
HUNGARIAN VERSION 
10.01.18

 FOLLOW   US ON

motul.com

Dakar Rally – Kevin Benavides – HRC Rally – Honda CRF450 Rally



A 40. Dakar-rali egyik legfőbb partnereként a 
Motulnak egy sor lenyűgöző és eredeti akcióval 
kellett kifejeznie a támogatását. Marketinges és 
rendezvényszervező szakértői között a Motul 
dakari táborában egyértelmű versengés zajlott 
elszántság és kreativitás tekintetében! Ez kicsiben 
tükrözi az egész esemény, illetve az annak helyt 
adó kontinens hangulatát és magában egyesíti 
mindazon küldetéseket, amelyeknek a Motul a rali 
mind a 9000 km-én eleget kíván tenni. 

Egy csapatnyi dobos és egy DJ szolgáltatnak zenei 
előadásokat. Egy fotó-sátor áll az Original by Motul 
kategória motorversenyzői rendelkezésére, akik tá-
mogatás nélkül vesznek részt a Dakar-ralin.  Itt talál-
hatóak azok az alapvető felszerelések is, amelyeket 
a Motul ezen motorosok számára biztosít.  
A Motul sátorban megtalálhatóak bemutató moto-
rok is, egy pihenősarok és a Motul MC Care termé-
kcsalád termékei is, amelyeket a nagyközönség a 
bukósisakjain tesztelhet.
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Dakar Village, Motul booth



Tiszteletet parancsoló az a bátorság, amel azokat 
a motorosokat jellemzi, akik támogatás nélkül vágnak 
neki a világ legkimerítőbb tereprali versenyének. 
De tudják, hogy a Motul idén sem feledkezettmeg 
róluk. A Malle-Motos művelet az „Original by Motul” 
új nevet vette fel, ezzel mintegy kihangsúlyozvaazt 
az úttörő szellemiséget, amelyet az első Dakarok oly 
nagy szenvedéllyel testesítettek meg. 
Ezeknek a versenyzőknek saját maguknak kell kar-
bantartaniuk a motorbiciklijüket, illetve mugukról 
kell gondoskodniuk akkor is ha lerobbannak.... még 
akkor is, ha a kölcsönös segítségnyújtás az út és a 
szabad ég alatt történő táborozás során nem csak 
üres szavakat jelent.  A Motul segítséget kívánt nyúj-
tani számukra abban, hogy leküzdjék a kimerültsé-

get, a csüggedést, vagy, hogy megoldjanak egy 
látszólag kezelhetetlen problémát.
Ezért minden este kialakításra kerül egy terület ki-
fejezetten az ő számukra, ahol pihenni és dolgozni 
tudnak. A Motul alapvető kényelmi elemeket is a 
rendelkezésükre bocsát, mint egy tároló a motor-
biciklijük számára, sátor, motorkerékpár emelő, 
előírt szerelő szőnyeg, utazótáska, alapvető tisztál-
kodási szerek és megfelelő Wi-Fi kapcsolat, hogy 
kapcsolatban maradhassanak a szeretteikkel. És 
nem szabad elfelejtkezni a Motul csomagszállító 
kamionjáról („trunk truck”) sem, ami minden sza-
kaszon viszi utánuk a személyes tárgyaikat és 
szerszámaikat, más szóval az alapvető és nélkül-
özhetetlen dolgokat.... 

DAKAR RALLY
ORIGINAL BY MOTUL

THE DAKAR'S 
PIONEERING SPIRIT

 FOLLOW   US ON

motul.com



A Dakar-rali varázslata 2009 óta van jelen 
Dél-Amerikában, de a sajtónak, rádiónak, televí-
ziónak és a közösségi médiának köszönhetően 
Perunál, Bolíviánál és Argentínánál jóval távolabbra 
eljut.  A Motul elhatározta, hogy idén Epic Story by 
Motul néven útjára indítja a Motul saját tudósítását, 
hogy ezt a hősies eseményt a lehető legtöbb inter-
net felhasználóhoz eljuttassa.
Ez a video-sorozat leginkább arra a bátorságra, 
leleményességre és testvéries szellemiségre fog 
összpontosítani, amelyet a versenyzőknek időnké-
nt tanúsítaniuk kell. A Dakar valóban számos olyan 
rettenetes helyzet elé állítja a versenyzőket, mint a 
járművük lerobbanása, a szeszélyes időjárás, a ki-
merítő körülmények, az emberi test gyengeségei... 
vagy egészen egyszerűen amikor szembe kell né-
zniük önmagukkal.  

Hogyan is lehetne ez másképp, egy olyan ese-
ményen, ami 5000 km-nyi speciális és 4000 km-
nyi összekötő útból, összesen 14 szakaszból áll, 
amelyekből 7 100%-ban homokdűnékből, vagy 
terepszakaszokból tevődik össze és a versenyzők 
5 napot töltenek 3000 méteres magasság fölött. 
Valószínűleg még a Bolívia fővárosában, La Paz-
ban töltött pihenőnap is fárasztó lesz, hiszen 3.600 
méteres tengerszint feletti fekvésével ez a világ 
legmagasabban elhelyezkedő fővárosa. 
Az Epic Story by Motul filmsorozat epizódjainak 
célja, hogy bemutassa azokat az emberi értékeket, 
amelyeken a Motul osztozik a ralival és a verseny-
zőkkel, illetve amit a Dakar több, mint 2 millió ra-
jongója felé közvetít világszerte. A rajongók felké-
rést is kapnak, hogy szavazzanak a Dakar hivatalos 
közösségi oldalain a... leghősiesebb történetekre! 

DAKAR RALLY
EPIC STORY
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Ez valószínűleg az egyik leginnovatívabb ingye-
nes szolgáltatás, amelyet a versenyzőknek egy Da-
kar partner valaha felkínált. A Motul a ralin végig 
két, vagy három fő, összesen hat nyelven beszé-
lő szakértővel, továbbá egy olaj elemző gépet és 
pótalkatrészeket szállító kamionnal lesz jelen. En-
nek a fejlett technológiás „mobil laboratóriumnak” 
köszönhetően minden résztvevőnek lehetősége 
nyílik rá, hogy elemeztesse a motorolaját és így 
képes legyen megelőző jellegű karbantartást vé-
gezni .... Ami kifejezetten azok számára a mechani-
kai alkatrészek számra jelent nagy előnyt, amelyek 
egy ilyen esemény során a legnagyobb megterhe-

lésnek vannak kitéve. Az elemzés kiterjedhet pé-
ldául arra, hogy vannak-e fém elemek az olajban, 
ami fényt deríthet a motor idő előtti, vagy felgyor-
sult elhasználódására. Ilyenkor bizonyos alkatrészek 
megelőző jelleggel kicserélhetőek, hogy csökken-
jen a véglelges meghibásodás, vagy előregedés. A 
motor működése nehézzé, vagy kevésbé hatékon-
nyá válhat akkor is, ha szivárog a hűtőfolyadék, vagy 
híg az üzemanyag.
A Motul kamionja körül valószínűleg feltűnnek majd 
fotósok és újságírók is, hiszen a sűrített levegő fújó 
berendezés mentheti a menthetőt, azáltal, hogy 
eltávolítja a port és homokot a felszereléseikből. 

DAKAR RALLY 
MOTUL RACING LAB
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A 40. Dakar első három napja során a perui 
dűnék nem kímélték sem a gépek alkatrészeit, sem 
az emberek testrészeit.  De a Motul legfőbb techni-
kai partnerei jó helyeken állnak. 
A HRC csapat számos ismert bajnokot sorakozta-
tott fel a rajtnál. De még a rajt előtt, a Raul Castells 
által irányított csapat kénytelen volt bejelenteni 
Paulo Gonçalves visszalépését, mivel nem sikerült 
megfelelően felgyógyulnia a néhány korábban ed-
zés közben szerzett sérüléseiből.  
Ezzel szemben Joan Barreda a zaklatott felkészülés 
ellenére kiváló formában van. A második győzelem-
mel zárt szakasz a csúcsra repítette, de a következő 
nap (jan. 8., hétfő) letért az útról és 27 percet el-
vesztegetett. Michael Metge szintén remekelt a 2. 
szakaszon, de a GPS-e Pisco és San Juan de Marco-
na között cserben hagyta. Jelenleg a 11. helyen áll.  

Egy évvel azután, hogy egy sérülés miatt az utolsó 
pillanatban kellett lemondania a Dakar-on való 
részvételét, Kevin Benavides kihasználta a harma-
dik szakaszt az előrejutásra, ezzel megszerezve az 
abszolút 2. helyezést, 4:38-al elmaradva az élen 
állótól.  „Nem volt könnyű a dűnéken, a motor fol-
yamatosan elakadt a homokban” - nyilatkozta az 
argentin. Ricky Brabec-et a teljesítménye stabilan 
az 5. helyen tartja.  
A harmadik szakaszban történő megérkezéstől 30 
km-re átélt nehéz pillanatok ellenére a Christian 
Lavieille / Jean-Pierre Garcin páros a Toyota Auto 
Body-val beérkeztek a 28. helyre és vezetik a T2 
csoportot.
Az SSV-ben, Patrice Garrouste és Steven Griener 
a kategóriában elért 2. helyükkel az XTREMEPLUS 
Polaris Factory Team legjobb helyezettjei.

DAKAR RALLY
PERU, BOLIVIA, ARGENTINA
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A Motul 2018-ban egy új neves bajnoksággal 
gyarapította legnagyobb partneri kapcsolatait: a 
nagy teljesítményű kenőanyagok nemzetközi spe-
cialistája a neves IMSA WeatherTech Sportscar 
Championship Hivatalos Kenőanyag és Motorolaj 
Partnere lett. 
Ez a megállapodás a 24 órás versenyt megelőző, 
január 5.-7. között megrendezett Roar eseményen 
lépett életbe, ami egy, a Daytona 24 órás versenyre 
felkészítő tesztekkel lezajló hosszú hétvége. A 
Daytona Prototype top kategória 20 versenyző-
je között induló, a United Autosports két Ligier JS 
P217-ese csodáratla méltó lehet. Gyakorlatilag a 
Motul partnereként ez a csapat olyan pilótákat 
válogatott össze, akik elképesztő ambíciókkal ren-
delkeznek.
Vessünk egy gyors pillantást a csapatra, hogy erről 

valóban meggyőződjünk. A kétszeres F1-es világ-
bajnok Fernando Alonso első versenyén a pro-
totípus kategóriában, a Ligier #23 kormánya mögött 
ül majd. Mellette „kollégája” a McLaren teszt-, és 
tartalék pilótája, Lando Norris is indul, aki szintén 
bajnok, hiszen megnyerte a FIA F3 2017-es Euró-
pa Bajnokságát. A nagyszerű triót fegyelmezett-
ségével, amelyet az Asian Le Mans Series, LMP3-
as bajnoki címének elnyerésével bizonyított, Phil 
Hanson teszi teljessé. A 22 felsorakozó versenyző 
szintén enduro specialistákból és a múlt, a jelen és/
vagy a jövő F1-es pilótáiból tevődik össze. A korábbi 
ELMS LMP2 bajnokok, Will Owen és Hugo de Sade-
leer csatlakoznak a FIA WEC LMP2 bajnokához és 
a Motul Nagykövetéhez, Bruno Senna-hoz, illetve 
a F1-es Williams tesztpilótájához Paul di Resta-hoz. 
Jegyezze fel a rajt január 27.-i dátumát.

ROAR BEFORE THE ROLEX 24
DAYTONA

A UNITED AUTOSPORTS A MOTUL-LAL ÉS EGY 
F1-ES VILÁGBAJNOKKAL

Fernando Alonso, Lando Norris, Phil Hanson
United Autosports

Ligier JS P217
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