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Leleplezték a Vodafone McLaren Mercedes legújabb 

Forma 1-es versenyautóját 
A versenyautók fejlődésének bemutatásával harangozták be az új Vodafone McLaren 

Mercedes MP4-28-at 

 

A Vodafone McLaren Mercedes ma mutatta be 2013-as, Forma 1-es bajnokesélyes 

versenyautóját, és a bemutatón klasszikus versenyautók látványos felvonulásával kezdte 

meg a csapat fennállásának 50. évfordulójához kötődő idei ünnepségsorozatot a McLaren 

Technológiai Központjában. 

Az új versenyautó bemutatását megelőző felvonulás futam- és világbajnoki győztes 

McLareneket keltett életre az elmúlt évtizedekből, a versenyautók evolúcióját 

szemléltetve. A bemutató a 2013-as versenyzők megérkezésével érte el a csúcspontját. 

Jenson Button az új, még fejlesztés alatt álló McLaren P1TM sportkocsin, míg Sergio 

„Checo” Perez egy 12C Spideren gördült be.  

A versenyautók evolúciója 

A klasszikus McLarenek bemutatása jól érzékeltette, hogy mekkora nyomást is helyez a 

történelem egy olyan csapatra, amellyel szemben minden egyes szezonban hatalmasok 

az elvárások. A McLarennél napi szinten feladataikat végző férfiak és nők célja és 

határozott szándéka az, hogy ez eddigi nyertes sorozat továbbra is fenntartható legyen. 

Az MP4-28 nem csupán a tavalyi hétszeres futamgyőztes autó továbbfejlesztését, hanem 

a már bizonyított karosszéria több fontos területen történő alapos és gyökeres 

áttervezését is jelenti. Ez leginkább az autó orránál, az első felfüggesztésnél, az oldalsó 

kocsiszekrénynél, valamint a karosszéria hátsó részén észrevehető.  

A Vodafone McLaren Mercedes MP4-28-as létrehozásában résztvevők számára ez a 

versenyautó logikus folytatása mindannak, amit eddig tettek: 50 évnyi tapasztalat, 

szakértelem és szenvedély eredménye. 

Jenson és Checo – a tökéletes társítás 

Az autót a Vodafone McLaren Mercedes két pilótája leplezte le; párosuk a fiatalság és a 

tapasztalat tökéletes elegye. Jenson a csapat legtapasztaltabb versenyzőjeként negyedik 

évadát kezdi meg a Vodafone McLaren Mercedes színeiben. Az eddig itt töltött idő alatt 

lényegében több futamot (nyolc) nyert, és több pontot szerzett (672), mint a 10-éves 

Forma 1-es karrierjének korábbi időszakában összesen. 

„Az idei autó a legjobb, amit valaha készítettünk – tudom, hogy a mérnökök minden 

követ megmozgattak annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki az egyes 

részegységek teljesítményéből. Már alig várom, hogy a kormány mögé ülhessek, s én is 

tovább gazdagíthassam azt a lenyűgöző örökséget, amelyet a McLarennél dolgozó 

valamennyi férfi és nő a szívében hordoz.” – mondta el Jenson Button az új autóról. 



 

A 23 éves Checo még csak a harmadik szezonját kezdi a Forma 1-ben. Fiatal, keresi a 

fejlődési lehetőségeket, és már most lenyűgözte a csapatot azzal, amilyen gyorsan képes 

tanulni. 

„Elképesztően büszke vagyok arra, hogy a Vodafone McLaren Mercedes versenyzője 

lehetek. Igazán különleges élmény, hogy láthatom, amint egy ilyen híres autó életre kel, 

s hogy ezért a csapatért vezethetek a csapat megalakulásának 50. évfordulóján.” – 

mondta el a fiatal reménység az eseményen. 

Az MP4-28 tesztelését Jenson Button február 5-én, kedden kezdi meg a spanyolországi 

Circuito de Jerez nevű pályán. Az új autóval a Vodafone McLaren Mercedes ismét 

megcélozza az egyéni- és a csapatbajnokság első helyét. 

„2013-ban természetesen ismét a győzelemért versenyzünk. Biztos vagyok benne, hogy 

Jensonnal és Checoval, valamint ezzel a fantasztikus kinézetű új autóval tökéletesen 

felkészültünk az új évad küzdelmeire. Ez egy igen izgalmas időszak az egész csapat 

számára. Az 50. évforduló évében azt szeretném, ha a Vodafone McLaren Mercedes 

igazán megmutatná, hogy miért mi vagyunk a legnagyszerűbb Forma 1-es csapat a 

világon.” – mondta el Martin Whitmars csapatfőnök a bemutatón. 

Jenson Button Budapest utcáin száguldozott 

A Vodafone McLaren Mercedes csapat pilótáinak a magyar Forma 1-rajongók idén is 

szurkolhatnak majd a Hungaroringen 2013. július 26-28-a között. A tavalyi évben közel 

százezres tömegnek volt lehetősége arra is, hogy Jenson Buttont közvetlen közelről, 

élőben láthassa versenyezni. A Vodafone és a McLaren Mercedes együttműködésének 

keretében 2012. május 1-jén, a Vodafone Magyarország hálózatmodernizációját ünneplő 

Kezdj el valami újat! hétvége zárónapján rendezték meg a Vodafone Belvárosi Nagydíjat, 

amit a közmédia élőben közvetített. A különleges futamon Jenson Button, 2009-es Forma 

1-es világbajnok Budapest belvárosában, a Bazilika és a Parlament között külön erre az 

alkalomra kiépített versenypályán száguldott.  
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