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Nové Rieju 2021 300cc 2T

Společnost RIEJU získala od Torrotu platformu Enduro, která vyráběla a dodávala na trh
modely pod značkou Gas Gas.
Dvě katalánské společnosti uzavřely dohodu o prodeji duševního a průmyslového vlastnictví
světoznámé platformy španělských enduro motocyklů společnosti TORROT ELECTRIC
EUROPA, S.A., které budou nyní vyráběny a prodávány pod značkou RIEJU.
TORROT ELECTRIC EUROPA, S.A. uvedla v roce 2017 na základě této platformy a pod značkou
Gas Gas řadu modelů 2T 250 a 300cc EC, XC a GP. Během tohoto období prodala firma
TORROT ELECTRIC EUROPA, S.A. 4 500 kusů motocyklů do více než 50 zemí světa.
Modely byly určeny hlavně pro nevyšší stupeň obtížnosti soutěží enduro a cross country a
pomohly k významných úspěchům závodníkům jako jsou Christophe Nambotin, Antoine
Basset, Jonathan Barragán, danny McCanney a Alex Snow, kteří získali významné trofeje ve
světových soutěžích Mistrovství světa Enduro, národních šampionátech Španělska Francie a
Itálie a řadě dalších.
RIEJU, S.A. bude vyrábět nejnovější modely enduro ve své továrně ve Figueres, nedaleko od
Barcelony a plánuje je uvést na trh od června 2020.
RIEJU, S.A. má za sebou již více než 75 letou historii. V současné době vyrábí více než 12 000
motocyklů ročně, z nichž jde až 85% výrobků do více než 40 zemí světa.
Díky této dohodě posílí RIEJU, S.A. svojí pozici v sektoru offroadů a rozšíří svoji současnou
řadu motorů o modely s větším obsahem.
Jordi Riera, generální ředitel RIEJU, S.A. k akvizici uvádí: „Tato smlouva umožní RIEJU
okamžitou účast v off-roadových soutěžích silnějších motocyklů a zároveň výrazně posílí
rozšíření našeho portfolia strojů a především nám otevře dveře na nové trhy“.
„Velmi se na toto nové dobrodružství těšíme, je to pro nás obrovská výzva. Můžeme tak
využít naše značné zkušenosti a strukturu při navrhování, výrobě a distribuci stávajících
výrobků. Jsem přesvědčen, že tento náš nový projekt bude brzy slavit úspěch“.
José Antonio Lombardia, ředitel společnosti TORROT ELECTRIC EUROPA, S.A.: „My jsme
s touto dohodou velmi spokojeni, protože představuje pokračování pro místní průmysl.

Nabídku společnosti RIEJU, S. jsme pečlivě vybrali z více kandidátů díky jejich dlouhé historii,
vysoké kapacitě výroby a kvalitě jejich produktů. Smlouva nám umožní zachovat výrobu
těchto speciálních motocyklů a podpoří i ostatní dodavatele v našem regionu“.
„Posíleni vědomím úspěchů, které dosáhly naše výrobky od jejich uvedení na trh a jejich
skvělé přijetí našimi zákazníky, jsme přesvědčeni o tom, že naše výrobky budou slavit
úspěchy i pod vedením RIEJU, S.A“.
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