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2014 Honda 1000 CBR Fireblade

A semana do Isle of Man Tourist Trophy, que terminou 

a 6 de junho, foi um momento histórico para a Motul, 

visto que a participação da marca foi coroada de 

sucesso. Logo na corrida TT Zero, reservada a motos 

elétricas, a equipa com a parceria da Motul conseguiu 

os dois primeiros lugares: pilotadas por John McGuin-

ness e Bruce Anstey, as Shindens da Team Mugen 

dominaram os adversários. A satisfação da Motul é 

ainda maior, porque este motociclo foi desenvolvido 

em cooperação com o departamento de Investigação 

e Desenvolvimento da empresa. O motor, claro, usou 

refrigerante e lubrificantes Motul. A North One Sport, 

organizadora do troféu TT, também escolheu a Mugen 

para receber o Prémio Técnico Motul 2014.

Mas para a Motul, o sucesso não ficou por aqui. Na 

principal corrida da prova, Senior TT, Conor Cum-

mins conseguiu melhorar o seu início de semana ao 

terminar em 2.º, atrás de Michael Dunlop, onze vezes 

vencedor neste circuito, depois de uma corrida partic-

ularmente rápida. Também com a Honda Racing (an-

tes TT Legends), John McGuinness arrecadou um bom 

6.º lugar. “Sabia que o ritmo iria ser rápido,” - comentou 

Cummins, “e tive que batalhar duramente nestas seis 

voltas. A moto esteve perfeita e as paragens nas boxes 

foram exemplares. Obrigado a toda a equipa!” 

E, por último, a Motul foi, pelo quinto ano consecuti-

vo, o parceiro em lubrificantes do evento. A empresa 

consolidou a sua presença, especialmente durante o 

último fim de semana, ao receber 35 convidados inter-

nacionais de Inglaterra, França, Polónia, Japão, África 

do Sul e Itália.  

Sucesso para a Motul em TT Zero e Senior TT! 

IOM Tourist Trophy / Isle of Man

Senior TT Results

01 / Michael Dunlop, BMW Hawk Racing

02 / Conor Cummins, Honda Racing

03 / Guy Martin, Tyco Suzuki

06 / John McGuinness, Honda Racing
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Motul grandstand

A 14 e 15 de Junho, centenas de milhares de fãs dos des-

portos motorizados convergiram para Le Mans em França 

para a 82.ª edição da mais famosa e prestigiada corrida 

de resistência de todo o mundo, as 24 Horas de Le Mans.  

Como líder internacional no seu setor, a Motul é a marca 

de lubrificantes de eleição e presta apoio técnico a nada 

menos que 10 equipas (15 inscrições) do pelotão de 2014 

com 56 automóveis. 

Em LMP2, onde a competição é feroz, a Motul está extre-

mamente bem representada com 10 automóveis a usarem 

os seus produtos. Entre os últimos estão vários favoritos à 

vitória, incluindo o anterior vencedor Greaves Motorsport, 

os concorrentes de topo SMP Racing, KCMG, Pegasus 

Racing, JOTA Sport, Murphy Prototypes e Larbre Compe-

tition, além da Thiriet by TDS Racing, o atual líder europeu 

por pontos da Le Mans Series. Nove destes participantes 

estão equipados com motores Nissan e a NISMO reco-

menda o lubrificante Motul.

Em LMGTE Pro, a Motul apoia o detentor do título de 2013 

em ELMS GTE, a Ram Racing, que também participa em 

GTE AM, competição em que as outras equipas apoia-

das pela Motul são a SMP Racing e a IMSA Performance 

Matmut.

Para comemorar uma relação de 60 anos com Le Mans, 

o vermelho e branco icónicos da Motul vão ser bem mais 

visíveis na pista do que antes, em especial na Virage du 

Raccordement.

As 56 glamorosas raparigas da grelha de partida vão ves-

tir as cores apelativas da Motul no sábado, 14 de junho, e 

este ano a empresa também será um dos principais par-

ceiros do Grande Desfile de Pilotos pelo centro da cidade 

na sexta à noite.  

Por último, a Motul dispõe de uma licença Le Mans emitida 

pelo Clube Automóvel de L’Ouest para o seu lubrificante 

300V 20W60, formulado especialmente para corridas de 

resistência. Além da sua paixão pela corrida, a Motul tam-

bém a considera um banco de testes ideal para os seus 

lubrificantes.

A Motul celebra 60 anos de sucesso nas 24 Horas de Le Mans 

24 Hours of Le Mans / Le Mans
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1903 Napier

A corrida de 1903 Paris-Madrid representa um ponto 

decisivo na história dos desportos motorizados: parti-

cularmente mortal, foi interrompida em Bordeaux e mar-

cou o fim das corridas em estrada aberta. Nesta corrida 

participaram 175 concorrentes, Marcel Renault morreu, 

enquanto o seu irmão Louis terminou em 2.º ao volante 

de uma automóvel de marca própria. O vencedor Fer-

nand Gabriel fez os 552 km com uma média incrível de 

105 km/h.

 Em 2013, a H&H Classic Rallies organizou um rali 

comemorativo do 110.º aniversário desta prova e, na 

sequência do seu sucesso, decidiu repetir a experiên-

cia este ano, de 22 a 25 de maio.    A Motul participou 

na prova através do seu parceiro, o Museu Nacional do 

Motor Beaulieu em Inglaterra. Esta instituição inscreveu 

o carro mais antigo do rali, um Napier de 1903 equi-

pado com um impressionante motor com quatro cilin-

dros de 7,7 L. Conduzido pelo diretor do museu, Doug 

Hill, partiu de Versalhes e entrou em estilo no trânsito 

normal antes de ter problemas com o abastecimento de 

combustível. Doug teve de limpar o tubo de combustí-

vel várias vezes para poder continuar, mas depois sur-

giram outros problemas, desta feita na bomba de água. 

As avarias foram reparadas durante a noite, o que per-

mitiu ao Napier voltar a arrancar no dia seguinte. Ape-

sar de não ter feito todos os quilómetros do rali, conse-

guiu ainda assim chegar a Madrid, deparando-se com 

um enorme sucesso pelo caminho. 

Este desempenho destaca os esforços do museu na 

recuperação do seu património incomparável, permitin-

do assim que as gerações mais jovens apreciem estes 

carros pioneiros. 

A Beaulieu Napier comemora o desempenho de 1903 

Paris-Madrid Rally
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Burn Drift Minsk / Kristaps Bluss / BMW E46

A segunda ronda da Prestigio EEDC - Burn Drift Minsk 

realizou-se no aeroporto Minsk-1. Esta pista única foi 

tomada de assalto por mais de 30 dos melhores pilotos 

da Europa de Leste, o que tornou a prova particular-

mente espetacular. Mais de 4000 espetadores vieram 

admirar os seus desempenhos, além dos 3000 que 

também os viram no canal EEDC do Youtube.

Os organizadores tiveram no total apenas dois dias 

para usar a pista, o que tornou a preparação difícil e, 

acima de tudo, as condições meteorológicas foram 

particularmente más: a chuva caiu praticamente sem 

parar durante os dois dias, o que quase tornou a final 

numa prova de aquadrift! Isto levou o juiz principal, 

Mantas Kuzmarskis, a dizer: ‘É uma das competições 

mais difíceis que alguma vez tive de julgar...’

Kristaps Bluss, ao volante do seu BMW E46, com as 

cores da Kumho e da Motul, arrebatou a vitória, à frente 

de Gvido Elksins, o campeão em 2013, num BMW 328 

turbo. Maxim Kostyuchik em Toyota ocupou o 3.º lugar. 

É a segunda vez na temporada que Kristaps Bluss e 

Gvido Elksins se encontraram na final e Bluss aprovei-

tou ao máximo a sua experiência para levar a melhor 

sobre o seu adversário.  

A próxima prova da Prestigio EEDC está marcada para 

5 de julho, em Kaunas, na Lituânia. 

01 02 03 04 05 06

Kristaps Bluss ganha sob chuva torrencial! 

Prestigio EEDC Burn Drift / Minsk

Results

01 / Kristaps Bluss (Lettonie)

02 / Gvido Elksnis (Lettonie)

03 / Maxim Kostyuchik (Russie)
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Clément Desalle / Rockstar Energy Suzuki Factory / Suzuki RM-Z450
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Em 1 de junho, diante de 32 000 espetadores, o grande 

prémio de motocrosse Saint-Jean-d’Angély assinalou o 

meio da época, mas ainda não está nada decidido no 

campeonato. Depois de o piloto da Suzuki, apoiado 

pela Motul, Desalle ter conseguido o melhor tempo nos 

treinos e o segundo na qualificativa, a primeira corrida 

podia ser resumida como um duelo entre ele e o deten-

tor do título, Antonio Cairoli. Desalle conduziu de forma 

magnífica, batendo o seu adversário no último minuto. 

Na segunda corrida, Cairoli atrasou-se por causa de 

um retardatário e sofreu uma queda, pelo que Desalle 

voou sozinho para a meta: é a quinta vitória do piloto 

belga nas últimas seis corridas!

«Sabe sempre bem ganhar,» - reconheceu Desalle. 

(...) Estou muito contente por a minha estratégia ter 

funcionado. Mas era fácil cometer erros. Precisas de 

tanta concentração numa pista como esta que não é 

fácil mantê-la durante toda a corrida.»

O seu colega de equipa, Kevin Strijbos, melhorou a 

preparação da moto nos treinos e conseguiu um ótimo 

4.º lugar na primeira corrida, mas a sorte abandonou-o 

na segunda, na qual terminou em 13.º.

Em MX2, os pilotos da Suzuki Rockstar não tiveram o 

mesmo  sucesso, mas Jeremy Seewer permaneceu 

no top 10 com um 9.º e 7.º lugar nas duas corridas, 

apesar de uma constipação que o impediu de mostrar 

todo o seu talento. O colega de equipa, Julien Lieber, 

sofreu uma colisão na segunda corrida. A Motul tam-

bém apoiava a KTM Standing Construct, cujo piloto 

Valentin Guillod chegou a um soberbo 3.º lugar feroz-

mente disputado na primeira corrida, mas na segunda 

uma queda provocada por um salto duplo no início da 

prova impediu-o de fazer melhor que o 9.º lugar. 

A próxima prova está marcada para 15 de junho em 

Maggiora, Itália.

Desalle prossegue a sua série espetacular de vitórias!

FIM Motocross World Championship / St-Jean-D’Angély
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MX1 Standings

01 / A. Cairoli, KTM, 393 pts

02 / C. Desalle, Rockstar Energy Suzuki, 373 pts

03 / J. Van Horebeek, Yamaha, 358 pts

04 / K. Strijbos, Rockstar Energy Suzuki, 276 pts


