
Seis segundos para atingir a velocidade máxima
De 0 a 236mph em tempo recorde: A Top Fuel Bike é um dos veículos de aceleração
em duas rodas mais rápidos do mundo. O profissional de competição de
motociclismo de aceleração Ian King, da King Racing, conta com as tintas da Spies
Hecker para as suas motos Top Fuel.

São incrivelmente rápidas e muito potentes: Os motores específicos de quatro cilindros das
Top Fuel Bike, súper velozes e com um sistema de injecção de combustível, possuem mais
de 1500HP, mais do que um carro de corrida de Fórmula 1. Numa competição normal de
drag racing, duas Top Fuel Bikes competem nas distâncias standard de um quarto de milha
(aproximadamente 400 metros) ou um oitavo de milha (aproximadamente 200 metros), e
atingem velocidades de cerca de 236mph em aproximadamente cinco segundos, o que
expõe, quer o piloto quer a máquina, a forças de cerca de 3.5G. Isto significa que as
condições exigidas, não apenas para o piloto, mas também para o revestimento da moto,
devem ser excepcionais.  

Para Ian King, piloto e Chefe de Equipa da King Racing, a escolha foi simples. “A carroçaria
de alumínio das motos é exposta a uma tensão severa durante a corrida. Os movimentos do
chassi, extensões e vibrações, exigem que a tinta adira ao alumínio enquanto resiste a
fissuras e elevações. A tinta deve igualmente possuir uma elevada resistência ao impacto. É
ainda necessário ter em consideração o nitrometano, o combustível explosivo utilizado neste
tipo de motos. É extremamente agressivo para as tintas convencionais, pelo que é essencial
uma óptima resistência química,” comenta King.  

King, que foi campeão oito vezes do Campeonato Europeu de Top Fuel e vencedor do
Campeonato do Reino Unido de Top Fuel Bike, assim como do Campeonato Irlandês de
Drag Race, tentou várias e diferentes tintas durante os seus trinta anos no circuito. As tintas
da Spies Hecker foram-lhe recomendadas por Knud Tiroch, famoso artista em aerografia
Austríaco, que pinta as motos de King.

King explica, “Através da minha associação com o Grand Prix Originals e o Gulf Oil
International entrei em contacto com Knud, que é famoso nos desportos motorizados pela
sua competência e talento artístico. Já tinha tido a oportunidade de ver o seu trabalho em
veículos personalizados - ele faz magia com a tinta. Knud recomendou a Spies Hecker, e
ainda bem que o fez! Fornece tudo o que nós precisamos, e as cores são incrivelmente
brilhantes. A tinta é extremamente resistente ao desgaste normal que uma moto sofre
durante uma temporada difícil, quer na pista de corrida quer durante o transporte ao redor
do mundo.”

Uma longa tradição em máxima velocidade  

As competições de Drag Racing tiveram origem na década de 1920 nos EUA, quando tinham
lugar as corridas com carros Hot Rod nas principais ruas das cidades, conhecidas por
“drags”. Estas competições evoluíram e passaram a incluir motos. Na década de 1950, foi
fundada a Associação Nacional de Hot Rod e foram estabelecidas regras de segurança.

“Actualmente, o drag racing é um desporto para veículos com características de elevado
nível técnico e de diferentes categorias. Dominar as forças tremendas exercidas sobre a
moto durante a corrida exige uma boa dose de experiência e muita coragem,” afirma King. E
ele espera que 2015 seja o ano de voltar a bater todos os recordes. “Actualmente, estamos
a considerar as nossas opções para a temporada de 2015. Temos imensos adeptos nos
EUA, Austrália e Europa, pelo que adoramos participar em todos os campeonatos
existentes.”

Para mais informações sobre as competições de drag racing e sobre Ian King, visite o site
www.kingracing.com.

 

Sobre a Spies Hecker

A Spies Hecker, uma das maiores marcas globais de repintura automóvel da Axalta Coating
Systems, desenvolve soluções de sistemas de pintura optimizados e práticos que tornam o
trabalho na oficina mais simples e eficiente. Com uma história de sucesso de mais de 130
anos, os sistemas de produtos de alta qualidade da Spies Hecker, os serviços adaptados e a
formação especializada demonstram a sua parceria para com a indústria da repintura. Com
sede em Colônia, Alemanha, é uma das principais marcas globais de repintura automóvel, e
encontra-se presente em mais de 76 países do mundo.

Spies Hecker – mais perto de si!
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