat gyár tá sú
RS-t ha tal mas tap svi har kö szön töt -
te. Több száz em ber, a tel jes ma na -
ge ment egy em ber ként ün ne pel te a
sza lag ról le gör dü lõ el sõ „dö gös vi -
zest” és szin te le he tet len volt el gu -
rul ni ve le a teszt pa dra.

— Mi kor ér ke zik a ma gyar or szá gi
piac ra?
— A ter vek sze rint má jus ele jén az
üz le tek ben lesz a tel jes szín vá lasz -
ték. Jól mu tat ja, mi lyen nagy ér dek -
lõ dés re tart hat szá mot új ter mé -
künk, hi szen amió ta meg je len tet tük
el sõ hir de té sün ket, azó ta fo lya ma to -
san ég nek a vo na lak a köz pont ban.
Az el múlt két hét ben je len tõs
mennyi sé gek re vet tek fel elõ ren de -
lé se ket már ka ke res ke dõ ink is.
Ren ge teg ér de kes sé get hal lot tunk

még a mo tow el les fi úk tól, de azt hi -
szem egy egész új ság nem len ne elég
ah hoz, hogy ezt a sok iz gal mas és új
in for má ci ót kö zöl jük Ve le tek.
Ami szá mun kra is hi he tet len, hogy
az RS-en szin te az utol só al kat ré -
szen is meg ta lál ha tó a Mo tow ell lo -
gó ja, amely csak az iga zán nagy gyár -
tó kra jel lem zõ igé nyes ség, de ter mé -
sze te sen a le vé dett mû sza ki tar ta lom
és de sign miatt is elen ged he tet len
volt, hi szen nem sze ret né a cég az

ide jét, az RS eset le ges le má so lá sa
miatt, a bí ró sá go kon töl te ni, jel leg -
bi tor lá si pe re ken. Az idei évü ket
néz ve er re nem is len ne ide jük.
Biz to san lát szik, hogy a Mo tow ell
egy olyan úton in dult el, amely túl
azon, hogy egye dü lál ló, min de mel -
lett egy iga zán si ke res jö võ ké pét ve -
tí ti elõ re szá mu kra, ami per sze csak
a mi vé le mé nyünk, de higgyé tek el,
tud juk mit be szé lünk.

Központi iroda

na gyot „csob ban”

Beépítésre várva

Motowell logó minden alkatrészre
került

Sorozatgyártásban

Egy csarnok 4-5 focipályányi

Tesztpadon gyõzõdnek meg arról,
hogy minden rendben
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