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Kedves Barátunk, Sporttársunk! 

Az Igol francia kenőanyag társaság 2001-
ben kezdte el forgalmazni a kiváló minőségű 
kenőanyagait Magyarországon. A gyár ki-
emelkedően fontosnak tartotta és tartja ma 
is, hogy a fejlesztéseket a motorsporttal, a 
versenyistállókkal közösen végezzék. 

Ennek a nagyon komoly munkának az ered-
ményeként kiváló minőségű legkorszerűbb 
adalékolású versenyolajakat kínálják az 
autó- és motorsport minden szakágába. 

Magyarországon is megkedvelték a ver-
senyzők az Igol kenőanyagokat Lajtai Zsol-
ti versenyautója, Gerencsér Titi legendás 
Fordja, ami még ma is megjelenik a nézők 
örömére, Kiss Robi üvöltő VFTS-e, Szabolcs 
Robi kupás autói, vagy Fehér Pisti Zsigulija 
„Fehér” stílusban, a kanyarokban. Nagy Pé-
ter, Kertics Szilárd motorjai az ugratókon. 
Teljesség nélkül, egy pár név, akiket ma is 
emlegetnek a nézők. 

Juhász Sanyi, Bajor Zoli, Szabó Jani a tu-
ningmesterek közül; ifj. Béres, id. Béres Szlo-
vákiából. Ők azok, akik nagyon szerették, 
szeretik, megbíztak és megbíznak az Igol 
verseny olajokban. 

A legújabb „Igol barátok” közt köszöntjük 
Holló Bencét, a Mad Boyz Motorsport ver-
senyzőit, a Green Scorpions Offroad Expe-
rience Team-et és a Mátéhegyi Ökopark és 
Sportcentrumot. 

A rendkívüli nagy megterhelésnek kitett 
motorok, váltók, diffik stb. biztonságos mű-
ködését segítik a Racing Powerlub Kft. által 
forgalmazott Tempó termékcsalád speciális 
üzem– és kenőanyag kondicionáló anyagai 
és a speciális adalékolású Tempó kenőanya-
gok, spray-k, zsírok. 

Kedves Barátunk! 

A KO-DA-FEST Kft., mint az Igol Kenőanyag-
társaság gyári képviselete illetve a Racing 
Powerlub Kft. a Tempó termékcsalád tulajdo-
nosa megalakította az I.R.F. Hungary Club-ot, 
azzal a céllal, hogy Magyarországon minden 
szakágban a versenyzők igénye szerint: 

•   Igol gyári képviselete által importált ver-
senyolajokat, 

•   Veterán autók és motorok eredeti, speciá-
lis adalékolású kenőanyagait,

•   Tempó termékcsaládot a legkedvezőbb 
áron, garantált minőségben kapják. 

Cégeink a kenéstechnika fejlesztéseket, ku-
tatásokat, 1996-tól a Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Karának kutatóival közösen 
végzi. Ezt a munkát Mezei Tibor mesterta-
nár irányítja. Az itt elért eredmények, mint 
kenéstechnikai tanácsadás is a versenyzők, 
csapatok rendelkezésére állnak. Évek óta se-
gíti munkánkat Budai Ferenc, aki a Magyar 
Autósport ismert médiaszemélyisége. 

Szeretnénk regisztrálni - természetesen be-
leegyezésükkel – a tagokat, szakosztályokat, 
adatbankot létrehozni a tapasztalatokról, ja-
vaslatokról. Éves szinten egyszer találkozót 
szervezni, ahol a régmúlt nagyjait is meghív-
nánk baráti beszélgetésekre, gulyáspartira. 

„Igol? Az jó!”

Holló Bence, Jozef Béres, 
Green Scorpions Offroad  
Experience Team  
ajánlásával


