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



O Rali Dakar terminou o seu trajeto sul-ame-
ricano no sábado, 20 de janeiro, em Córdoba. De 
todo os participantes, 57 % dos que partiram de 
Lima chegaram ao pódio da meta. As equipas com 
apoio técnico da Motul levaram para casa uma vi-
tória e dois 2.os lugares nas respetivas categorias. E 
a empresa do emblema vermelho e branco pode 
orgulhar-se de consolidar a sua reputação como 
parceiro principal da prova ao superar os seus pró-
prios desafios. 
‘Acabámos de concluir um Dakar incrivelmente 
difícil, que nos pressionou a todos. Assegurámos 
um excelente 2.º lugar com Kevin Benavides que 
também venceu a última etapa. Parabéns para ele e 

a toda a equipa que trabalhou arduamente.’
Raul Castells, diretor de equipa da Monster Energy 
Honda, com parceria técnica da Motul, olhou para 
este resultado de uma forma filosófica e o mérito 
é todo seu. De qualquer maneira, o Dakar de 2018 
proporcionou ao fabricante japonês uma verda-
deira tareia: Paulo Gonçalves, lesionado pouco 
antes do início e forçado a desistir; Joan Barreda, 
excecionalmente combativo, derrotado por um 
joelho lesionado apesar de ter começado da 2.ª 
posição; Michael Metge, traído pelos seus instru-
mentos de navegação; Ricky Brabec, vítima de uma 
avaria paralisante na penúltima etapa... e a amal-
diçoada terça-feira, 16 de janeiro, que impediu >>  
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>> Kevin Benavides de ganhar.
‘Vencer o Dakar é um sonho meu e estive tão perto 
de concretizá-lo.’ - afirmou o argentino. ‘Não estava 
longe da vitória e sem o problema na etapa 10... 
Trabalhei imenso para chegar a este ponto e vou 
continuar a dar o máximo para atingir o meu objetivo.’
A Motul festejou o sucesso do Toyota Auto Body na 
classe T2 da categoria de automóveis, com Akira 
Miura e Laurent Lichtleuchter. Enquanto isso, a 
satisfação dominou a XTREMEPLUS Polaris Factory 
Team com a batalha surreal pela liderança, com 
Patrice Garrouste e Steven Griener a terminarem no 
segundo degrau do pódio em SxS! Claude Fourie e 

Szymon Gospodarczyk completaram o pódio, com 
a satisfação de terminar em 1.º entre os não-turbos 
desta categoria. 
O stand da Motul na Dakar Village, o Motul Racing 
Lab para a análise do óleo e a série de vídeos 
Epic Story by Motul deliciaram os espetadores, 
participantes e milhões de fãs do Rali Dakar. Quanto 
aos pilotos 'Original by Motul', que arrancaram 
sem mais assistência que a disponibilizada pelo 
especialista em lubrificantes de alta performance, 16 
dos 27 na grelha de partida chegaram ao fim graças 
ao seu esforço intenso… façanhas que a Motul pode 
muito bem considerar vitórias!  
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Matthias Walkner (KTM)

Kevin Benavides (Honda) +16’53’

Toby Pryce (KTM) +23’01
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lançada no Mónaco em 31 de dezembro de 2017, 
a 10.ª edição da Africa Eco Race foi disputada de 2 a 
14 de janeiro entre Marrocos e o Senegal com a Motul 
na sua função preferida como lubrificante oficial. 
A corrida assistiu à sagração de Mathieu Serradori 
com Fabian Lurquin como copiloto na categoria de 
Automóvel. O seu buggy SRT ‘caseiro’, concebido 
pela estrutura de Lionel Constant, usufruiu da 
tecnologia Motul para vencer quatro das 12 etapas e 
chegar ao Lago Rosa como campeão.
Já velozes como 2017, mas ultrapassados devido a 
problemas técnicos, desta vez Serradori e Lurquin 
tiveram um desempenho sem falhas. Depararam-
se com alguns problemas, tal como os vencedores 
cessantes, e finalmente a dupla franco-belga venceu, 
com pouco mais de uma hora de vantagem, graças à 
sua regularidade. ‘Vivemos uma quinzena magnífica 

graças a uma equipa fantástica.’ - comentou um 
radiante Mathieu Serradori. ‘Há três anos não pensava 
que conseguiríamos atingir este nível.’
Outras equipas com o apoio técnico da Motul 
também animaram a prova de forma brilhante. 
Embora menos rápidos no buggy Optimus Evolution 
da MD Rallye Sport, os dois Pascals, Thomasse 
e Larroque, favoreceram a regularidade para 
conquistar o 3.º lugar. Jean-Claude Ruffier merece 
elogios ao levar a sua equipa Dakar Can-Am ao 4.º 
lugar na categoria SSV...  com a respeitável idade 
de 78 anos! Por último, graças à Motul, os pilotos 
da Malle Moto, que competiram sem assistência, 
puderam trabalhar todas as noites com o abrigo 
de uma tenda e eletricidade e também com toda a 
gama de produtos de manutenção da Motul.

africa ecO race
DaKaR

serraDOri  
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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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O vice-campeão do Andros Trophy Elite de 
2016/2017 está a dar o seu melhor para se sagrar 
campeão em 2017/2018! Embora tivesse apenas uma 
ligeira vantagem de 14 pontos ao sair de Isola 2000, 
Eddy Bénézet mais que duplicou esta diferença em 
20 e 21 de janeiro, em Serre Chevalier, onde o piloto 
da equipa CMR, com a parceria técnica da Motul, 
obteve o 2.º lugar e também a vitória.
Elite, Elite Pro? Como funciona? Para limitar os custos 
no Andros Trophy, o mesmo automóvel é conduzi-
do alternadamente por dois pilotos que competem 
num campeonato diferente. Assim, o BMW M2 n.º 3 
do antigo campeão francês e europeu Eddy Bénézet 
em Elite é pilotado por Franck Lagorce em Elite Pro. 

O antigo piloto de F1 conquistou o quinto pódio em 
igual número de encontros disputados nesta tempo-
rada. Continua na corrida por um lugar no Top 3 final, 
pois a diferença para os dois pilotos que detêm o 2.º 
lugar ex aequo se cifra em apenas nove unidades. 
Os motociclistas da AMV Cup, com parceria da 
Motul, pontuaram a dobrar no departamento Hautes 
Alpes com duas vezes mais finais no seu programa 
que habitualmente! A segunda camisola amarela da 
Motul é Sylvain Dabert que recuperou a liderança na 
AMV CUP na neve da ‘Serre-Che’. O piloto da equipa 
Trebad esteve ausente do pódio no sábado antes de 
vencer tudo no domingo. O próximo episódio? Em 
Lans-en-Vercors, de 26 a 27 de janeiro.

TrOphée anDrOs
SeRRe CHeVaLieR 

camisOlas amarelas  
em encOsTas Brancas
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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 M-TEC Co., Ltd., mais conhecida com a marca 
Mugen, apresentou em 12 de janeiro os seus vários 
programas de automobilismo e motociclismo. A Mu-
gen disponibiliza tecnologia aos seus pilotos e equipas, 
ao mesmo tempo que também participa diretamente 
como Team Mugen, com o apoio técnico da Motul.
A presença em duas rodas baseia-se num conceito de 
moto elétrica desenvolvido pelos jovens engenheiros 
da empresa. A firma japonesa venceu as quatro últimas 
edições da prova TT Zero organizada durante a quinze-
na do Isle de Man Tourist Trophy. A Shinden Roku está a 
apresentar uma máquina avançada denominada Shin-
den Nana. Espera-se que a identidade dos três pilotos 
seja divulgada na apresentação oficial marcada para o 
Salão de Motos de Tóquio em março deste ano.
Quanto aos desportos motorizados, contamos ver a 

Mugem nos dois principais campeonatos japoneses. 
Em Super Formula, a equipa esteve mais perto que 
nunca do título em 2017 com Pierre Gasly, que desde 
então foi promovido como piloto de Fórmula 1 confir-
mado. Os Dallaras n.º 15 e n.º 16 serão pilotados por 
Nirei Fukuzumi, 3.º da GP3 Series no ano passado, e 
pelo experiente Naoki Yamamoto, campeão de 2013 
da modalidade. Em Super GT, Hideki Mutoh e Daisuke 
Nakajima vão partilhar a Honda NSX GT500 da Team 
Mugen.
À Mugen não faltará atividade durante a temporada 
com o fornecimento, a manutenção e a operação 
nos circuitos dos motores Honda em Super Formula 
e também em Super GT. Uma missão que abrange 13 
automóveis no total.

mugen
SeaSon PReSenTaTion

lealDaDe e amBiçãO

Bruce anstey
Team Mugen

Mugen Shinden Roku
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