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BMW Team Schnitzer a încheiat pe locul al cincilea într-o
ediţie plină de emoţie Bathurst 12 Hour în memoria lui
Charly Lamm
•

Clasare în Top 5 pentru BMW Team Schnitzer după o performanţă
solidă.

•

Cea mai bună clasare la Bathurst pentru BMW M6 GT3.

•

Marquardt: "Charly ar fi fost mândru".

Bucureşti/Bathurst. BMW M Motorsport şi BMW M6 GT3 au încheiat pe
locul al cincilea cursa Bathurst 12 Hour de pe circuitul Mount Panorama
într-o participare plină de emoţie pentru BMW Team Schnitzer. A fost prima
apariţie competiţională a echipei după decesul lui Charly Lamm, cel care
vreme îndelungată a fost directorul echipei.
Augusto Farfus (Brazilia), Chaz Mostert (Australia) şi Martin Tomczyk (Germania) au
pilotat #42 BMW M6 GT3 într-o temperatură ambientală de până la 37 de grade
Celsius pe circuitul montan în lungime de 6,213 km. În timp ce condiţiile au fost
dificile, echipa s-a luptat de-a lungul celor 12 ore de cursă pentru un loc pe podium şi
a adus cel mai bun rezultat pentru BMW M6 GT3 după o performanţă solidă.
BMW M6 GT3 înscris de Walkenhorst Motorsport şi pilotat de Nick Catsburg
(Olanda), Mikkel Jensen (Danemarca) şi Christian Krognes (Norvegia) a trebuit să
abandoneze după o problemă mecanică. În categoria GT4, BMW M4 GT4 înscris de
RHC-Jorgensen/Strom by Marc GT, în al cărui cockpit au urcat Daren Eric Jorgensen,
Brett Strom (ambii SUA) şi Gerard McLeod (Australia) a încheiat pe poziţia a doua şi a
urcat pe podium.
Jens Marquardt (director BMW Motorsport): "BMW Team Schnitzer a făcut o
treabă fantastică la Bathurst - Charly ar fi fost mândru. Un mare compliment merită
fiecare membru al echipei şi toţi piloţii pentru performanţa remarcabilă într-o situaţie
dificilă din punct de vedere emoţional. De-a lungul cursei palpitante, BMW M6 GT3 a
fost mereu parte din plutonul fruntaş şi la un moment dat a fost chiar lider al cursei. Cu
ceva mai mult noroc, o clasare pe podium ar fi fost posibilă. Îmi pare rău că
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Walkenhorst Motorsport a abandonat atât de devreme din cauza problemelor
tehnice."
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Datorită celor patru mărci ale sale - BMW, MINI, Rolls-Royce şi BMW Motorrad -,
BMW Group este liderul mondial al constructorilor premium de automobile şi
motociclete şi oferă servicii financiare şi de mobilitate premium. Reţeaua de producţia
a BMW Group cuprinde 30 de facilităţi de producţie şi asamblare în 14 ţări; compania
are o reţea globală de vânzări în peste 140 de ţări.
În 2018, BMW Group a vândut, la nivel mondial, peste 2.490.000 de automobile şi
peste 165.000 de motociclete. În anul fiscal 2017, profitul brut a fost de 10,655
miliarde de euro, iar veniturile au fost de 98,678 miliarde de euro. La 31 decembrie
2017, BMW Group dispunea de o forţă de muncă de 129.932 de angajaţi.
Dintotdeauna, succesul BMW Group s-a bazat pe gândirea pe termen lung şi pe
acţiunea responsabilă. Astfel, compania a pus bazele unei dezvoltări durabile în plan
ecologic şi social prin lanţul de valori, responsabilitatea vastă a produselor şi un
angajament clar pentru conservarea resurselor ca parte integrantă a strategiei sale.
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