
HUNGARIAN VERSION
14.02.18

 FOLLOW   US ON

motul.com

Rétromobile – Paris



A Motul támogatásával létrejött Rétromobile 
autókiállítás február 11-én, vasárnap este bezárta 
kapuit, miután a látogatók fáradhatatlanul, a páriz-
si régió közlekedését béklyóba kötő időjárással da-
colva öt teljes napon át ostromolták a kiállítóterül-
etet. A Motul pavilonját is sokan megtekintették. 
A vállalat szakemberei bőven oszthattak tanácsot 
oldtimer autók felújítása iránt lelkesedő fiatalnak és 
idősnek egyaránt. A Carrera Panamericana múltat 
felidőző dekorációja eleve felcsigázta az érdeklő-
dést az 1988-as rallye 30. évfordulóján. A Motul 
azonban nem csupán itt, hanem számos más 
kiállítónál is jelen volt.
Az L-jelű folyósón sétálva nem lehetett kihagyni a 
Classic Racing School veterán autók vezetését ok-
tató autósiskola pavilonját. Julien Chaffard és Mor-
gan Pezzo fejéből pattant ki az a fantasztikus ötlet, 
hogy az auvergne-i Charade versenypályán autóis-
kolát nyissanak, ahol 'old school' együléses autókat 

lehet vezetni. A Crosslé gyártótól Formula Ford 
flottát szereztek be. A 90F típust az iskolának épí-
tették a márka első Formula Ford modellje alapján, 
a 16F pedig 1969-et idézi.
Miután évről-évre gyűjtötte a Crosslé-kat, Paul Mc-
Morran végül megvásárolta az északír vállalatot. 
Mesélt az autósiskolához fűződő kapcsolatáról 
is: - Julien azzal hívott fel két ével ezelőtt, hogy az 
iskolának együléses, szivar alakú, a hatvanas évek 
végét idéző autókat szeretne vásárolni. Voltakép-
pen szerződéskötés nélkül, férfiakhoz illő módon 
jutottunk egyezségre. Nem sokkal később csatla-
kozott hozzánk műszaki támogató partnerként a 
Motul, aminek a termékeit nagyra értékeljük.'  
A Formula Ford úttörőinél az új verzió és a Crosslé 
modell mindössze néhány dologban különböznek 
egymástól. A mi 90F jelű autóinkkal szemben 
nem elvárás, hogy maradéktalanul korhűek legye-
nek. Ránézésre egy hatvanas évek végi autót >>  

RÉTROMOBILE CLASSIC CAR SHOW
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>> láthatunk, és vezetni is hasonló élmény. 
Ugyanakkor a kialakítását, karbantarthatóságát, 
biztonságát tekintve nem nélkülözi a modern fe-
jlesztéseket. Például a benne lévő Ford Zetec mo-
tor hasonló a Formula Ford-ban 1992-ben használt 
motorhoz. Nagyon megbízható, és teljesíti ugya-
nazokat a zajkibocsátási előírásokat. Az iskola ta-
nulói odáig vannak a körmös tengelykapcsolóért 
és a híres háromlábas váltási technikáért. 
A Paul McMorran-nal folytatott beszélgetés 
ösztönzött arra minket, hogy a francia sportautó 
szövetség, a Fédération Française du Sport Au-
tomobile pavilonja felé vegyük az utunkat. A 
szövetség - a Motul támogatásával - klasszikus 
versenyautók számára szervezi a Historic Tour 
eseményt. A Crosslé vezérigazgatója is rajongó: 
- Én is indulok a Ford Formula futamokon Fran-
ciaországban, az 1981 előtt készült autókat fel-
sorakoztató B osztályban, és részt veszünk a … 
Motul Challenge-n! 
A pörgős eseményen lehetőség nyílt megcsodál-

ni néhány valódi drágakövet a Brabus Classic 
standjánál. A klasszikus Mercedes-Benz autók 
felújításának szakértői világosan utaltak a Motul-lal 
létesített műszaki együttműködésükre a Rétromo-
bile kiállítás során. Az idén kiállított sztárjárgányok 
között láthattunk egy sirályszárnyas 300 SL Gu-
llwing-et és egy 280 SL Pagoda-t.
A Peter Auto pavilonjának egyedi hangulata a Mo-
tul-ra helyezte a hangsúlyt, hiszen mindig is együtt-
működött a Tour Auto, a Le Mans Classic és Classic 
Endurance Racing versenyekkel. Legvégül az On-
roak Automotive standjánál tüzetesen szemügyre 
lehetett venni a rendkívüli megjelenésű Pescarolo 
01-Judd-ot, melyet Romain Dumas, Jean-Chris-
tophe Boullion és Emmanuel Collard vezetett 
bronzérmet érő dobogós helyre a Le Mans-i 24 
órás verseny 2007. évi futamán. Ezzel visszaté-
rtünk a jelenben és egy másik Motul együttműkö-
déshez, mivel az ACO a Rétromobile-n jelentette 
be a legnagyobb presztizsű 24 órás esemény 86. 
versenyét. De ez már egy másik történet... 
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Számtalan csapat és versenyző várta izgatottan 
az ACO sajtótájékoztatóját február 9-én, pénteken 
délután 3 órakor a párizsi Rétromobile oldtimer 
autó kiállításon. A várakozás nem volt hiábavaló, 
mert hivatalosan bejelentették a Le Mans-i 24 órás 
autóverseny résztvevőit. A Motul több szempontból 
is érintett. Egyrészt a Motul az FIA WEC hivatalos 
kenőanyag-szállítója és a kiemelt esemény támo-
gatója, másrészt a vállalat piros-fehér logója több 
versenyző csapatnál megjelenik, mint műszaki tá-
mogató partner. 
Az FIA WEC 'Super Season' elnevezésű szupersze-
zonja egyedi kíván maradni a műfajban. Ahhoz, 
hogy induláskor rögtön két évet fedjenek le, a kö-
vetkező szezonban a Le Mans-i 24 órás versenyre 
két etapban kerül sor. Mivel rengetegen jelentkeztek 
a 2018. év klasszikus Sarthe futamára, az ACO 

számára biztosan sok fejtörést okozott a megfelelő 
versenyzők kiválasztása. A rendelkezésre álló 60 
induló helyből 36-ot osztottak ki a FIA World Endu-
rance Championship bajnokság résztvevői között, 
ami tekintélyes hányadot jelent. Ehhez adódik az a 7 
meghívás, amit 2017-ben elért eredményeik alapján 
kiválasztott csapatoknak küldtek el. Mindezek után 
függőben maradt 17 hely és további 9 tartalék.
A Motul a csúcskategóriát jelentő LMP1-be a Re-
bellion Racing-el együtt tér vissza, amely két Re-
bellion R13-at vezet be Le Mans-ban és a FIA WEC 
osztályban. Az egyiket Bruno Senna valamint 
Neel Jani és André Lotterer korábbi győztesek 
vezetik, a másik autó volánjánál Mathias Beche, 
Gustavo Menezes és Thomas Laurent foglalnak 
majd helyet. A svájci  csapat az ELMS-ben is raj-
thoz áll egy Oreca LMP2-vel.  >>

LE MANS 24 HOURS  
PRESS CONFERENCE
PARIS

TÚRÁZTATÁS A CSÚCSON
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>> A Motul műszaki támogatásával a túrabajnokság 
összes versenyén induló csapatok közül a TDS 
csapat istállójának színei alatt induló, a 2013. év 
sarthe-i versenyét megnyerő François Perrodo, 
Matthieu Vaxivière és Loïc Duval Oreca LMP2-jét 
érdemes kiemelni. A GT-t elhagyó Larbre Compé-
tition azonos programot mutatott be. A Le Mans-i 
24 órás versenyen 25. alkalommal rajthoz álló, a 
Val de Vienne pályán honos csapat egy Ligier JS 
P217-t indít. A GTE Am-ben a Clearwater Racing 
pedig egy Ferrari 488 GTE-vel készül visszatérni a 
világverseny porondjára
Nem kevesebb, mint nyolc LMP2 prototípus vi-
seli majd a Motul színeit a 24 órás valamint az 
európai versenysorozatban. Ezek közé tartozik 
a United Autosports két Ligier-e, az Algarve Pro 
Racing, az Eurasia Motorsport és az IDEC Sport 
egy-egy Ligier-e, míg a Graff Racing az Oreca 
mellett tette le a voksát. Az orosz G-Drive Racing 

két új indulóját a TDS Racing és a Graff jegyzik. 
A Motul ráadásul az LMP2 osztály prototípusaiban 
is széles körben érintett. 7 autó indul az FIA WEC 
versenyein, 20 autó Le Mans-ban, és további 17 autó 
az ELMS-ben, nem is említve az Észak-Amerikában 
induló versenygépeket. Mindegyik autóban a Motul 
technológiáját alkalmazó Gibson GK428 motor (4.2 
literes V8) dohog.  
Hasonló műszaki partneri kapcsolat köti össze a 
Motult és az LMP3 géposztályt és az ott dübörgő 
Nissan motorokat, melyek közül 18-an vesznek részt 
az ELMS 2018. évi szezonjában. 
Remekül vezetett csodálatos autók új dinamikával 
felvértezett eseményeken és bajnokságokon... az 
előttünk álló hónapok igazán lebilincselőnek ígé-
rkeznek. Alig várjuk, hogy az ACO-val együtt kiál-
thassunk: jöjj el 2018. június 16. délután 3 óra, ami-
kor a kék, fehér, és piros zászlóval elindítják a 86. Le 
Mans-i 24 órás autóversenyt! 
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bellion Racing-el együtt tér vissza, amely két Re-
bellion R13-at vezet be Le Mans-ban és a FIA WEC 
osztályban. Az egyiket Bruno Senna valamint Neel 
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a másik autó volánjánál Mathias Beche, Gusta-
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FRENCH ICE RACING 
SUPER BESSE 

TÚRÁZTATÁS A CSÚCSON
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Eddy Bénézet (BMW M2), 620 pts

Louis Gervoson (Audi A1 Quattro), 595 pts

Sylvain Pussier (Peugeot 3008), 585 pts
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FINAL ELITE RANKING

Team Trebad
Sylvain Daberd

KTM 450 EXC



A 2018-os Andros Trophy Auvergne-ben, a Su-
per Besse síparadicsom szívében ért véget február 
3-án. A fagyosan kedvelt sorozat partnere, a Motul 
számára a végeredmény fölöttébb hízelgő. Az Elite 
Pro osztályban a  hőmérséklettől függetlenül nagy 
teljesítményt nyújtó kenőanyagok szakértője elége-
detten könyvelhette el Franck Lagorce-nak a CMR-al 
és Benoît Tréluyer-nek a Comtoyou-val elért sikereit. 
Mindeközben a Motul műszaki partnerei osztoztak a 
másik három márkafüggetlen bajnokságon.
A Classic & Modern Racing (CMR) csapata az 
egyik BMW M2-vel szerzett aranyat az Elite osztály-
ban Eddy Bénézet-nek köszönhetően, aki ezzel 
helyrehozta az előző szezon átélt csalódását, amikor 
éppen csak lemaradt a bajnoki címről.
A csapatverseny állása nagyon érdekesen alakul, 
mert összesítik a csapatoknak az Elite illetve az Elite 

Pro osztályokban a legjobb versenyzők által össze-
gyűjtött pontjait. Ezekkel a feltételekkel a Comtoyou 
nyert, és a CMR lett a harmadik. A Motul is hozzájárult 
a sikerekhez még akkor is, ha az együttműködés 
csak az egyik autóval jött létre a waterloo-i belgák és 
a francia Pôle Mécanique d’Alès-Cévennes pályán 
honos versenyzők közül.
Az AMV kupában a Team Trebad Husqvarna 
csapatban Sylvain Dabert remekelt, de az új 
bajnoknak nem adták ingyen a sikert a szezon-
ban. A Super Besse-i első döntőben a helyzet tu-
lajdonképpen majdnem katasztrofálisan alakult. 
Vivian Dabert elbukott, estében bátyját is magával 
rántotta. De Sylvain első számú riválisa is a pálya 
elhagyására kényszerült! Bordazúzódás ide vagy 
oda, 'Iceman' megérdemelten ünnepelhette a 
nyolcadik bajnoki címét!  

FIM TEAM ICE SPEEDWAY GLADIATORS
SHADRINSK

KÉT ÉS FÉL DÍJ A MOTULNAK
Russia (Koltakov, Ivanov, Khomitsevich ), 50 pts

Sweden (Svensson, Ledström, Haarahiltunen), 40 pts

Austria (Zorn, Ebner), 30 pts
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TEAM RANKING

Dmitry Koltakov
Jawa 500cc

Credits : Romane Didier, Antonin Grenier, Marc de Mattia, 
B.Bade, Dmitry Koltakov
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