Isuzu no Silk Way Rally 2016




Começa hoje o Silk Way Rally
Prova tem 10.000 Kms de desafios entre a Rússia e China
Isuzu em competição com D-Max Isuzu Motorsports

Lisboa, 8 de Julho de 2016,
A equipa Isuzu Motorsports está pronta para a grande prova transcontinental, Silk
Way Rally 2016. A dupla partirá hoje para Moscovo, ponto de partida onde a Isuzu DMax estará posta à prova por mais de 10.000 km e 15 etapas com grandes desafios
entre a Rússia e a China.
Este é o último desafio para o piloto Australiano Adrian Di Lallo e o co-piloto Japonês
Harry Suzuki, que disputaram algumas das mais complexas provas off-road do mundo,
nomeadamente o Dakar e o China Grand Rally.
No carro número 134, a equipa Isuzu Motorsports vai competir na classe T2, que
confere modificações básicas de segurança no veículo, tornando-o muito semelhante
ao modelo de série.
Apesar das alterações serem poucas, a dupla está confiante na Isuzu D-Max de 163 cv.
“A nossa D-Max é como as que estão à venda no mercado. No entanto, foi modificada
por questões de segurança, em conformidade com o regulamento exigido pelo rally –
suspensões reforçadas, travões, afinação da suspensão e a adição de roll bar, de cintos
e bancos (…) tenho toda a confiança na nossa equipa, no carro e no produto Isuzu.
Estou entusiasmado e mal posso esperar por começar”.
A 6ª edição do rally conta hoje com cerca de 130 carros, em Moscovo, na emblemática
Red Square, seguindo-se a Silk Road, que liga a Rússia, o Cazaquistão e a China. Ao
longo destes 15 dias, os participantes passarão por paisagens incríveis, terrenos,
dunas, montanhas desafiantes e desertos de perder de vista. Dia 24 de Julho, Pequim
estará à espera dos vencedores na grande muralha e praça de Tiananmen.

O Silk Way Rally tornou-se um evento de grande importância no International CrossCountry Rally, organizado por Vladimir Chagrin, a grande lenda do Rally Dakar e conta
também com grandes celebridades da especialidade, incluindo vários vencedores do
Dakar, entre os quais Stėphane Peterhansel (12 vezes), Cyril Despres (5 vezes) e
Sebastien Loeb (7 vezes no World Rally Championship).
Para mais informações por favor consultar Isuzu D-MAX Rally ou site oficial do evento
em http://www.isuzu-dmax-rally.com onde se descrevem pormenores e curiosidades
sobre o Rally, a equipa Isuzu, bem como acompanhamento dos resultados.
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