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Colin Edwards / NGM Mobile Forward Racing Team / Yamaha FTR

Visto que a temporada de MotoGP de 2014 se prepara 

para a ronda inaugural no Qatar a 23 de março, ou seja, já 

daqui a duas semanas, a Motul aumenta a sua presença 

no mais antigo campeonato motorizado do mundo através 

do início de uma nova e estimulante parceria técnica.  

A Motul será o parceiro oficial em lubrificantes para 

MotoGP da NGM Mobile Forward Racing e a FTR com 

motor Yamaha da equipa, que em 2014 vai competir na 

nova classe “Open”, também irá exibir o icónico logótipo 

branco e vermelho da marca. Esta nova associação vem 

juntar-se a uma relação antiga desta empresa de lubrifi-

cantes com a Tech3 e antecede o muito falado regresso 

da Suzuki à competição em 2015.

Hervé Amelot, Presidente do Conselho de Administração 

da Motul, está entusiasmado com a mais recente parceria 

da sua empresa: “Estamos muito satisfeitos com a assi-

natura deste acordo com a Forward Racing, uma equipa 

muito profissional, que ano após ano tem feito enormes 

progressos em termos de desempenho. Esta parceria re-

força os fortes laços históricos entre a Motul e a Yamaha 

ao mais alto nível da competição motociclista, o campe-

onato de MotoGP.”

Os pilotos da Forward Racing para 2014 serão o bicam-

peão mundial de Superbike, “Texas Tornado” Colin Ed-

wards, e Aleix Espargaró, um espanhol que foi o primeiro 

em CRT em 2013.  Para o norte-americano, trata-se mais 

ou menos de “um regresso a casa”, pois já competiu com 

as cores da Motul várias vezes ao longo da sua carreira 

ao serviço da equipa Yamaha e da Tech 3.  Esta equipa 

relativamente jovem tem causado um impacto consid-

erável no motociclismo internacional desde a sua apre-

sentação em 2009 e está entusiasmada com a temporada 

que se avizinha e as novas oportunidades que oferece.  

Marco Curioni, diretor da NGM Mobile Forward Racing, 

acrescentou: “Estamos muito contentes e satisfeitos por 

podermos colaborar com a Motul, tanto pelo fornecimen-

to dos seus produtos como pelo apoio técnico. Também 

estamos muito orgulhosos com a colaboração, porque 

é mais um indicador do elevado grau de consideração 

e de compromisso que a Yamaha e os seus principais 

parceiros técnicos têm mostrado no nosso projeto para a 

temporada de 2014.”

A Motul anuncia uma nova parceria em MotoGP com 
a NGM Forward Racing Team
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Pol Espargaro / Yamaha Tech3 / Yamaha M1

Durante o fim de semana de 8 a 9 de março, o circuito de 

Losail no Qatar recebeu o último dia de testes oficiais das 

equipas Satellite e da categoria Open. Os pilotos Motul esti-

veram em grande forma, visto que fizeram os três melhores 

tempos! Aleix Espargaró foi o mais rápido na Yamaha da 

equipa NGM Mobile Forward Racing, a dois décimos de 

segundo da «pole position» de Jorge Lorenzo em 2013. 

Logo atrás ficou o seu irmão Pol, campeão mundial em 

2013 de Moto2, que passou o fim de semana a testar di-

versas configurações para a Yamaha Tech3. Infelizmente, 

no fim da sessão, um erro numa mudança fez com que 

o jovem piloto catalão sofresse uma queda que, apesar 

de não ter sido violenta, lhe causou fratura na clavícula. 

«Cometi um erro ao reduzir a velocidade para entrar numa 

curva.» - admitiu. «Acabei por ir sempre em frente e cair na 

gravilha. No entanto, depois deste teste continuo confiante 

e otimista e voltarei às corridas dentro de duas semanas.»   

O seu colega de equipa, Bradley Smith, conseguiu o ter-

ceiro melhor tempo do fim de semana, depois de ter ex-

perimentado várias configurações na geometria da care-

nagem e após uma simulação de corrida que considerou 

satisfatória: «Decidimos fazer a simulação às 10 p. m., 

porque pensamos que era a altura mais parecida àquela 

em que vamos competir. Fizemos alguns ajustamentos a 

meio, mas consegui voltar a partir com os mesmos pneus 

para os últimos 15 minutos. Estou muito satisfeito com o 

trabalho que fizemos aqui.» 

Foi, portanto, um resultado positivo para a Tech3, como 

confirmou Hervé Poncharal, o diretor da equipa: «Este 

teste demonstrou mais uma vez que estamos no início de 

uma temporada muito emocionante, com muitos pilotos a 

lutarem pelas melhores posições, e fico contente por poder 

dizer que estamos entre eles. (…) Mal posso esperar pelo 

início da corrida neste circuito daqui a duas semanas.» 

Nunca mais chega 20 de março para a prova inaugural no 

mesmo espaço!  

Os pilotos Motul conseguem os três melhores tempos!  
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NISMO GT500 Unveil

Juntamente com a NISMO, a Nissan Motor Co. Ltd. partil-

hou recentemente as suas atividades em termos de des-

portos motorizados para 2014, que vão incluir a participa-

ção nas 24 Horas de Le Mans com a NISSAN ZEOD RC, o 

apoio global com o NISSAN GT-R NISMO GT3 para a com-

petição de clientes, a expansão do programa Nismo Ath-

lete e a participação na classe GT500 da nova série Super 

GT para 2014 com a equipa NISSAN GT-R NISMO GT500. 

A Motul é um parceiro técnico importante da NISMO, es-

pecialmente para a competição em Super GT. Como os 

Regulamentos Técnicos para 2014 (excluindo os motores) 

foram alinhados com os do DTM (German Touring Car 

Masters), a NISMO vai participar na série com um veículo 

que apresenta um chassis e motor desenvolvidos recen-

temente. Para assegurar que os lubrificantes cumprem 

estes critérios rigorosos, a Motul tem colaborado de perto 

com a NISMO nesta fase de desenvolvimento e teste. 

Nos pilotos também há novidades, pois Tsugio Matsuda 

vai formar equipa com Ronnie Quintarelli no carro NISMO 

nº. 23. Foi igualmente apresentado um novo emblema que 

exibe as características cores vermelhas da marca com 

um toque de prateado.

A Nissan e a NISMO anunciam as atividades em despor-
tos motorizados para 2014

2014 Nismo programme
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Dmitry Koltakov / Jawa 500cc

Depois das duas primeiras provas da temporada, o 

Ice Speedway Gladiators Championship, com parceria 

da Motul, trocou a Rússia pelos Países Baixos e em 8 

março realizou-se em Assen no Bonte Wever Stadium, 

diante de 10 000 fãs entusiasmados. Uma temperatu-

ra anormalmente elevada para esta altura do ano, de 

cerca de 17 ºC, causou problemas de manutenção do 

gelo para os organizadores, mas que felizmente não 

tiveram um grande impacto nas corridas. Os dois favo-

ritos provaram ser os melhores, com Ivanov a ganhar 

a primeira corrida à frente de Koltakov, cuja equipa é 

apoiada tecnicamente pela Motul. Na segunda corrida 

do fim de semana, os dois pilotos empataram no pri-

meiro lugar, o que mostra bem como rivais ferozes! A 

uma prova do fim do campeonato, estão separados 

por apenas sete pontos. Em terceiro lugar está Dimitry 

Khomitsevich que conseguiu levar a melhor sobre Igor 

Kononov, enquanto o melhor piloto não russo foi o sue-

co Stefan Svensson, que terminou em sexto. O público 

holandês sofreu uma enorme desilusão quando o seu 

compatriota Rene Stellinwerf teve de abandonar a cor-

rida depois de uma colisão com Gunter Bauer. Como 

ficou gravemente ferido na coxa, provavelmente só 

voltará a pilotar uma moto daqui a várias semanas. 

A última prova da temporada realiza-se a 22 de março 

em Inzell, na Alemanha. Entre estes dois líderes, vere-

mos o que o futuro nos reserva! 

Ivanov conserva a liderança, mas Koltakov mantém 
todas as hipóteses 

Motul FIM Ice Speedway Gladiators World Championship / Assen

Standings

01 / Daniil Ivanov, 112 pts

02 / Dmitry Koltakov, 105 pts

03 / Dmitry Khomitsevich, 90 pts
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Clément Desalle / Rockstar Energy Suzuki Factory / Suzuki RM-Z450

Uma semana depois do cenário desértico e seco de 

Losail, os pilotos do Motocross World Championship 

tiveram de enfrentar uma humidade ambiente extrema 

em Si Racha, na Tailândia, com uma temperatura de 40 

ºC, e um público com cerca de 22 000 espetadores. A 

correr pela Suzuki Rockstar, apoiada pela Motul, Clé-

ment Desalle conseguiu fazer esquecer a imagem pou-

co convincente deixada no primeiro grande prémio da 

temporada. Desta vez apresentou-se em boa forma e 

ficou em segundo em ambas as corridas! Na segunda 

corrida, teve mesmo uma partida excelente que lhe per-

mitiu ficar na frente até que os problemas de potência 

(provavelmente devido ao combustível especial de com-

petição para este Grande Prémio e também ao calor) o 

forçaram a deixar passar Cairoli. «Estou muito contente 

com a minha reação depois de uma impressão menos 

boa no Qatar.»- disse o piloto. «Para mim foi um prazer 

competir aqui e isso vê-se nos meus resultados, apesar 

de as altas temperaturas terem complicado as coisas.»  

Os problemas de potência misteriosos também afetaram 

o seu colega de equipa, Kevin Strijbos, além de outras 

equipas. Depois de um ótimo quinto lugar na primeira 

corrida, terminou em décimo quarto na segunda. 

Em MX2, Motul apoiou a Suzuki Europe e os seus três 

pilotos Glenn Coldenhoff, Julien Lieber e Jeremy Seewer. 

Glenn continuou a melhorar na primeira corrida do último 

Grande Prémio e ascendeu à segunda posição do pódio 

na classificação geral das duas corridas! Ele disse: «Foi 

realmente uma boa corrida. Sei que estou forte e sinto-

me muito satisfeito com o trabalho da equipa e da moto, 

com a qual me estou a dar bem.» As coisas não cor-

reram tão bem aos seus dois colegas de equipa, mas 

Jeremy Seewer terminou em décimo segundo na corrida 

dois, ultrapassando Lieber no campeonato.

A correr pela equipa Construct KTM, que a Motul tam-

bém apoia, Valentin Guillod cruzou a meta em décimo 

quarto na primeira corrida, mas teve de abandonar na 

segunda. 

Para o próximo Grande Prémio, a 30 de março, as equi-

pas vão ter de atravessar o oceano até ao Brasil.

Desalle de novo no grupo da frente e Coldenhoff  
termina em segundo

FIM MXGP / Si Racha

MX1 Standings

01 / Antonio Cairoli (KTM), 92 pts

02 / Maximilian Nagl (Honda), 76 pts

03 / Gautier Paulin (Kawasaki), 75 pts

05 / C. Desalle (Rockstar Energy Suzuki), 71 pts

08 / K. Strijbos (Rockstar Energy Suzuki), 50 pts
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Cory Buttrick / Beta Racing Team / Beta 300 RR

Na AMA/NEPG National Enduro Series, a Motul apoia 

a marca Beta, com a qual possui um acordo de reco-

mendação para os EUA. A primeira ronda do cam-

peonato decorreu durante o primeiro fim de semana 

de março e a Beta entrou nesta prova com as duas 

300 RR de Cory Buttrick e Justin Sode. Cory não 

corria desde 2012 devido a uma lesão e, apesar de 

ainda estar um pouco enferrujado, obteve um bom 

nono lugar. «Foi um início de época aceitável. Gosta-

ria de ter estado melhor mais lá para o fim da corrida, 

mas ainda há muito espaço para evoluir, enquanto me 

adapto à moto.» No entanto, Justin Sode teve alguns 

problemas, nomeadamente quando o pedal de mu-

danças ficou preso no estribo, o que o forçou a com-

petir em segunda num dos treinos. Sode terminou o 

fim de semana na vigésima terceira posição da geral. 

«A primeira ronda do nacional de enduro não correu 

como tinha planeado.» - admitiu. «Não tinha a confi-

guração adequada e depois parti o manípulo. Mas 

ainda assim, nos últimos quatro treinos, apresentei 

tempos regulares e bons.’ Tim Pilg da Beta explica: 

«Vamos ter de lutar pelo nosso lugar no pódio. Com 

o Cory e o Justin, temos um boa equipa que com o 

tempo vai ficar mais forte.’ A segunda ronda realiza-

se no Texas a 23 de março. 

Beta e Cory Buttrick com um bom arranque 

AMA/NEPG National Enduro / Pelion
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Egyptian Stunt event

Como os fãs das motos egípcios nunca tiveram a opor-

tunidade de mostrar os seus talentos na região do Cai-

ro, decidiu-se criar uma competição de acrobacias em 

circuito, com todas as infraestruturas de segurança, 

para evitar as concentrações ilegais, que, obviamente, 

são perigosas. O evento realizou-se a 28 de fevereiro 

em Oasis, Heliopolis, próximo do Cairo. Os organiza-

dores propuseram ao importador da Motul, ULM Shop 

a Co., que participasse neste festival de perícia para 

mostrar que a marca já tem distribuição oficial no país. 

O encontro decorreu com a supervisão do Clube Au-

tomóvel do Egito, que também pertence à FIA e à FIM. 

Os participantes dispunham de três rondas para com-

petirem entre si e eram avaliados nas seguintes acro-

bacias: wheelies, stoppies, burnouts e drifts. Deste 

modo, durante todo o evento, o público pôde descobrir 

toda a gama da Motul para motociclismo.  

Motul apoia a primeira prova de acrobacias no Egito 

Egyptian Stunt event  / Heliopolis

Results

01 / Ramy Sold (Race stunt bike)

02 / E. EL-Sayed (Quad bike, Beach buggy stunt bike)

03 / Ahmed Babars (Trail bike, Dirt stunt bike)
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