
 

FORD FIESTA WRC 
TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

 
 

MOTOR: 
Ford EcoBoost s objemom 1 600 cm3 a technológiou priameho vstrekovania paliva vyvinutý 
spoločnosťou M-Sport a Ford. Štyri valce, 16 ventilov. Vŕtanie 83,0 mm. Zdvih 73,9 mm. Elektronický 
systém riadenia motora Cosworth. Turbokompresor Garrett s obmedzovačom nasávania s priemerom 
36 mm. Vzduchový medzichladič. Katalyzátor. 

 
VÝKON: 
380 k 

 
KRÚTIACI MOMENT: 
450 Nm 

 
PREVODOVKA: 
Stály pohon štyroch kolies. Mechanický predný a zadný diferenciál s aktívnym medzinápravovým 
diferenciálom. Šesťstupňová sekvenčná prevodovka vyvinutá spoločnosťou M-Sport a Ricardo 
s hydraulickým posunom. Viaclamelová spojka od spoločnosti M-Sport a AP Racing. 

 
ZAVESENIE KOLIES: 
Vpredu a vzadu: vzpery MacPherson s tlmičmi Reiger s externým rezervoárom, so samostatne 
nastaviteľným odporom pri stlačení a pri odraze. Plne nastaviteľné zvárané oceľové ramená. Predné 
a zadné nastaviteľné stabilizátory. Hliníkové podpery so strojovou úpravou. 

 
BRZDY: 
Štrk, nespevnený povrch (vpredu a vzadu): vetrané kotúče Brembo 300 mm s monoblokovými 
strmeňmi Brembo so štyrmi piestami. 
Asfalt, spevnený povrch (vpredu a vzadu): vetrané kotúče Brembo 370 mm/355 mm 
s monoblokovými strmeňmi Brembo so štyrmi piestami. 
Hydraulická ručná brzda. Nastaviteľná predná/zadná odchýlka. 

 
RIADENIE: 
Hrebeňové riadenie s posilňovačom s vysokým pomerom (12:1). Počet otáčok volantu: jeden a pol. 

 
KOLESÁ: 
Štrk/sneh: disky kolies s rozmermi 7‘‘ x 15‘‘ (horčík) s pneumatikami Michelin 650 mm. 
Asfalt: disky kolies s rozmermi 8‘‘ x 18‘‘ (horčík) s pneumatikami Michelin 650 mm. 

 
KAROSÉRIA: 
Aerodynamika navrhnutá v plnom súlade s počítačovou dynamikou kvapalín (CFD) s predným a zadným 
rozdeľovačom, brzdiacimi plošinami a zadným krídlom. Panely karosérie z plne kompozitného 
materiálu a zváraná oceľová bezpečnostná klietka T45. 

 
ELEKTRONIKA: 
Kompletný zber údajov o podvozku a motore Cosworth na diagnostiku a podporu výkonnosti počas 
podujatia. 

 
PALIVOVÝ SYSTÉM: 
Palivová nádrž ATL podľa špecifikácií FIA. Umiestnená centrálne a nižšie, s objemom 75 litrov. 

 
INTERIÉR: 
Dvojitá palubná obrazovka pre vodiča a spolujazdca. Sedadlá a bezpečnostné pásy Sparco. 
Kompozitné dverové karty s ochrannou penou Crash Foam podľa FIA. 

 
ROZMERY: 
Dĺžka: 4 130 mm. Šírka: 1 875 mm. Rázvor: 2 493 mm. Hmotnosť: min. 1 190 kg. 


