
 

 
Emerson Fittipaldi escolhe Bruno Corano como parceiro 

 

A concessionária Fittipaldi Kawasaki vai oferecer gratuitamente aos compradores da Kawasaki Fittipaldi World 

Champion Edition um curso de pilotagem. Por se tratar de uma moto exclusiva e de alta performance a Fittipaldi 

Kawaski escolheu a mais renomada escola de pilotagem como parceira. O curso será ministrado por Bruno Corano e 

sua equipe da MotoSchool. A teoria e a prática serão apresentadas em um único dia, com duração de oito horas, no 

Autódromo de Interlagos, no primeiro trimestre de 2012. 

A MotoSchool promoverá técnicas de pilotagem de motos esportivas, com foco tanto em performance como em 

segurança, para que os pilotos da Kawasaki Fittipaldi World Champion Edition possam explorar ao máximo essa 

máquina exclusiva. 



  

Sobre a Kawasaki Fittipaldi: 

A Kawasaki Fittipaldi World Champion Edition foi concebida por Emerson Fittipaldi e sua equipe da concessionária 

Fittipaldi Kawasaki. Inspirada na legendária Lotus 72 John Player Special, com a qual Fittipaldi conquistou o 

primeiro título mundial do Brasil na Formula 1, a edição especial mantém as mesmas especificações técnicas da 

Kawasaki Ninja ZX-10R original, porém com pintura especial preta com filetes dourados, além de acessórios 

personalizados. 

Este foi um projeto realizado durante mais de três meses que buscou transformar a Kawasaki Ninja ZX-10R, 

considerada uma das motocicletas mais rápidas e avançadas do mundo, em um objeto único para colecionadores e 

amantes de motocicletas. 

 

Sobre a MotoSchool 
  
A MotoSchool é uma escola de pilotagem para motociclistas cujo objetivo é prover Cursos e Treinamentos focados 

em performance e segurança na pilotagem de motocicletas. Atuando há mais de 5 anos no mercado Brasileiro a 

MotoSchool é a escola de pilotagem mais reconhecida no país. Toda formatação, conteúdo e metodologia aplicados 

no Brasil estão alinhados às diretrizes do National Highway Transportation Safety Administration (NHTSA), braço 

do Departamento de Transporte do Governo dos Estados Unidos e órgão de referência e credibilidade mundial.  

 

 


