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За вікном тепла погода і тому в нас багато новин 
про мотоцикли. Читачі найбільшого журналу 
по мото-темі обрали бренд LIQUI MOLY, як 
найкращий бренд з мастильних матеріалів для 
мотоциклів. В Остіні відбулися мото-перегони, 
на яких команда LIQUI MOLY зайняла перше та 
друге місце.
Дуже гарна новина є також для велосипедистів. 

В Україні з’явилася “BIKE“ лінійка. Компанія 
LIQUI MOLY піклується про своїх клієнтів і 
виробляє нові лійки для своїх присадок. А у США 
з’явилося потужне тріо з компаній APR, DINAN і 
LIQUI MOLY.   

Слово редактора

Шановні
колеги та
 партнери
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Головний редактор 
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Більше захисту від помилок. 
Використання неправильної 
добавки - все одно що 
давати комусь неправильні 
ліки. Ось чому LIQUI MOLY 
додає додаткову гарантію, 
щоб автомобілісти завжди 
використовували правильну 
добавку. Нові дозатори 
для присадок до палива 
запобігають потраплянню 
присадок для автомобілів 
на бензині в дизельні баки, 
а присадок до дизельного 
палива - в бензобаки. «Це 
забезпечує додатковий захист 
від необережних помилок 
з дорогими наслідками», 
- говорить Девід Кайзер, 
керівник відділу досліджень і 

розробок LIQUI MOLY.
Сучасні двигуни дуже 

ефективні. Але небезпека 
полягає в тому, що вони також 
дуже чутливі. Використання 
дизельної присадки в 
бензиновому двигуні або 
бензинової присадки в 
дизельному двигуні може 
мати руйнівні наслідки.  Навіть 
невелика кількість дизельного 
палива в бензиновому 
двигуні може привести до 
пошкоджень. Ще гірше, якщо в 
двигун дизельного автомобіля 
потрапляє навіть найменша 
кількість бензину. Дизельне 
паливо має змащувальний 
ефект, який нівелюється 
наявністю бензину. Без 

цієї змащувальної плівки 
неправильна заправка може 
призвести до пошкодження 
насоса, відмов паливної 
апаратури і дорогих ремонтів. 
Без змащення можуть 
постраждати форсунки і 
навіть камера згоряння. У 
разі сумнівів, паливо з баку 
необхідно було б відкачати, що 
забирало багато часу, і його 
необхідно було утилізувати, 
що обходилося дорого. Тому 
автомобільна промисловість 
відреагувала і встановила 
різні типи горловин паливних 
баків. У деяких випадках вони 
навіть замінили люк паливного 
бака, так що працюють два 
механізми.

Присадки з новими дозаторами

Бензиновий пістолет паливороздавальної колонки (1) має набагато менший діаметр, ніж 
дизельний пістолет (2). Завдяки більшому діаметру обидва важіля (3) приводяться в дію і 
доступ всередину баку відкривається.

НОВА ЛІЙКА

Bestseller
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З цієї причини дозатори 
для добавок LIQUI MOLY 
тепер мають різні діаметри. 
Заливка для присадок до 
дизельного палива досить 
велика, щоб відкрити захисну 
кришку дизельного бака, 
але занадто велика для 
відкриття бензобака. Точно 
так же заслінка дизельного 
бака залишається закритою, 
якщо ви намагаєтеся 

залити бензинову добавку. 
«Це додаткова гарантія 
від помилкового вибору 
неправильної добавки», - 
говорить Девід Кайзер.
 LIQUI MOLY успішно 

перемикає виробництво 
добавок на нові дозатори, 
тому деякий час ці продукти 
будуть доступні як зі старими, 
так і з новими дозаторами. 
Як і раніше, присадки LIQUI 

MOLY також мають колірне 
кодування, щоб відрізняти 
їх: дизельні присадки мають 
червону кришку, бензинові 
присадки мають синю кришку, 
масляні присадки мають 
чорну кришку, а радіаторні 
присадки мають білу кришку. 
Компанія завжди піклується 
про своїх клієнтів і намагається 
застерегти їх від дорогого 
ремонту через неуважність.

Bestseller
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Лінійка «BIKE» вже в Україні
ГАРНА НОВИНА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ

Відмінна новина для люби-
телів велосипеда. Зовсім не-
давно ми анонсували випуск 
лінійки BIKE від LIQUI MOLY, 
для догляду та обслуговуван-
ня велосипедів, а вже сьогод-
ні ми з радістю повідомляємо, 
що велосипедна програма 
вже в Україні! Компанія LIQUI 
MOLY створила лінійку BIKE 
спеціально для повного об-
слуговування велосипедів. 
Застосовуючи свій 60-річний 
досвід і останні технології в 
розробці змащувальних ма-
теріалів, LIQUI MOLY виробляє 
спеціальні мастила для всіх 
вузлів велосипеда з унікаль-
ними споживчими властиво-
стями.

Програма LIQUI MOLY BIKE 
включає в себе повну лінійку 
засобів, яка дозволяє повні-
стю обслужити велосипед 
будь-якого типу і призначення. 
Асортимент, фасування і зруч-
ність застосування зацікавить 
як любителя, так і професіо-
нала. Лінійка продуктів вклю-
чає в себе мастила, засоби 
для догляду та засіб для шин 
велосипеда.

Перш ніж приступити до об-
слуговування механічних ча-
стин велосипеда, попередньо 
слід, очистити деталі від ста-
рого мастила і забруднень. 
Робити це потрібно правильно 
і з застосуванням препаратів, 
які не зашкодять деталям. 

Очищення ланцюга необхід-
но проводити спеціальним 
складом, який нейтральний 
до поверхонь різного типу. В 
такому випадку краще всьо-
го застосувати препарат Bike 
Kettenreiniger (арт. 6054). Пре-
парат дозволяє максимально 
швидко і ефективно прове-
сти очищення робочих частин 
трансмісії велосипеда не 
пошкоджуючи при цьому при-
леглі деталі. Bike Kettenreiniger 
в аерозольній упаковці дозво-
ляє провести очищення не 
вдаючись до допомоги додат-
кового устаткування і не вима-
гає спеціальних навичок.
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Другий етап, від якого без-
посередньо і залежить робота 
трансмісії велосипеда, це ма-
стило. Сьогодні ринок пред-
ставляє величезну кількість 
різних мастил, які застосову-
ються в авто і мототехніці, але 
проблема в тому, що на жаль 
вони не підходять за певни-
ми характеристиками для ве-
лосипеда. LIQUI MOLY BIKE 
представляє на ринку два 
препарати, які максимально 
відповідають вимогам по екс-
плуатації велосипедів. Препа-
рат Bike Kettenol Dry Lube (арт. 
6051) велосипедне мастило 
для сухої погоди і Bike Kettenol 
Wet Lube (арт. 6052) велоси-
педне мастило для вологої 
погоди. Мастила розроблені з 
урахуванням експлуатаційних 
вимог. Мастило Bike Kettenol 
Dry Lube використовується в 
суху погоду на запилених до-
рогах. Склад мастила на ос-
нові нано-технологій дозво-
ляє якісно знизити зношення 
деталей при попаданні сухого 
бруду, пилу і піску. Мастило 
дозволяє значно підвищити 
ресурс ланцюга і зірочок. Ма-
стило Bike Kettenol Wet Lube 
використовується при підви-
щеній вологості і захищає де-
талі велосипеда від впливу 
бруду і води, володіє яскраво 
вираженим антикорозійним 
ефектом.

Для тих, хто не хоче підби-
рати мастило по погоді, в ар-
сеналі лінійки BIKE присутнє 
також універсальне мастило 
в аерозолі для ланцюга Bike 
Kettenspray (арт. 6055). Препа-
рат універсальний, забезпечує 
ефективний захист ланцюга 
від зношення і не вимагає пев-
них навичок при застосуванні, 
що дозволяє в екстрених ви-

падках швидко підготувати ве-
лосипед до поїздки.

У розділі мастила лінійки 
BIKE є продукт, який дозво-
ляє усунути несправність в 
дорозі. Це Bike LM 40 (арт. 
6057) універсальне мастило, 
що володіє змащувальним і 
водовідштовхувальним ефек-
том. Дозволяє запобігти за-
кисанню та корозії на рухомих 
частинах велосипеда, таких як 
перемикачі, троси і т.п. Відмін-
на проникаюча здатність Bike 
LM 40 дозволяє змащувати 
важкодоступні місця і деталі 
велосипеда.

Наступний продукт є ек-
склюзивним і дозволяє відре-
монтувати проколоте коле-
со велосипеда, не вдаючись 
до спеціального інструмен-
ту. Bike Tyre Fix (арт. 6056) гер-
метик для коліс велосипеда, 
ефективний засіб для ремонту 
безкамерних покришок, за-
стосування якого не вимагає 
спеціальних навичок та ін-
струменту. Достатньо залити 
його в проколене колесо че-
рез ніпель, накачати і можна 
продовжувати рух. Компактні 
розміри упаковки вирішують 
проблему розміщення препа-
рату на велосипеді.

У кінці невеличкого екскур-
су по продукції LIQUI MOLY 
BIKE, хотілося б згадати про 
засоби для догляду, які до-
зволять тримати велосипед в 
чистоті і блиску. Bike Cleaner 
(арт.6053), очищувач велоси-
педа з формулою, що дозво-
ляє швидко і якісно очистити 
велосипед від різних забруд-
нень, включаючи гудрон, смо-
лу та інші рослинні продукти. 
Препарат не агресивний, біо-
розкладаний і не викликає 
подразнення шкіри, при цьо-

му якісно очищає поверхні 
велосипеда. А щоб додати 
блиск і красу радимо засто-
сувати поліроль Bike Glanz-
Spruhwachs (арт.6058), що 
містить віск в своєму складі. 
Застосування поліролі якісно 
підвищує захист велосипеда 
від нових забруднень.

 
Всі продукти лінійки BIKE 

виробляються в Німеччині і 
виконані в зручній споживчій 
упаковці. Ви можете підібрати 
саме те мастило, яке підійде 
для Вашого стилю катання, 
місцевості і погоди. Застосо-
вувати продукти LIQUI MOLY 
BIKE просто і зручно, а ре-
зультатом Ви будете насолод-
жуватися довго.

Новини
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APR  і Dinan
ПОТУЖНЕ ТРІО

Обидва фахівці з тюнінгу за-
раз використовують масла і 
присадки виключно німецько-
го виробництва.

У квітні німецький виробник 
масел і присадок LIQUI MOLY 
став ексклюзивним партне-
ром по мастильним матеріа-
лам для американських фахів-
ців з тюнінгу, APR і Dinan. Крім 
масел LIQUI MOLY, ці дві фірми 
також використовують добав-
ки бренду та інші автомобільні 
хімікати.

APR спеціалізується на мо-
делях VW Group, тобто ав-
томобілях Volkswagen, Audi, 
Porsche, Škoda і SEAT, пропо-
нуючи власникам автомобілів, 
які хочуть підняти свій серійний 
автомобіль на новий рівень, 
починаючи від коліс, гальм і 
вихлопних систем і закінчуючи 

настроюванням програмно-
го забезпечення, системами 
турбокомпресорів і багатьом 
іншим. APR працює по всьому 
світу з глобальною мережею з 
600 дилерів.

 Dinan спеціалізується на мо-
делях BMW, для яких пропо-
нує аналогічний асортимент 
послуг. APR і Dinan представ-
лені на багатьох регіональних 
і місцевих заходах з тюнінгу в 
США. «Ці місцеві і регіональні 
заходи важливі для нас под-
війно. По-перше, наші масла 
і присадки є вибором номер 
один, коли мова йде про мак-
симальну продуктивність дви-
гуна. А по-друге, багато хто 
відвідує ці заходи і вони також 
рекомендують наші масла і 
присадки своїм друзям», - по-
яснює Себастьян Зелгер, ди-

ректор LIQUI MOLY USA.
Більш того, всі три компанії 

спеціалізуються на німець-
ких моделях. Автовиробники 
в Німеччині давно перестали 
використовувати більш низькі 
вимоги для масел специфіка-
ції API. Замість цього вони ро-
зробляють свої власні дуже 
складні специфікації масла. 
Масла, які пропонує LIQUI 
MOLY, були офіційно схвалені 
Volkswagen і BMW. 

Всі ці дії в кінцевому підсум-
ку призвели тріо компаній до 
об’єднання сил. «Ми хочемо 
бути в змозі запропонувати 
нашим клієнтам тільки най-
краще, включаючи моторне 
масло LIQUI MOLY», - говорить 
Натан Фетт, бренд-менеджер 
Dinan.
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Dinan і APR використовують 
виключно масла і присадки 
LIQUI MOLY і демонструють 
це на своїх автомобілях і в со-
ціальних мережах. Як тільки 
партнерство було укладено, 
компанія LIQUI MOLY взяла 
участь в APR і Dinan Summit. 
Більшість дилерів вже були 
знайомі з LIQUI MOLY, і бага-
то хто вже деякий час купував 
продукцію бренду. «Наша спі-
впраця з APR і Dinan є клю-
човим кроком для нас - як у 
США, так і в усьому світі», - 
каже Зельгер.

APR
Заснована в 1997 році, APR 

є світовим лідером в області 

післяпродажного обслугову-
вання автомобілів Volkswagen, 
Audi, Seat, Skoda, Porsche. 
APR розробляє і виробляє 
обладнання, програмне за-
безпечення, інструменти для 
калібрування і реєстрації да-
них для контролерів двигуна 
і трансмісії, включаючи впуск-
ні, випускні системи, проміжні 
охолоджувачі, турбокомпре-
сорні системи, підвіску, галь-
мівні системи, колеса і багато 
іншого. APR поставляє про-
грамне забезпечення через 
www.goapr.com.

Dinan
Заснований в 1979 році, 

Dinan добре зарекомендував 

себе як перший в Північній 
Америці тюнер BMW. Dinan 
розробляє, виробляє і продає 
комплексну лінійку високопро-
дуктивних продуктів і систем, 
які розповсюджуються через 
загальнонаціональну мережу 
авторизованих центрів Dinan 
Performance Center, в яку вхо-
дять окремі дилерські цен-
три BMW і незалежні сервісні 
центри BMW. Останнім часом 
Dinan ще більше розширив 
свої пропозиції, щоб включити 
інші європейські марки, такі як 
Mini і Mercedes.
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LIQUI MOLY більше, 
ніж просто масло

AUTOMECHANIKA BIRMINGHAM

Компанія LIQUI MOLY пред-
ставить повний асортимент 
автомобільних хімікатів на 
виставці Automechanika в Бір-
мінгемі з 4-го по 6-е червня в 
NEC. «Ми не просто виготов-
ляємо масла і присадки, у нас 
також є практично будь-який 
хімічний продукт, необхідний 
для будь-якого вузла авто-
мобіля. Це робить нас унікаль-
ними в цьому секторі», - пояс-
нює Ібрагім Меміс, глава LIQUI 
MOLY в Великобританії.

Всього асортимент LIQUI 
MOLY налічує близько 4000 
найменувань. Моторні масла 
і присадки є найбільш важли-
вими опорними елементами, 
але в асортименті також є ши-
рокий вибір хімічних продуктів 
і інструментів для їх застосу-
вання. Список продуктів почи-
нається з повсякденних, таких 

як омивач скла, до продуктів 
для фахівців, таких як очищу-
вач гальм, ущільнювач днища 
і мастило для шиномонтажу. 
Також в арсеналі LIQUI MOLY є 
складне обладнання для про-
фесіоналів, таке як Gear Tronic 
II, яке перетворює заміну мас-
ла навіть у найскладніші ав-
томатичні коробки передач в 
дитячу гру. «Оскільки у LIQUI 
MOLY є все і все це доступно з 
одного місця, і все це працює 
разом, то всі роботи по авто-
мобілю з LIQUI MOLY завжди 
більш прості, ніж з іншою мар-
кою мастил», - каже Ібрагім 
Меміс.

«Виходячи з автомобілів їх 
клієнтів, ми рекомендуємо ін-
дивідуальний вибір моторних 
масел для СТО, щоб у них 
був самий вузький асорти-
мент масел для обслуговуван-

ня самого широкого спектра 
транспортних засобів. Все 
залежить від класу СТО та від 
автомобілів, що ця СТО обслу-
говує», - каже Ібрагім Меміс. 
«Це полегшує роботу СТО та 
економить гроші. LIQUI MOLY 
орієнтується на преміальнеу 
якість і виробляє виключно 
в Німеччині. Це означає, що 
бренд не завжди найдешев-
ший. Але ми не хочемо бути 
найдешевшими. Ми хочемо 
бути кращими», - каже Ібрагім 
Меміс.

 LIQUI MOLY недавно був об-
раний найпопулярнішим мо-
торним маслом в своїй країні, 
Німеччині. LIQUI MOLY також є 
безперечним лідером на рин-
ку добавок протягом багатьох 
років.
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Ібрагім Меміс. Голова LIQUI MOLY США
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Ретро автомобілі
ВИБІР ЧИТАЧІВ ‘MOTOR KLASSIK’

Читачі німецького журналу 
вінтажних автомобілів ‘Motor 
Klassik’ визнали LIQUI MOLY 
кращою маркою моторного 
масла. Багато людей люблять 
нові спортивні машини з гуч-
ним мотором і неймовірною 
швидкістю, але не варто за-
бувати про людей, які дуже 
люблять і, навіть, колекціо-
нують старовинні автомобілі. 
Їм не важлива швидкість - їм 
важлива якість і зовнішній ви-
гляд. Їм подобається їхати на 
ретро автомобілі по місту не 
поспішаючи, насолоджую-
чись кожним моментом. Для 
автомобілів 1970-х і раніше 
років просто необхідний дуже 
чуйний і правильний догляд. 
Саме це радує власників та-
ких автомобілів. «Для них го-
ловне якість. З цієї причини ми 
дуже пишаємося тим, що саме 
читачі «Motor Klassik» вибрали 
нас найкращим брендом мо-
торних масел», - каже Ернст 
Прост, генеральний директор 
LIQUI MOLY.

Німецький журнал «Motor 
Klassik» попросив своїх 320 
000 читачів назвати кращу 
марку моторних масел на їх 
думку. 69,1 відсотка прого-
лосували за LIQUI MOLY. То-
бто більше половини читачів 
обрали бренд LIQUI MOLY. 
Журнал ставив своїм читачам 
це питання протягом останніх 
восьми років і щороку LIQUI 
MOLY виходить на вершину 
п’єдесталу.

 «День за днем, рік за ро-
ком, ми докладаємо всіх зу-
силь для забезпечення найви-
щої якості продуктів і послуг», 

- каже ЕрнстПрост. У LIQUI 
MOLY є окрема лінійка продук-
тів для вінтажних автомобілів, 
яка складається з чотирьох 
масел. Два односортних мас-
ла з SAE 30 і 50, універсальне 
масло 20W-50 і односортне 
масло SAE 50 виключно для 
ретро мотоциклів. Вінтажні 
масла LIQUI MOLY спеціально 
розроблені, щоб відповідати 
старої механіці.

Нагадаємо, що компанія 
LIQUI MOLY вже в цьому 
році отримала нагороду від 
журналів Auto Zeitung, Auto 
Bild, Auto Motor und Sport, 
Motorsport aktuell і Motorrad.

Новини
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Вибір читачів «Motorrad»
КРАЩИЙ ВИБІР ДЛЯ МОТОЦИКЛІСТІВ

Читачі найбільшого в Євро-
пі журналу по темі мотоциклів 
визнали виробника масла 
кращою маркою мастильних 
матеріалів 2019 року

 Вперше LIQUI MOLY до-
сягла першого місця за під-
сумками голосування читачів 
«Motorrad». Читачі найбільшо-
го в Європі журналу про мо-
тоцикли вибрали фахівця з 
автомобільної хімії як «Кращий 
бренд 2019 року» в категорії 
«Масла і мастильні матеріали». 
«Це дійсно важлива перемога 
для нас», - каже генеральний 
директор Ернст Прост, який 
був там і особисто отримав 
нагороду.

В останні роки LIQUI MOLY 
регулярно займала друге міс-
це в голосуванні, яке проводив 
німецький журнал «Motorrad». 
У цьому році бренд отримав 
64,9% голосів від читачів жур-
налу.

Для генерального директо-
ра Ернста Проста перемога 

в номінації «Кращий бренд» є 
результатом багаторічної ро-
боти по розробці асортименту 
мотоциклетної продукції. «Ми 
повністю переглянули нашу 
мотоциклетну програму п’ять 
років тому. При цьому ми роз-
ширили асортимент нашої 
продукції, а також інвестували 
набагато більше коштів в мо-
тоспорт. Тепер ці зусилля при-
носять свої плоди », - говорить 
Прост. LIQUI MOLY проводить 
широкомасштабну рекламну 
кампанію на найвідомішій серії 
мотогонок MotoGP, а з 2015 
року компанія є ексклюзив-
ним постачальником мастиль-
них матеріалів і спонсором в 
класах Moto2 і Moto3. Всі ко-
манди використовують масло 
4T Synth 5W-40 Race. Що не 
звичайно в цьому маслі, так це 
те, що його можна використо-
вувати і на дорозі, і на гоночній 
трасі. «Ми також співпрацює-
мо з командою IntactGP Moto2 
і вперше беремо участь в чем-

піонаті світу, де підтримуємо 
команду заводу Yamaha», - по-
яснює директор з маркетингу 
Пітер Бауманн.

«Все це не тільки гарантує 
відмінні емоції після гонок, але 
і робить LIQUI MOLY світовим 
брендом автохімії і масел для 
мотоциклів. За останні п’ять 
років ми майже в чотири рази 
збільшили продажі нашої мо-
тоциклетної продукції. Назва 
«Кращий бренд 2019 року» в 
журналі «Motorrad» - це глазур 
на торті з точки зору того, як 
розвивалася лінійка продукції 
для мотоциклів. Знак «Кращий 
бренд» є ще одним аргумен-
том на додаток до «Зроблено 
в Німеччині». Хоча ми раді, що 
у нас нарешті є нагорода від 
мотоциклістів, але це не оз-
начає, що ми зупинимося. Як і 
завжди, після кожної перемо-
ги, ми будемо рухатися далі і 
і досягати нових висот», - під-
сумував Ернст Прост.

Новини
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Dynavolt Intact GP в Остіні 
ПОДВІЙНА ПЕРЕМОГА 

Гран Прі Америки-2019 
пройшло гідно. В результаті 
гонки - чудова перемога Тома 
Люті і фантастичне друге місце 
Марселя Шрьоттера. Завдя-
ки цим видатним результа-
там Dynavolt Intact GP вийшла 
вперед в командному заліку. 
Вони прийшли, побачили і 
перемогли. Саме так можна 
сказати про Тома Люті і Мар-
селі Шрьоттере після досить 
успішного завершення гоноч-
ного уїк-енду в Остіні. Обидва 
пілота  домінували більшу ча-
стину трьох днів в Техасі і пе-
ретнули фінішну лінію першим 

і другим після запеклого бою.
Продукт LIQUI MOLY 

Motorbike 4T Synth 5W-40 за-
ливається в кожен мотоцикл 
команди. Це дає можливість 
пілотам не турбуватися про 
транспортний засіб, а зосе-
редитися тільки на результаті, 
вимагаючи від мотоцикла все, 
що він може дати.

З самого початку перегонів  
пілоти Intact GP побудува-
ли топ-тріо разом з Алексом 
Маркесом, який вів гонку 
на початку. Ведучого пілота  
було нелегко пройти. Хоча 
Том Люті зміг нарешті взяти 

на себе ініціативу після кількох  
спроб і досить грубого кон-
такту з іспанцем після семи 
кіл. Швейцарці були попере-
ду, коли техассец Марсель 
Шрьоттер двома раундами 
пізніше також зміг пройти гон-
щика Marc VDS з Німеччини, 
мало не сталося біди, але, 
на щастя, німець залишився 
на своєму байку і зробив все, 
щоб скоротити відставання зі 
своїм товаришем по команді. 

В підсумку гонщик з старто-
вим номером 12 більш ніж на 
дві секунди раніше перетнув 
фінішну лінію. 
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«Я був дуже щасливий, коли 
я проїхав під картатим пра-
пором і усвідомив, що я на 
першому місці. Це не відразу 
усвідомлюєш. Ти весь в гонці. 
Це було неймовірне почуття. 
Знову отримати кубок за пер-
ше місце - це дивовижно. Всі 
вихідні пройшли добре. У нас 
був хороший темп, і я знав, що 
зможу бути швидким. На тре-
нуваннях були й ті, хто їздив 
швидше за мене. І, думаю, що 
саме це змусило мене піти на 
ризиковані кроки в перегонах. 
Так як бути не найкращим на 
тренуваннях - це великий пси-
хологічний тиск. Нам довело-
ся боротися з усіх сил, щоб 
знайти правильну установку. І 

ми її знайшли. Я хочу подяку-
вати моїй команді за це диво-
вижне зусилля і за те, що ми 
піднялися на вершину», - каже 
Том Люті

«Чесно кажучи, я ще не зро-
зумів, що тільки що відбулося. 
Місця один і два. Ми знали, що 
це можливо і цілком реально, 
але якщо ви досягнете цьо-
го, це інша історія і інші емо-
ції. Тепер ми нарешті зробили 
це, але так, як я не очікував. 
Обидва були неймовірні. У ін-
ших було мало шансів проти 
наших гонщиків. Це мене тро-
хи здивувало, і  потрібно буде 
якийсь час, поки я не усвідом-
люю це. Я повинен похвали-
ти всю команду. І, звичайно 

ж подякувати компанії LIQUI 
MOLY за чудову продукцію. 
Вона допомагає перемогти не 
менше ніж хлопці. Це роботуа 
всієї команди. Всі віддаються 
на всі сто відсотків і працюють 
дуже професійно і злагодже-
но, і це видно по результату. 
Я дійсно дуже, дуже пишаюся 
усіма нами», - каже менеджер 
команди Юрген Лінг.

Коли MotoGP відкриє свій 
європейський сезон в Хе-
рес-де-ла-Фронтера з 3 по 5 
травня, Марсель Шрьоттер і 
Том Люті приїдуть на іспансь-
ку трасу, посівши друге місце і 
третє місце в чемпіонаті світу з 
місією продовжити боротьбу.
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