MTX 50 Metalex
Auto k jubileu

Společnost MTX slaví v letošním roce padesátiny. Někdejší
Metalex zahájil svoji činnost 1. ledna 1969. Za pět desetiletí
dokázal postavit desítky typů závodních a sportovních
automobilů a motocyklů, i vozidel pro běžný silniční provoz.
Při této příležitosti uvádí na trh přísně limitovaný počet
kusů vozu MTX Roadster Edition 50. Elegantní sporťáček
navazuje na úspěšnou konstrukci z počátku devadesátých
let, jejímiž tvůrci byli Ing. Ivan Solfronk a legendární designér
Václav Král.

Roadster je postaven na bázi vozu Škoda Favorit. Karoserie
a další prvky však prošly zásadními úpravami, s důrazem na
pevnost a antikorozní ochranu. Původní komponenty byly
důkladně repasovány.
Jedinečný vzhled autu dodávají stahovací střecha, ochranný
oblouk a stylový interiér, pojatý v retro duchu. Také původní
pohonná jednotka byla zušlechtěna a vyladěna na vyšší výkon.
MTX Roadster Edition 50 je plně schválen pro jízdu po
pozemních komunikacích.

Technické údaje
Typ karoserie: roadster
Počet míst: 2
Podvozek: Škoda Favorit 135
Pohon: přední nápravy
Motor: čtyřdobý zážehový řadový čtyřválec Š 135
(typ 781), s upraveným vačkovým hřídelem a hlavou válců
Ventilový rozvod: OHV
Zdvihový objem: 1289 cm3
Maximální rychlost: 150 km/h
Převodovka: manuální pětistupňová, synchronizovaná,
s řadicí pákou na podlaze
Brzdy: dvouokruhové kapalinové s posilovačem,
vpředu kotoučové, vzadu bubnové
Délka: 3815 mm
Šířka: 1620 mm
Výška: 1310 mm
Rozvor náprav: 2450 mm
Provozní hmotnost: 920 kg (bez řidiče a náplní)
Užitečná hmotnost: 300 kg
Celková hmotnost: 1220 kg
Sedačky: se zesíleným bočním vedením, hlavy opěrek
jsou integrovány do opěráku
Ochranný oblouk: výroba MTX
Pneumatiky: patnáctipalcové, 195/40
Ráfky: kované hliníkové
Místo výroby: Mělník

MTX, spol. s r.o.
Padesát let ve službách motorismu
V současnosti nabízíme:

Kontaktní údaje:
MTX, spol. s r.o., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
Tel. 606 604 113

• Vývoj a homologace speciálních automobilů
• Policejní úpravy vozidel
• Malé dělící přepážky
• Kryty podvozků
• Zařízení pro přepravu zvířat v autě
• Příslušenství do nákladového prostoru
• Renovace veteránů
• Náhradní díly
• Dálniční kupony a e-známky
• Pronájem elektronických mýtních jednotek
• Servisní služby v provozovně Mělník

