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Extintores – Sistema de extinção
Em seguimento do transcrito no nosso comunicado nº 1 de 29 de março de 2022 vimos
informar de que já se encontram disponíveis os Kit de extinção automática que têm de
equipar todas as viaturas a partir da prova/evento de Valência a realizar em 18 e 19 de
Junho de 2022.
Todos os concorrentes cujas viaturas não possuam o sistema de extinção automático são
obrigadas por imposição da Porsche AG, a tê-lo montado quando das verificações técnicas
iniciais da prova/evento de Valência.
Todos os concorrentes deverão verificar se o sistema de extinção marca S.P.A que vinha
montado nas suas viaturas está operacional, em boas condições de funcionamento e dentro
do prazo de validade.
O valor do sistema de extinção marca SPARCO ref. SP-014772 EXL está descrito na fatura
proforma que nos foi enviada pelo fornecedor oficial Q&F devendo os concorrentes
proceder de acordo com as indicações contidas na dita fatura proforma.
Relativamente ao sistema já instalado (da marca S.P.A) em algumas viaturas cumpre-nos
informar de que conseguimos saber que existe em Portugal uma empresa que representa
esse sistema de extinção.
Entretanto fizemos um contato com a empresa cujo nome é GP85 Shop e foi-nos
transmitido de que o sistema de extinção existente nas viaturas Porsche GT 3 Cup embora
ainda esteja homologado pela FIA está na presente data descontinuado.
A empresa em causa informou de que não está na presente data habilitada a efetuar a
recarga das botijas que fazem parte do sistema de extinção.
Foi-lhes perguntado se haveria a hipótese de fornecerem somente as botijas ao que nos
responderam negativamente, dado não poderem confirmar de que o sistema funciona com
as botijas que equipam o novo sistema poderão não trabalhar no sistema antigo.
Apresentaram, entretanto, um valor para o novo sistema de extinção também já
homologado pela FIA e que pode substituir o existente, mas cujo valor é superior ao que a
Q&F faz para todos os concorrentes do Troféu.
Para terminar alertamos de que futuramente quando for necessário substituir o sistema de
extinção da marca S.P.A que está montado e válido atualmente em algumas viaturas do
troféu, o mesmo terá de ser substituído por um da marca SPARCO ref. SP-014772 EXL
fornecido pela Q&F de acordo com a autorização que nos foi dada pela Porsche AG.
A Comissão Organizadora
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