
 

Pirellin száguldhat a Xsara WRC 

Stratégiai megállapodás született a Maximmun Racing Team és a Pirelli Rally 

abroncsait forgalmazó autogumiplaza.hu között. 

Az autogumiplaza.hu, mint a Pirelli rally abroncsok magyarországi forgalmazója 

stratégiai megállapodást kötött a Maxiummun Racing Team kettősével, az Országos 

Rally Bajnokságban élen álló, Kazár Miklós, Szőke Tamás párossal. Az együttműködés 

értelmében a Citroen Xsara WRC-vel induló egység az idei esztendőben hátralévő 

három versenyen, valamint a 2014-es szezonban is Pirelli Rally abroncsokat fog 

használni az aszfaltos hétvégéken. Az elmúlt években óriási fejlődésen mentek 

keresztül a Pirelli verseny gumik, amelyek maximálisan segíteni fogják a bajnoki cím 

megszerzéséért harcoló Kazár, Szőke kettőst. 

- Mint már sokan tudják, Magyarországon cégünk forgalmazza a Pirelli rally 

abroncsokat. A kisebb kategóriákban már egyre többen kezdik el „újra” felfedezni 

ezeket a gumikat. Azok a versenyzők, akik eddig használták, elismerően nyilatkoztak 

róluk, és meg is maradtak a márka mellett – fogalmazott Mezey Tamás, 

az autogumiplaza.hu képviselője. – Szerettük volna, ha az első osztályban is 

elkezdődne a Pirelli abroncsok pozitív hírnevének, használatának a növekedése, 

éppen ezért néhány héttel ezelőtt megkezdtük a tárgyalásokat a Maximmun Racing 

Team csapatával. A jelenlegi autójuk, a mögöttük álló csapat szakmai tudása és a 

velünk kötött partnerség együttesen csak pozitívumokat hozhat. A Citroeneken eleve 

nagyon jól működnek az újabb fejlesztésű Pirelli abroncsok, ami még inkább segíti 

majd őket a jó eredmények elérésében. Természetesen, mint minden más Pirelli rally 

abroncs vásárlónak, úgy a Maximmun Racing Team bajnokesélyes duójának is minden 

szakmai segítséget megadunk a versenyekhez. Ezt bizonyítja a Pirelli Hungary Kft. 

által mellénk delegált abroncs szakértő is, aki minden ORB futamon ott lesz velünk, és 

igyekszik a legjobb tanácsokkal ellátni az érintett versenyzőket. Szeretnénk, ha a 

vásárlók nem csak egy abroncsot vennének tőlünk, hanem személyünkben igazi 

partnerre lelnének ezen a piacon. 
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Kazár Miklós szerint ez az együttműködés komoly előrelépést jelenthet a 

pályafutásuk során, hiszen a folyamatosan fejlesztett gumik nagy segítséget 

jelenthetnek a számukra az idei esztendő második felében és következő idényben is. 

- Azt mindenki tudja, hogy az abroncsoknak mekkora jelentőségük van a rallysportban 

- tette hozzá a stratégiai együttműködéshez Kazár Miki. - Korábban már használtam 

Pirellit, de azóta legalább három fejlesztésen átestek a rallypályákon használt gumik. 

Nem csak én és a navigátorom, hanem az olasz csapat is egyetértett a váltással. 

Szeretek úttörő munkában részt venni, és hiszem, hogy a mostani partnerkapcsolat 

mindkét fél számára gyümölcsöző lesz. Egy nagy gyártóval együtt dolgozni mindig 

komoly kihívás, hiszen az ilyen cégek mindig, mindenhol a hírnevükhöz méltó társakat 

keresnek. A Pirelli márka és a csapat most egymásra talált, remélem, hogy sok-sok 

győzelem és értékes helyezés lesz a közös időszak eredménye. 

A Maximmun Racing Team párosa rövidesen versenyhelyzetben is kipróbálja az új 

Pirelli gumikat, hiszen a tervek szerint a Baranya Kupán tesztelési szándékkal részt 

vesz Kazár Miki és Szőke Tomi. Élesben pedig az ORB következő viadalán, a 

szeptember elején esedékes kassai versenyen kaphat először Pirelli abroncsokat a 

Citroen Xsara WRC.  
 


