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Atenção!!! O Portal AltaMontanha.com alerta que as atividades de montanhismo são adrenantes e viciam logo ao
seu primeiro uso. Os perigos existem, principalmente quando os limites não são respeitados, porém é uma
atividade muito segura se praticada com moderação, consciência e respeito à natureza!
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Segurança

Moto que Maximo Kausch usou para escalar 30 montanhas
nos Andes é roubada

04/12/2015 - 17:03

Tweet

Moto que Maximo Kausch usou para escalar 30 montanhas acima de 6 mil metros
em 2012 foi roubada na Argentina. Expedição em que montanhista utilizou a moto
ficou famosa e foi premiada pela revista Go Outside no ano seguinte.

Fonte: Redação

Moto usada por Maximo Kausch durante expedição aos Andes onde ele escalou 30
montanhas acima dos 6 mil metros entre a Argentina e o Chile em 2012 foi
roubada. A moto estava na casa do guia de montanha Eduardo Tonetti em Mendoza,
no oeste do país vizinho. Edu é amigo de Maximo e trabalha com ele no Aconcagua
e outras montanhas.
 
De acordo com Edu, meliantes arrombaram o portão de sua casa e ainda quebraram
uma corrente. Eles levaram a moto andando. Ela não tinha seguro.
 
A moto que é uma Honda, modelo Tornado, estava totalmente modificada para
suportar a altitude e as dificuldades das escaladas. Ela tinha duas baterias e um
alforje para carregar malas e tanques reserva de água e combustível.
 
Esta moto foi a que o famoso montanhista argentino utilizou durante expedição
que o tornou célebre, quando ele escalou 30 montanhas acima de 6 mil metros em
apenas 2 meses no Norte da Argentina e Chile em 2012.  Tal expedição ganhou
notoriedade e feito foi premiado pela Revista Go Outside no ano seguinte, quando
ele foi eleito Outsider daquele ano. 
 

Moto de Maximo afundada numa greta - Autor: Maximo
Kausch

Moto de Maximo na base dos 3 Cruces - Autor: Maximo
Kaush

Maximo fugindo do vento ao lado da moto - Autor:
Maximo Kaush

Max e sua moto - Autor: Maximo Kaush
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