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Technické problémy
na Hungaroringu
Minulý víkend

ály Patricka Schobe a lepší umí tění

a uskutočnilo prvé poduja ie FIA-CEZ a

akúskeho

ampioná u závodných

automobilov na Hungaroringu. Premierových pretekov sezóny 2021

a zú a tnil aj Patrick

Schober so svojou Formulou 4.

Zdá

a, že aj tento rok je jeho najväč ím konkurentom maďarský

ví az z predchádzajúceho roka Benjamin Be a, ktorý ako mie tny
ma ador obhájil rolu avori a na Hungaroringu.
Patrick Schober: „Zdá

a, že Maďarov nemožno v Maďarsku

po aziť, ale mali sme bohužiaľ aj technický hendikep“. Hneď na
začiatku bol v íme Pro ar Motorspo t jeden problém za druhým.
Nielen na voľných tréningoch, kde

a vyskytli ažko

i s odpružením predného krídla, ale aj v

kvalifikácii kde musel Patrick Schober jazdiť bez displeja na volante. Všetky ieto chyby boli
od t ánené, až na najväč í problém. Zvlá tny únik oleja spôsobil to, že každá jazda mohla
zapríčiniť pokazenie moto a.
V

íme Pro ar Motorspo t

a pred prvými pretekmi zi

ilo, že

áto

t a a oleja pochádzala z

ven ilačného kry u, kto á po malej záchytnej nádrži integrovanej v prevodovke vychádzala von
cez filter a od iaľ zhruba
potrebných bodov

tv ť lit a oleja bola roztečená pod krytom. Na zách anu pretekov a

a muselo preto improvizovať. Po doplnení chýbajúceho oleja bol

improvizovane skon truovaný zberný sy tém, aby a znížilo zneči tenie olejom.
Patrick Schober mal

ak za úlohu sú trediť

a viac na displej a údaje o motore a preteky

jednoducho do iahnuť do kon a, aby získal body. V tomto prípade bol indikátor tlaku oleja
dôležitejší, ako prenasledovanie mie tneho hrdinu, ktorého by p avdepodobne v tomto okamihu
neprekonal ani bez technických problémov. Ďalšie preteky sú v Monze koncom apríla / začiatkom
mája, iež ako sú a ť Drexlerovho formulového pohá a. Ka ty a znova zamie ajú.
Patrick Schober je op imi

ický a verí, že v Taliansku to bude vyze ať lepšie ako v Maďarsku. ...
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najprv by a v ak mal náj ť problém pretlaku v motore.
Zdroj: Pro ar Motorspo t
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