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Monster Yamaha Tech3 / Bradley Smith / Yamaha YZR-M1

No início de fevereiro as equipas MotoGP realizaram 

os primeiros testes da pré-temporada no circuito de 

Sepang na Malásia. Para a Yamaha Tech3, que conta 

com o apoio técnico da Motul, os três dias terminaram 

da melhor forma, dado que dois pilotos chegaram ao 

oitavo e nono lugar da classificação geral. Bradley 

Smith trabalhou imenso na afinação e foi um dos pilo-

tos mais assíduos ao realizar 55 e 66 voltas no primeiro 

e segundo dia. Participou igualmente numa simulação 

de corrida com 15 voltas para compreender melhor o 

consumo e os esforços físicos. «Pude analisar mais 

profundamente a configuração eletrónica, os pneus 

Bridgestone e o comportamento da suspensão nova, 

que foi muito positivo.» - confirmou o piloto. Para o seu 

jovem colega de equipa, Pol Espargaro, estes dias fo-

ram uma descoberta, dado que era apenas a segunda 

vez que pilotava a sua Yamaha YZF-M1. Apesar disso, 

assegurou um tempo excelente no final da sessão. «Es-

tou muito satisfeito com o trabalho que fizemos.»- disse 

o campeão de 2013 em Moto2. «Consegui melhorar 

significativamente os meus tempos, mas ainda mais 

importante para mim é que me sinto realmente bem na 

moto.» 

A Motul também é parceira da equipa Suzuki, que está 

a preparar o seu regresso ao MotoGP em 2015 e que 

também esteve em Sepang. O principal objetivo destes 

três dias de testes foi avaliar o novo sistema eletróni-

co e experimentar várias configurações. Com Takuya 

Tsuda e Nobuatsu Aoki, Randy de Puniet melhorou cla-

ramente as suas marcar durante a sessão: « Era impor-

tante começar a afinar o novo sistema Magnetti Marelli 

e havia muito para fazer, mas melhorámos a ligação 

do motor pela manhã e à tarde concentrámo-nos no 

controlo de tração.» 

A próxima sessão de testes vai decorrer em Sepang no 

fim de fevereiro.

Dias de testes brilhantes para as equipas Motul 

FIM MotoGP World Championship test / Sepang
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Hozoi Graffiti painting

Ready, steady, outbid !

A FIM e a Motul lançam um leilão de um graffiti único do ar-

tista francês Hozoï durante a Gala FIM, apresentada no último 

mês de dezembro no Mónaco. 

A obra de arte, que homenageia a comunidade motociclista, 

está assinada pelos FIM World Champions de 2013 como 

Marc Marquez, Tom Sykes, Antonio Cairoli ou Laila Sanz e por 

outras lendas da FIM. As receitas da venda serão doados à 

Riders for Health, a instituição de caridade oficial da FIM que, 

desde há 25 anos, realiza um trabalho notável na prestação 

de cuidados de saúde em todo o continente africano. 

A Motul e Hozoï trabalham juntos há mais de 10 anos em 

vários projetos artísticos. Uma colaboração artística alimen-

tada por uma paixão comum por desportos motorizados e 

pela vontade de estabelecer laços entre a arte e a indústria 

automóvel para provocar encontros criativos. Com isto em 

mente, em 2012 foi iniciado um novo projeto com este artista 

conceptual francês que trabalha o metal e o graffiti: a “via-

gem em duas rodas de Hozoï”. 

Ao longo de sete meses, Hozoï viajou pelo cinco continentes 

e partilhou a sua paixão pelo motociclismo, criando obras de 

arte, promovendo valores humanos universais e destacando 

o facto de a utilização que as pessoas fazem das motos de-

pender fortemente da sua cultura e ambiente. 

Este graffiti pintado ao vivo por Hozoï na Gala FIM é o resul-

tado desta viagem cativante, repleta de experiências autênti-

cas e encontros memoráveis. 

O leilão decorrerá de 12 a 20 de fevereiro de 2014 no website 

FIM. 

Para aceder ao leilão: www.fim-live.com 

Para mais informação: 

Riders for Health: http://www.riders.org 
Motul: http://www.motul.com 
Hozoï: http://hozoi-2-wheel-trip.tumblr.com

FIM – Motul partnership / Monaco
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Steve Ramon / Suzuki Factory Racing Rockstar Energy / Suzuki RM-Z 450

O Le Touquet Enduropale é uma das mais árduas provas de 

enduro. Os pilotos têm de lutar durante três horas sem per-

derem as forças num circuito costeiro com 13 km. Este ano 

no dia 9 de fevereiro as condições meteorológicas eram tão 

adversas, com uma chuva intensa e o vento a chegar aos 100 

km/h, que os organizadores decidiram reduzir o número de 

participantes e aceitaram menos que os habituais mil.

A Motul apoiou a equipa Suzuki Rockstar Energy Factory Ra-

cing e o seu piloto belga Steve Ramon, campeão do mundo 

de 2007 e vencedor do Enduropale 2011. No verão de 2011, 

ele sofreu um acidente muito grave que quase lhe custou o 

uso das pernas. O seu regresso ao mais alto nível competitivo 

mostra a sua determinação excecional, tanto mais que em Le 

Touquet conseguiu chegar em terceiro, apesar das condições 

difíceis. Depois de uma excelente partida, ficou no grupo da 

frente, mas, depois da segunda paragem nas boxes, cometeu 

alguns pequenos erros que o afastaram para o sétimo lugar. 

Com determinação, avançou até aos lugares da frente e, na 

última volta, conquistou a terceira posição. «Tive um bom 

começo, mas depois cometi alguns pequenos erros.» - disse. 

«Quando perdes lugares muito rapidamente, então tens de 

continuar concentrado. As mãos foram o meu maior proble-

ma, que estavam geladas depois de algumas voltas. Além de 

ser doloroso, isto torna a condução muito difícil. Mas estou 

muito satisfeito com os lugares que subi nas últimas voltas.» 

Os pódios de Steve Ramon!

Enduropale / Le Touquet

Results
01 / Adrien Van Beveren, Yamaha

02 / Antoine Meo, KTM

03 / Steve Ramon, Suzuki
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Jawa 500cc

Conforme esperado, a equipa russa manteve o título 

no final das 42 classificatórias do Ice Speedway Gla-

diators World Championship. As provas decorreram 

de 8 a 9 de fevereiro na pista de gelo de Togliatti na 

Rússia, e, apesar da atenção desviada para a aber-

tura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, muitos 

espetadores marcaram presença para aplaudir os gla-

diadores. 

Daniil Ivanov, um herói local em Togliatti, foi imbatível 

nas oito corridas em que participou. A Suécia conquis-

tou um ótimo segundo lugar, especialmente graças ao 

excelente desempenho de Stefan Svensson. O piloto 

de Örnsköldsvik conseguiu 28 pontos em 43, dando a 

primeira medalha ao seu país desde 2010. O seu filho, 

Niclas, estreou-se na competição quando substituiu o 

pai na classificatória 40. Na prova 27, os dois homens 

fizeram história ao tornar-se a primeira dupla pai/filho 

a competir na mesma classificatória no campeonato. 

Mats Järf, depois de um ano de interregno, regressou 

este fim de semana e conquistou 32 dos 36 pontos da 

Finlândia. O seu colega de equipa Antti Aakko pare-

cia não estar na melhor forma depois da queda no 

campeonato individual na semana anterior em Krasno-

gorsk, pelo que os finlandeses não eram uma ameaça 

real para as equipas da frente.

A Áustria também sofreu com a queda do seu mais 

brilhante piloto, Franz Zorn, em Krasnogorsk e que não 

pôde comparecer em Togliatti. Segundos no ano pas-

sado e a contar com o desempenho de Harald Simon, 

os austríacos não puderam rivalizar com os russos.

Decididamente, neste desporto a equipa russa parece 

imbatível.

A equipa russa continua imbatível

Motul FIM Team Ice Speedway Gladiators World Championship / Togliatti

Results

01 / Russia, 58 pts

02 / Sweden, 43 pts

03 / Finland, 36 pts
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Subaru WRX STI / STI NBR Challenge 2014

Os parceiros de longa data Motul e Subaru Tecnica 

International (STI) voltam a unir forças em 2014 para o 

principal campeonato do Japão de Super GT e para as 

exigentes 24 Horas de Nürburgring.

No recente Salão Automóvel do Japão, a STI exibiu 

as suas máquinas de competição, nomeadamente o 

Subaru BRZ GT300 e um Subaru WRX STI completa-

mente novo e preparado para Nürburgring. Para mos-

trar o compromisso francês e japonês nesta parceria, 

o óleo Motul 300V foi exibido em conjunto com uma 

central elétrica regulada pela STI.

Este ano será o sétimo ano consecutivo que a STI com-

pete nas 24 Horas de Nürburgring. A equipa procura 

a terceira vitória na classe SP3T e será liderada pelo 

diretor de equipa Hideharu Tatsumi.

Depois de uma época espetacular com cinco pole 

positions em oito corridas e uma vitória de classe, o 

Subaru BRZ GT300 volta a competir no Super GT deste 

ano. Tal como em edições anteriores, a equipa será 

dirigida em conjunto com a R&D Sport e terá como 

pilotos Kouta Sasaki e o recém-chegado Takuto Iguchi.

A Motul e a STI reafirmam a parceria 

Tokyo Auto Salon & Fuji Speedway
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