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Lavieille - Maimon / Toyota Overdrive / Toyota Hilux

A Motul acaba de assinar um acordo de parceria para 

o Rali Dakar e a FIA World Cup para Ralis com a Toyota 

Overdrive Racing, uma das equipas de todo-o-terreno 

mais bem sucedidas de todo o mundo. Tendo conse-

guido ficar entre os quatro primeiros no Rali Dakar em 

2012, 2013 e 2014, esta equipa vai participar na edição 

de 2015 com dez Toyota Hiluxes, nove das quais com 

cores Motul. Irá contar em particular com os seguintes 

pilotos para os veículos: Giniel de Villiers e o piloto sul-

africano Leeroy Poulter competirão na equipa Toyota 

Imperial South Africa com o apoio logístico da Overdrive 

Racing. No alinhamento da Overdrive Racing também 

está Christian Lavieille, com muita experiência neste 

tipo de corrida. 

Jean-Marc Fortin, diretor da equipa Overdrive, disse: 

“Estamos encantados com esta parceria. Sabemos que 

a consistência e a fiabilidade dos lubrificantes de motor 

e transmissão são vitais para o sucesso e não hesitamos 

em recomendar a Motul a todos os nossos clientes.” Por 

outro lado, Romain Grabowski, Diretor da Motul Motors-

port, acrescentou: “A Toyota Overdrive Racing é, sem 

dúvida, uma referência internacional no todo-o-terreno e 

fora da estrada. A inclusão desta parceria na nossa car-

teira significa que estamos a trabalhar com a Toyota nos 

quatro cantos do mundo: com a Toyota Etios na Índia, 

no Chinese Touring Car Championship na China, com a 

Toyota Racing Series na Nova Zelândia e com a equipa 

Toyota Auto Body, que vai participar na categoria T2 no 

Dakar.”

Motul e Toyota agora parceiros em todo-o-terreno  
e fora da estrada

Toyota Overdrive Racing Partnership
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JP Dayraut / Team Mazda France / Mazda 3

Os participantes do Andros Trophy encontraram-se a 12 

e 3 de novembro em Andorra na magnífica pista de El-

valira. A nova máquina de Jean-Philippe Dayraut parece 

servir-lhe como uma luva: ao volante do seu Mazda 3, 

venceu a corrida um, tornando-se assim o novo recor-

dista por vitórias em corridas do Andros Trophy com 49. 

Conseguiu assim ultrapassar as 48 vitórias de Yvan Mul-

ler. Dayraut foi fortemente perseguido por Olivier Panis, 

(na equipa WRT, com o apoio técnico da Motul), que 

parecia decidido a dar uma boa luta e que cruzou a 

linha da meta apenas seis décimos de segundo atrás 

de Dayraut. Mais, venceu a corrida dois depois de 

conseguir o lugar principal na grelha de partida e liderar 

toda a prova.  

A Motul também patrocinou o Andros Trophy elétrico, no 

qual Nathanaël Berthon provou ser o homem do fim de 

semana, ao vencer a corrida à frente de Gervoson, que 

esteve na dianteira por breves momentos. Na corrida 

dois, Berthon partiu da pole position e desta vez conse-

guiu defender-se dos vários ataques dos adversários.

A próxima prova está marcada para 19 e 20 de dezem-

bro em L’Alpe d’Huez, com a participação do famoso 

piloto de Fórmula 1 Romain Grosjean.

Dayraut continua na liderança apesar da pressão de 
Panis
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French Ice Championship / Andorre

Electric Andros Trophy standings

01 / Nathanaël Berthon, 127 pts

02 / Franck Lagorce, 122 pts

03 / Louis Gervoson, 116 pts

Andros Trophy standings

01 / Jean-Philippe Dayraut, Mazda 3, 226 pts

02 / Olivier Panis, Toyota Auris, WRT, 215 pts

03 / Franck Lagorce, Dacia Lodgy, 207 pts
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A quarta edição das 12 horas de Abu Dhabi decorreram 

no fim de semana de 13 e 14 de dezembro, com uma 

corrida em duas partes: as primeiras seis horas, segui-

das de um intervalo de três horas, antes das segundas 

seis horas. A primeira parte foi dominada pelo Ferrari 

458 GT3 AF Corse pilotado por Steve Wyatt, Michele 

Rugolo e Davide Rigon, que na final da segunda corrida 

arrebatou a vitória, à frente do Mercedes SLS AMG GT3/

Abu Dhabi de Black Falcon, dos vencedores de 2013, 

nomeadamente Bernd Schneider, Khaled Al Qubaisi e 

Jeroen Bleekemolen. 

A Motul marcou presença nesta corrida com o apoio 

técnico a duas equipas, nas classes Cup e Gentlemen. 

Na primeira categoria, a parceria englobava a Larbre 

Compétition que, com os seus quatro pilotos, Manuel 

Rodigues, Christian Philippon, Denis Gibaud e Franck 

Labescat, colocou o Porsche 991 GT3 Cup na 3.ª posi-

ção da classe, ficando em 15.º na classificação geral. 

Na classe Gentlemen, a Motul apoiava a Kessel Racing, 

cujo Ferrari 458 venceu esta categoria pelas mãos de 

Liam Talbot, Marco Zanutini, Jacques Duyver e Jorge 

Lorenzo, o piloto de MotoGP! Não foi a primeira vez que 

a equipa italiana acolheu um piloto de MotoGP, pois já 

em 2012 o eneacampeão do mundo Valentino Rossi 

tinha participado na Blancpain Endurance Series Nür-

burgring ao volante de um Kessel Racing Ferrari.

Rodrigues - Philippon - Gibaud - Labescat / Larbre Competition / Porsche 991 Cup

Vitórias por classe para equipas Motul

12 Hours of Abu Dhabi / Abu Dhabi

Cup Results

01 / MRS GT-Racing, Engelhart-Bohn-Melnikov-Venema

02 / STP Racing, Telling - Venter - Ratcliffe

03 / Larbre C., Gibaud-Rodrigues-Labescat-Filippon

Gentleman

01 / Kessel Racing, Talbot-Lorenzo-Zanuttini-Duyver

02 / Villorba Corse, Hurni- Mezard- Cuche
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Ron Haslam Race School

A Motul e a Ron Haslam Race School, que opera no cir-

cuito de Donington, em Inglaterra, acabam de assinar 

uma nova parceria. Esta escola de competição tem o 

nome do campeão britânico, Ron Haslam, que brilhou 

nas pistas nos anos 70 e 80. Em particular, conquistou 

três títulos de campeão do mundo de superbikes. 

Atualmente esta escola permite que as pessoas expe-

rimentem e aprendam a conduzir veículos desportivos 

topo de gama. Graças a instrutores competentes, é uma 

das mais conceituadas na sua categoria da Europa. E 

desenvolveu um programa com a Honda adequado a 

todos os níveis de condução. Richard Barret, Diretor de 

Marca da Motul, comentou: “Estamos muito satisfeitos 

com esta parceria. Os nossos produtos estão perfeita-

mente adaptados à severidade imposta por centenas de 

horas de uso intensivo no circuito de Donington. E esta-

mos a planear várias operações promocionais para os  

próximos quatro anos.” De acordo como Ann Haslam, 

“No seu 19.º ano de existência, a nossa Escola de Com-

petição Honda Ron Haslam está orgulhosa de estabele-

cer uma relação duradoura com a Motul. A qualidade dos 

seus produtos é excelente.”

Motul patrocina uma das mais famosas escolas de 
condução

Ron Haslam Race School / Donington Park circuit
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Pernaut / Orhes Racing / Lamera Cup

A Lamera Cup surgiu da paixão de dois indivíduos, 

Wilfried e Frédéric, que decidiram há uma década 

atrás criar uma equipa de corrida chamada TTM Com-

pétition. Inicialmente a equipa oferecia cursos de for-

mação para automóveis, sessões experimentais em 

pista e outras atividades similares. Mas os dois amigos 

decidiram levar as coisas mais longe e lançaram-se 

em 2010 no desenvolvimento de um carro desportivo 

original, o Lamera. No ano seguinte surgiu a Lamera 

Cup e a TTM tornou-se o organizador oficial desta 

prova monomarca. O conceito subjacente ao Lamera 

é ser um automóvel barato que permita aos pilotos de 

todos os níveis começar a competir a um custo razoá-

vel. O carro está equipado com um potente motor 

Volvo de cinco cilindros turbo, uma caixa de trans-

missão sequencial e pneus normalizados. E, acima de 

tudo, com os seus dois assentos, um patrocinador ou 

amigo ou então um piloto profissional que proporcione 

aconselhamento podem ir no lugar do passageiro.  

O campeonato decorrerá este ano em diversos e 

sucessivos circuitos europeus: o Red Bull Ring na Áus-

tria, Nogaro, Ledenon, Le Castellet e Dijon em França, 

Navarra em Espanha e Monza em Itália. 

A Motul prestou apoio técnico à equipa Orhes Racing, 

que, no final das provas, conquistou o título pela tercei-

ra vez consecutiva com os pilotos Marie, Perissel, Per-

naut, e Petit. As duas outras equipas da frente, a Tech 

Drive e a CM France, estavam muito perto da Orhes 

Racing quando a bandeira axadrezada foi levantada, 

mas esta acabou por levar a melhor.

Orhes Racing, campeã pela terceira vez consecutiva!

Lamera Cup / Monza

2014 MOTuL TITLE

41ST
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