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Michelin alcança a sua vitória número 37 em motos no Rally Dakar
•
•

Com a vitória de Sam Sunderland no Dakar 2022, com a sua GASGAS equipada com pneus
MICHELIN Desert Race, a Michelin soma já 37 vitórias nesta prova
Primeira vitória para o fabricante espanhol GASGAS no rally raid mais duro do mundo

Sam Sunderland, da equipa GASGAS Factory Racing, foi coroado vencedor na 44ª edição do Rally
Dakar, uma das mais competitivas da história da mítica prova. O fabricante espanhol GASGAS fez
história ao conseguir a sua primeira vitória no Rally Dakar, e a Michelin sumou mais um triunfo,
totalizando já 37 edições no lugar mais alto do pódio.
O piloto britânico foi o mais rápido ao completar os mais de 4000 km do Dakar, com um percurso
variado e difícil, que consistia, principalmente, em dunas e pistas rochosas. Os seus pneus MICHELIN
Desert Race, equipados com Michelin Bib Mousse, tiveram que enfrentar solos arenosos, pistas
compactadas com pedras e rocas afiladas, e, inclusivamente, zonas de lama após as intensas chuvas
caídas na região, demostrando, uma vez mais, a sua eficácia em termos de aderência, desgaste e
estabilidade, com um excelente comportamento em todo o tipo de terrenos, permitindo aos pilotos o
controlo da moto meso a alta velocidade.
20 anos depois, Sam Sunderland estabeleceu um novo marco na prova, ao tornar-se no segundo piloto
a conseguir vencer o Rally Dakar com dois fabricantes diferentes de motos, após o triunfo alcançado
com a KTM, em 2017. “Este ano, os tempos foram muito próximos. Agradeço a todos os que me
ajudaram e apoiram, e que contribuíram para esta vitória. Creio que esta vitória é ainda melhor do que
a primeira", afirmou o piloto oficial da GASGAS ao terminar a corrida.
A Michelin ocupou dois lugares no pódio final, com o terceiro posto a caber ao piloto austríaco Matthias
Walker (Red Bull KTM Factory Racing), enquanto que o francês Adrien Van Beveren (Monster Energy
Yamaha Rally Team - Michelin), que liderou a corrida por duas vezes, terminou na quarta posição.
Fabricados na Michelin Lasarte, os pneus MICHELIN Desert Race continuam a contribuir para
incrementar o palmarés de triunfos da marca no Dakar. Um pneu de competição concebido para rallyraid, que demonstrou, uma vez mais, a sua robustez, a sua performance e a sua adaptabilidade a
qualquer terreno.

A Michelin ambiciona melhorar de forma sustentável a mobilidade dos seus clientes. Líder do sector do pneu, a Michelin concebe,
fabrica e distribui os pneus mais adaptados às necessidades e às diferentes utilizações dos seus clientes, assim como serviços
e soluções para melhorar a eficácia do transporte. De igual modo, a Michelin oferece aos seus clientes experiências únicas nas
suas viagens e deslocações. A Michelin também desenvolve materiais de alta tecnologia para diversas utilizações. Com sede
em Clermont-Ferrand (França), a Michelin está presente em 170 países, emprega mais de 123 600 pessoas e dispõe de 71
centros de produção de pneus, que, em 2020, fabricaram 170 milhões de pneus (www.michelin.pt).
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