
RUBICOMM



OMM to zespół ludzi połączony wspólną pasją, wiedzą

i motywacją, które pozwalają przełamywać ograniczenia, 

kwestionować konwenanse i inspirować się wzajemnie

do jeszcze ambitniejszych wyzwań. Zespół OMM to ludzie 

stawiający sobie bardzo ambitne cele i osiągający sukcesy 

zarówno w sporcie jak i projektowaniu konstrukcji

dla odbiorcy ceniącego sobie dodatkowo walory estetyczne.

Na ponad 2 hektarach przestrzeni w podpoznańskim Niepruszewie, 

zlokalizowaliśmy centrum off roadowe produkujące unikalne w skali 

światowej pojazdy do ekstremalnego off roadu. Rozległa 

infrastruktura mieści w swoich budynkach zarówno zaplecze 

projektowe jak i produkcyjne, a własny tor testowy pozwala 

stworzone pojazdy poddać wyczerpującym testom. Nie uznajemy 

kompromisów, zarówno w sporcie jak i projektowaniu liczy się

dla nas jedynie pierwsze miejsce.

Gdy pasja łączy się z biznesem... Nie uznajemy kompromisów...

Dzięki wiedzy gromadzonej systematycznie w wielu dziedzinach 

motorsportu oraz przy projektowaniu i budowaniu gotowych 

pojazdów, OMM oferuje również kompleksowe usługi serwisowe 

oraz dozbrajanie wyprawowe wszystkich modeli samochodów 

terenowych. Interesuje nas jedynie 100% satysfakcji więc każdy 

klient ma natychmiast okazję sprawdzić efekty naszej pracy

na torze testowym. 

Najnowszym dzieckiem w rodzinie jest model RUBICOMM. Jest on 

idealnym połączeniem ekstremalnych właściwości terenowych oraz 

doskonałego wyglądu i wygody eksploatacji przydatnej do jazdy 

rekreacyjnej w każdym terenie. Dzięki modelowi RUBICOMM nie 

ma miejsc niedostępnych, cały świat jest w zasięgu ręki, wystarczy 

zasiąść za kierownicą a pojedziesz dosłownie wszędzie gdzie Cię 

oczy poniosą.

Doświadczenie i solidność.. . Gdy wizja łączy się z rzeczywistością...



Adrenalina...

...i emocje ze zdobytych osiągnięć.



Silnik:

Pojemność:

Moc:

Moment obrotowy:

0-100 Km/h:

LS3 CHEVROLET CORVETTE TURNKEY

7200 ccm

640 KM

850 nm

5,9 s.





Lekka konstrukcja
połączona z dużą mocą.

Wierzymy, że samochody powinny przede wszystkim 

sprawiać radość. Z tym założeniem projektowaliśmy model 

RUBICOMM. 

Połączenie lekkiej konstrukcji ramoklatki, która zapewnia 

niespotykaną wytrzymałość i bezpieczeństwo, wymagane

w konstrukcjach sportowych, z odpowiednio dobraną gama 

silników pozwala osiągać najlepsze wyniki w motorsporcie ale 

i przeżywać niepowtarzalną przygodę podczas każdego 

weekendowego wypadu za miasto. 

Dzięki doświadczeniom z motorsportu wiemy jak ważne

są właściwości jezdne zarówno w ekstremalnie trudnym 

terenie jak i podczas bardzo szybkiej jazdy. Dlatego 

stworzyliśmy samochód terenowy, którego środek ciężkości 

jest niżej niż nie jednego auta osobowego.



Konfigurację może ograniczyć
jedynie wyobraźnia.

Naszą filozofią jest budowanie aut idealnych. Dających możliwość 

docierania w miejsca dotąd niedostępne. Pozwalających przeżyć emocje 

dotychczas nieosiągalne. Uważamy, że każdy człowiek jest inny i inaczej 

definiuje ideał. Dlatego pozostawiamy możliwość doboru opcji 

własnego RUBICOMMA całkowicie indywidualnie. Dzięki temu 

możemy stworzyć RUBICOMMA tak indywidualnego jak jego właściciel.

Przykładowe silniki:
Model:

Pojemność:

Moc:

LS3 CHEVROLET CORVETTE

6200 ccm

450 KM

Model:

Pojemność:

Moc:

BMW M57

3000 ccm

300 KM

Model:

Pojemność:

Moc:

NISSAN RD28

2800 ccm

150 KM



Główna siedziba:

ul. Modrzewiowa 3,
64-320 Niepruszewo
tel. +48 608 395 074
office@omm.pl
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