RACING IS LIFE!
ANYTHING THAT
HAPPENS BEFORE
OR AFTER IS JUST
WAITING.
Steve McQueen in his Porsche
917 at LeMans 1970

YRITYS
Kart Motorsport on rakennettu vuonna 2005 Petri Lappalaisen
kilpa-autoharrastuksen ympärille. Myöhemmin asiakaskunta on
laajentunut muidenkin moottoriurheilua harrastavien kuljettajien
piiriin. Kart Motorsportin avainajatus on alusta asti ollut toimittaa
kuljettajalle ammattimainen walk-in-walk-out -palvelu.
Erikoisalaamme ovat Porschen rata-autot (911 GT3 Cup ja Cup S)
joita olemme ajattaneet hyvällä menestyksellä vuosina 2008 ja
2009 SM-Rata sarjassa sekä Carrera Cup Scandinavia -sarjassa.
Huollamme ja ajatamme halutessasi myös muita merkkejä.
Tiimissämme on ollut vierailevina kuljettajina sekä kouluttajina mm.
Porschen tehdastallissa ajava Markus Palttala. Muita ammattikuljettajakouluttajia ovat olleet Valle Mäkelä ja Olli Haapalainen.

NYKYISTEN ASIAKKAIDEN MIELIPITEITÄ:
“Ennen tätä kautta en arvannut kuinka paljon työtä tarvitaan
ennen kuin kilpa-auto on radalla ja sillä ajetaan siellä kovaa.
Suurin elämys on kuitenkin ollut kokeneempien ammattikuljettajien neuvot ja opit rata-ajon saloihin. Yhdessä datainsinöörin
kanssa he voivat kertoa suoraan mitä ja missä kohtaa kurvia
teen asioita väärin. Nopeampien kuljettajien vertailudata mahdollistaa nopean oppimisen ja takaa ammattimaisen lähestymisen harrastukseen.
Kart Motorsportin henkilökunta on hyvin innostunut ja kiinnostunut moottoriurheilusta ja en voi kuin ihailla auton ylläpitoa:
auto pysyy täysin uutta vastaavassa kunnossa ilman että itse
tarvitsee murehtia mistään muusta kuin ajamisesta. Ammattimaisella ylläpidolla ja tehtaan huolto-ohjelman pilkuntarkalla
noudattamisella, tiedän että auton jälleenmyyntiarvo säilyy ja
ajaminen ei tule keskeytymään teknisen vian takia.”

Kaudella 2009 olemme vastanneet No Brakes Motorsport -tiimin
4 Porschen ajattamisesta, koulutuksesta, autojen ylläpidosta sekä
säilytyksestä.

PALVELUT
Tarjoamme seuraavia palveluita moottoriurheilun piirissä.
• Ajo-opetus
(ajodatan tulkinta, videointi, rataan tutustuminen katuautolla/
mopolla/kävellen, kilpa-auton kyyditys, tarkkailu radan varrella)
• Kilpailupalvelut
Carrera Cup Scandinavia
SM-Rata
Porsche Racing Clubin kansallinen sarja
Yksittäiset kilpailut/ajotapahtumat Euroopan radoilla
• Täysi huolto-palvelu – sekä kilpailuiden aikana & kausihuollot
• Kilpa-autojen vuokrauspalvelut / ostokonsultointi
• Tallipäällikkö, päämekaanikko, autokohtainen mekaanikko &
data-insinöörin palvelut kisaviikonloppuina
• Sponsorien sopimustekninen neuvonta
• Oma kokki
• Hyvät suhteet Porsche Motorsport AG:en
• VIP-vieraiden catering palvelut
• Messu- ja promootiopalvelut

Erkka Suominen

KALUSTO
Jos haluat tutustua toimintaamme ja aitoon Porsche GT3 Cup
-kilpa-autoon, voit vuokrata auton meiltä ennen pidemmän sopimuksen tekemistä. Käytössämme on Porschen uusinta 997-tyypin
Cup -autoja joiden käyttökustannukset ovat perinteisiin kilpaautoihin nähden hyvin kohtuulliset.
Tiimimme liikkuu kahdella MAN -vetoisella puoliperävaunulla
joissa on oleskelutilat, keittiö, pukuhuone sekä TV. Tiloissa on
sekä lämmitys että ilmastointi.

YHTEYDET
Jos olet kiinnostunut ajamaan kilpaa ammattimaisessa
tiimissä ota yhteyttä:
Tallipäällikkö

Petri Lappalainen
050-559 1353
petri.lappalainen@k-rauta.com

Päämekaanikko

Sampo Suonsilta
040-756 8741
sampo.suonsilta@kolumbus.ﬁ

