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Hajtás problémák hátráltatták a Speed Technika párosát, az ifj. Fogarasi Attila - Májer
Dávid duót, akik többször is megmutatták idén is kell számolni velük a 2WD Kupában.

Attila a verseny előtt elmondta, hogy egyedül a szuhai pálya, ami mind feldolgozásban,
mind pedig teljesítésben nagyon komoly kihívás lesz, hiszen sosem versenyzett rajta, és
a rengeteg kanyar mellett az út nagyon rossz minőségű.
„A szuhai gyorsasági szakasz volt, amitől picit tartottam és ez már a pályabejáráson is
bebizonyosodott, hogy nem egy autópálya minőség, de ennek ellenére vártam, hogy mit tudunk
itt magunkból kihozni. Sajnos sokat nem tudtunk rajta menni” – értékelt a verseny után ifj.
Fogarasi Attila.
A srácok az első két szakaszt megnyerték a kategóriájukban és a 2WD Kupában is, ami
jó előjel volt a verseny hátralévő részére, de sajnos a harmadik szakaszon a pálya felénél
elérte őket a balszerencse.
„Pénteken a szuperspeciálon volt egy kis hibánk, ennek ellenére jó volt az eredményünk, amin
meg is lepődtem. Másnap reggel a puha gumi nem volt jó választás, de tovább javítottunk a
vezető helyünkön. Sajnos a következő szakaszon hajtás problémák miatt a gyors felénél ki
kellett állunk” – tette hozzá Attila.
A csapat mindent bevetett, szétszedték az autót és keresték a hajtás probléma okát, de
nem derült ki mi volt a baj, viszont az autó hajtása megjavult, így Attila és Dávid a szuper
rally szabályaival élve visszaállt a versenybe.
„Vasárnap újra nekilendültünk a versenynek, ám a hajtás probléma újra előjött, így be kellett
fejezzük a versenyt. Nagyon csalódott vagyok, hiszen amikor mentünk, folyamatosan jók voltak
az eredményeink. Kipihenjük a csalódást és a Miskolc Rallye-n támadunk” – mondta Attila,
majd hozzátette:
„
Dávid kitett magáért, hiszen az első közös munka jól sikerült. Hibátlanul tette a dolgát, le a
kalappal előtte és köszönöm a munkáját.”
Köszönjük Partnereinknek: Jégszilánk Kft., Well Done St. Moritz Termelő Bt., Mirelit
Mirsa Zrt., TMI Épületmenedzsment Kft., Balogh Szerviz-Trans Kft., Chevigen Kft.,
Proxima Elektro Kft., Nk-Gép Kft., Silicon Computers Kft., GPsped Kft., Choko Kft., Fiscat
Online Pénztárgép, Zeljenka Vállalkozás Szerszámkészítő és Fémalkatrész Gyártó Kft.,
Kereken-Oil Kft., SDS18, Gulf Lubricants Hungary Kft., Prior Kft., White PSL Trans Kft.,
Alox Kft., KBT Dekor Hungary Kft., PSL Hungary Kft., Röplap Bt., Twolex Kft., Pannon
Led Kft., Bervent Hő - és Légtechnikai Kft., Selmeczi és Társa Mérnöki Kft., Telor
Elektromontage Kft., Papp Gumi, Teherati 2006 Kft., RodeoMAX Internet Szolgáltató,
Sólyom Truck Kft., Berger Stanc Kft., Wavecom Informatikai Kft., Gamma-Modul Kft.,
Autogumiplaza-Pirelli, Persped Kft., Vents Hungary Bodorvent Kft., Etik Trans Kft., Etik
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Kft., Winkler Gumiszerviz, ER-FA 2000 Faipari Kft., Molnár Borház Mór, Trakodó Kft.,
Rolling Wash Kft., Lincz és Társa Kft., Mon-Train Kft., Mór város.
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