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



A Dakar-rali dél-amerikai köre Córdobában ért 
véget január 20-án. A Limából induló versenyzők 
57%-a ért el a célpódiumig. A műszakilag Motul ál-
tal támogatott csapatok egy első és két második 
helyezéssel végeztek saját kategóriáikon belül. 
A piros és fehér színű logóval rendelkező válla-
lat büszke lehet saját üzleti hírnevének bebeto-
nozására az esemény fő támogatójaként azzal, 
hogy sikert-sikerre halmozott az előtte álló kihívá-
sok tükrében.  
• Épp most vagyunk túl egy igazán nehéz Dakaron, 
ami nagy súlyt rakott a vállunkra. Megszereztük a 
kiváló második helyezést Kevin Bevanides-szel, aki 
szintén megnyerte az utolsó szakaszt. Sok gratula 
neki és az összes csapatnak, amely nagyon kemé-
nyen dolgozott.

Raul Castells, a Monster Energy Honda csapa-
tvezetője, amely műszaki támogatásban részesül 
a Motultól, az eredményt filozofikusan közelítette 
meg, ami kizárólag az ő érdeme. A 2018. évi Da-
kar nagy vereség volt a japán gyártónak: Paulo 
Gonçalves röviddel a start előtt megsérült, így 
el kellett állnia a versenyzéstől. Joan Barredát, a 
csodás versenyzőt, sérült térde kényszerítette té-
rdre, miáltal a második helyről volt kénytelen indul-
ni. Michael Metge saját navigációs műszereinek 
hálózati csapdájába került, Ricky Brabec pedig az 
utolsó előtti szakaszon lett egy apró műszaki hiba 
áldozata, majd jött a mindent elsöprő január 16., 
csütörtök napja, mely megakadályozta Kevin Be-
navides-t a nyerésben.      
• Régi álmom megnyerni a Dakar-ralit, soha nem >> 
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>> voltam ily közel hozzá – nyilatkozta az argentin. 
– Nem álltam messze a nyeréstől, s ha nincs az a 
műszaki probléma a tizedik szakaszban … Renge-
teget dolgoztam, hogy eljussak eddig, s továbbra 
is beleadok mindent, hogy elérjem a célom.
A Motul a T2 autós kategóriában ünnepelte a Toyo-
ta Auto Body sikerét az Akira Miura és Laurent Licht-
leuchter párossal. Ez alatt az XTREMEPLUS Polaris 
Factory csapatot csakis elégedettség tölthette el a 
Patrice Garrouste és Steven Griener általi szürreális 
küzdelmet látva, akik a második helyet szerezték 
meg az SxS kategóriában. A Claude Fourier and 
Szimon Goszpodarcsik páros léphetett a pódium 
első fokára a nem turbósok között ugyanabban a 
kategóriában.
A Motul Dakar-i műhelye, a Motul Versenylabor 

olajbevizsgálással, valamint a Motul által készít-
tetett „Epic Story” c. dokumentumfilm-sorozattal 
szórakoztatta a nagyérdeműt, beleértve a verseny-
zőket és a Dakar-rali több milliós rajongói táborát 
is. A Motul „nomád” versenyzőiről, akik a kiváló 
minőségű kenőanyagokat gyártó specialista által 
nyújtott műszaki támogatáson kívül egyéb támo-
gatásban nem részesültek, bízvást elmondható, 
hogy a 27-ből 16-an tudtak a startvonalon felso-
rakozni és végül célba érni. Ez olyan teljesítmény, 
amelyet a Motul őszinte elismeréssel győzelemnek 
könyvelhet el.   
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Matthias Walkner (KTM)

Kevin Benavides (Honda) +16’53’

Toby Pryce (KTM) +23’01

01
02
03

BIKE CLASS FINAL RESULTS:





Monacóból indult 2017. december 31-én az 
Africa Eco Race tízedik szakasza, amely január 
2-14. között zajlott Marokkó és Szenegál között, és 
amelyen a Motul saját kedvenc szerepében, azaz 
hivatalos kenőanyag partnerként képviseltette 
magát. A verseny győztese a Mathieu Serradori-Fa-
bian Lurquin páros lett az autók kategóriájában. A 
„házilag barkácsolt” SRT homokfutójuk, amelyet  
Lionel Constant LCR konstrukciójára alapozva ter-
veztek  meg, a Motul technológiájával a tizenkét 
szakaszból megnyert négyet, győztesként érve el 
a Pink, azaz rózsaszín tavat. 
A 2017-ben még sebességével bizonyító, de műs-
zaki meghibásodás miatt azóta lemaradó Ser-
radori és Lurquin páros ezúttal hibátlan teljesít-
ményt nyújtott. A győztesekhez hasonlóan ők 
is szembesültek számos problémával, de végül 
a francia-belga duó győzni volt képes valamivel 
több mint egyórás előnnyel, s igencsak stabil 

felállással. – Fantasztikus kétheten vagyunk túl, 
köszönhetően a csapatunknak – nyilatkozta Ma-
thieu Serradori. – Három évvel ezelőtt fel sem té-
teleztem volna, hogy képesek leszünk majd elérni 
erre a szintre. 
A Motul által műszakilag támogatott további csapa-
tok briliánsan dobták fel az esemény hangulatát. 
Ugyan kevésbé volt gyors az MD Rallye Sport által 
megkonstruált Optimus Evolution homokfutójuk, 
a két Pascal, Thomasse és Larroque stabilan sze-
rezte meg a harmadik helyezést. Jean-Claude 
Ruffier-t szintén dicséretben szükséges részesíte-
ni, mivel eljuttatta Dakar Can-Am csapatát a ne-
gyedik helyig az SSV kategóriában, és mindezt 78 
évesen! Végül, köszönhetően a Motulnak, a Malle 
Moto versenyzők, akik támogatás nélkül álltak a 
start vonalhoz, esténként sátor alatt végezhették 
munkájukat, amelyhez a villamos áramot és egyéb 
karbantartási anyagokat a Motul biztosította.  

AFRICA ECO RACE
DAKAR

A LENYŰGÖZŐ 
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M.Serradori, F.Lurquin MCM LCR 30
V.Vasilyev, K.Zhiltsov Mini Cooper Countryman

P.Thomasse, P.Larroque Optimus MD

Serradori-Lurquin (LCR30)

Vasilyef-Zhiltsov (Mini), + 1h07’31

Thomasse-Larroque (Optimus) + 4h10’40
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2016 / 2017-es Andros Trophy Elite má-
sodbajnoka tengernyi erőfeszítést tesz, hogy 
2017/2018 bajnoka lehessen. 14 pontos vezetéssel 
távozott az Isola 2000-ből, aholis Eddy Bénézet 
megduplázta ezt január 20-21-én Serre Cheva-
lier-ben, ahol a CMR csapat sofőrje, a Motul műs-
zaki támogatásával megcsípte a második helyet, 
ezzel a győzelmet.    
Elite, Elite Pro? Vajon hogy működnek? Az Andros 
Trophy kiadásainak csökkentése érdekében ugya-
nazt az autót két sofőr vezeti felváltva, akik viszont 
eltérő bajnokságokban versenyeznek. Ekként a 
hármas rajtszámú BMW M2  volt Európa-bajnoka, 
Eddy Bénézet, aki az Elite-ben szerepel, kiegészül 
Franck Lagorce-szal, aki viszont az Elite Pro-ban áll 

a rajtvonalhoz. A volt F1 pilóta megcsípte az ötö-
dik helyet, ami sokaknak jelentett megelégedést. A 
Top 3 döntőjében készül jó helyezést elérni, mivel 
a második helyezést elért két sofőrrel szembeni le-
maradása csupán 9 egységnyi.  
Az AMV-kupa motorosait szintén a Motul támo-
gatja műszakilag. Ők dupla annyi pontot szedtek 
össze a Hautes Alpes-ban, kétszer annyi döntővel 
a programban, ellentétben a szokásosnál.  A Motul 
második sárga mezese Sylvain Dabert, aki „Serre-
Che” hófödte lankáin szerezte vissza az AMV-kupa 
vezető helyét. A Trebad csapat sofőrje ugyan nem 
volt ott a pódiumon szombaton, ami azonban nem 
akadályozta meg győzelmét vasárnap. A következő 
epizód? Lans-en-Vercors január 26-27-én. 

TROPHÉE ANDROS
SERRE CHEVALIER 

SÁRGA MEZ A FEHÉRLŐ  
LANKÁKON

RACE
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Eddy Bénézet (BMW M2), 551 pts

Louis Gervoson (Audi A1 Quattro), 521 pts

Lionel Daziano (Audi A1 Quattro), 518 pts
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Eddy Bénézét
Team CMR

BMW M2



A Team Mugen január 12-én mutatta be autó és 
motorkerékpár sportprogramjait. A Mugen műsza-
ki-technológiai támogatást nyújt sofőrjeinek, mo-
torosainak és csapatainak, de önálló csapatával, a 
Team Mugennel is közvetlenül képviselteti magát a 
Motul műszaki támogatásával. 
A Mugen kétkerekűinek jelenléte a vállalat fiatal 
konstruktőrei által kifejlesztett, innovatív elektro-
mos motorkerékpár koncepcióján alapul. A ja-
pán vállalat a kéthetes, Isle of Man Tourist Trophy 
során lebonyolított TT Zero esemény utolsó négy 

szakaszát nyerte meg. A Sinden Roku kövezi ki 
az utat a csúcstechnológiás gépezet részére, 
amelynek a neve Sinden Nana. A három motoros 
személyére várhatóan az idén márciusban me-
grendezendő Tokyo Motorcycle Show hivatalos 
bemutatóján derül fény. 
A Mugen nem lesz hiányában a tennivalóknak eb-
ben a szezonban, ha megfelelő támogatást, karban-
tartást és üzemeltetést kíván biztosítani a Szuper 
Formulában és a Szuper GT-ben versenyző Honda 
motoroknak. Ez mindösszesen 13 autót jelent.

MUGEN
SEASON PRESENTATION

HŰSÉG ÉS AMBÍCIÓ

Bruce Anstey
Team Mugen

Mugen Shinden Roku
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