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Première van de Audi R8 LMS GT2 op het Goodwood
Festival of Speed

•• Vierde model van Audi Sport customer racing onthuld voor een groot publiek
•• Krachtigste klantenracewagen met 470 kW (640 pk)
Audi Sport customer racing biedt fascinatie op overschot met de Audi R8 LMS GT2 tijdens het
Goodwood Festival of Speed. Oliver Hoffmann, CEO van Audi Sport GmbH, Chris Reinke, hoofd
Audi Sport customer racing, en negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristensen onthulden er de
nieuwe sportwagen samen met de Graaf van Richmond, de organisator van het Festival of Speed.
Het publiek van experts was de enthousiaste getuige van de première van de sportwagen met
een vermogen van 470 kW (640 pk): de krachtigste auto in de elfjarige geschiedenis van het
klantenracewagenprogramma.
“Deze sportwagen met zijn emotierijke en bijzonder prestatiegerichte V10 vormt het topmodel van
ons kantenraceprogramma. Het legendarische evenement in Goodwood is de ideale gelegenheid
voor de onthulling van zo’n fascinerende sportwagen,” zei Oliver Hoffmann. De racewagen is
ontwikkeld voor een toekomstige racecategorie. De GT2-klasse gaat namelijk in 2020 van start
in Europa en Noord-Amerika. Ze zal het gat vullen tussen de bestaande GT3- en GT4-klasses en is
specifiek bedoeld voor auto’s met veel overlangse rijdynamiek. Daardoor richt dit soort racewagen
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zich vooral tot gentleman drivers, die al decennia lang de ruggengraat vormen van het GT-racen.
De Audi R8 LMS GT2 is de ideale sportwagen voor klassieke races maar is ook geschikt voor
circuitdagen en evenementen in raceresorts, die steeds meer populariteit genieten bij klanten
over de hele wereld. Audi Sport heeft met de Audi R8 LMS GT2 zijn vierde model voor klantenracen
voorgesteld. Het merk heeft al wereldwijd succes geboekt in het TCR, GT3 en GT4.

De Audi groep stelt wereldwijd ruim 90.000 personen tewerk, waaronder meer dan 2.500 in België. In 2018
verkocht het merk met de vier ringen wereldwijd ca. 1,812 miljoen nieuwe wagens, waarvan er 28.710
ingeschreven werden op de Belgische markt. In ons land bereikte Audi in 2018 een marktaandeel van 5,2%.
Audi focust op de ontwikkeling van nieuwe producten en duurzame technologieën voor de mobiliteit van de
toekomst. Van 2019 tot eind 2023 plant de onderneming een totale investering van ongeveer 14 miljard euro in
elektrische mobiliteit, digitalisering en autonoom rijden.
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