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A Sauber alakulat számára kiválóan végz?dött a 2012-es szezon el?tt megrendezett els? barcelonai
tesztsorozat. A Spanyolországban lebonyolított felkészülés során a hinwilli alakulat az idei évre tervezett
C31-es konstrukcióval lépett pályára, és a negyedik, egyben záró napon Kamui Kobayashi révén a
tesztsorozat legjobb köridejét sikerült kiautózniuk.
A csapat nem titkolt szándéka az, hogy a soron következ? szezonban tovább er?sítsék pozíciójukat a
mez?nyben. Hogy ehhez milyen technikai lépéseket tesz, illetve tett már meg a Sauber, az alakulat vezet?
tervez?je, Matt Morris nyújt némi betekintést.

Hogyan jellemezné az autóval eddig elért eredményeket?
„Egy igazán jól felépített programot sikerült összeállítanunk, amelynek segítségével az autó minden
egyes új elemét ki tudtuk értékelni. Számos aerodinamikai vizsgálatot végeztünk el, mindamellett, hogy
sokat dolgoztunk az autó mechanikai beállításain is. A teljességhez azonban az is hozzátartozik, hogy volt
néhány apróbb megoldandó problémánk is, de ezek nem okoztak komolyabb fejtörést. Megbízhatósági
szempontból is jól vizsgázott a teljes konstrukció, amely azt hiszem jó alapul szolgál a jöv?beli
munkákhoz.”

A tavalyi szezonban az id?mér?k során több ízben gondot jelentett a Sauber C30-as esetében a
gumiabroncsok megfelel? h?mérsékletre történ? melegítése. Mi volt a helyzet ezzel kapcsolatban a
teszt alkalmával?
„Barcelonában a pálya aszfaltjának h?mérséklete kissé alacsonyabb volt, éppen ezért nem volt gond a
gumiabroncsok felmelegedésével kapcsolatban. Ez pedig abszolút pozitívumnak könyvelhet? el.
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Az elmúlt évben használt gumik sok változáson mentek keresztül, ami miatt alaposan meg kell értenünk,
és meg kell ismernünk annak minden egyes jellemz?jét. Ehhez pedig egyértelm?en nagy segítség volt a
barcelonai és a jerezi tesztek alatt megtett körök, ahol a gumiabroncsok teljesítményével kapcsolatban
minden rendben volt.”

A megnövelt tapadással fokozódtak a gumik kopási tulajdonságai?
„Nem hinném. Jelenleg teljes mértékben elégedettek vagyunk a gumiabroncsok kopási jellemz?ivel.”

Mit gondol, sikerül javítani az id?mér?n elérhet? teljesítményen, és sikerül azt megfelel?en
átültetni a versenyre is?”
„Ez az egyik alapvet? célunk, és úgy hisszük, hogy a technikai változtatásoknak köszönhet?en sikerült
javítani az autó egyensúlyi jellemz?in. Természetesen nehéz lenne most err?l pontosabban nyilatkozni,
hiszen meg kell várnunk ehhez az els? versenyt. A barcelonai körülmények azonban teljesen megfelel?ek
voltak, hiszen az id?járási viszonyok hasonlóak az európai helyszínekhez, ami alapvet?en megkönnyítette
a dolgunkat a gumiabroncsok próbatételét illet?en. Mindamellett, hogy az autónk vezethet?sége és
menetjellemz?i is jónak bizonyultak, természetesen még nagyon sok részletet meg kell ismernünk a
C31-el és a gumikkal kapcsolatban, de abszolút magabiztosan várjuk a folytatást.”

Mit tudna mondani az autó egyensúlyi jellemz?ivel és annak kezelhet?ségével kapcsolatban?”
„Az autó igazán jó egyensúlyi jellemz?kkel rendelkezik, amellyel alapjaiban véve mindkét versenyz?nk
elégedett. Természetesen mindig van olyan terület, amelyet tovább kell és lehet fejleszteni, de jelenleg
nincs jelent?s technikai gondunk. Másfel?l az autó pontosan az el?zetes elvárásaink szerint teljesít, mind
az aerodinamika, mind pedig a mechanikai beállítások terén. Ez pedig azt jelenti, hogy a szimulációk és a
szélcsatornában elvégzett vizsgálatok során szerzett adatokat megfelel?en sikerült alkalmaznunk. A
legfontosabb számunkra jelenleg az, hogy pontosan megértsük az autónk m?ködését, és azt követ?en ott
változtassunk, ahol igazán szükséges.”

Mit gondol, mennyire van már készen a melbourne-i versenyre szánt aerodinamikai csomag?
„A jerezi teszteket követ?en ki kellett értékelnünk az eredményeket, és döntenünk kellett a továbbiakkal
kapcsolatban. Ennek megfelel?en leginkább az autó hátsó területeit kell még tovább boncolgatnunk, és
meghatározni azt a fajta irányvonalat, amely az els? néhány futamhoz szükséges lesz. A második
barcelonai tesztre már vinni fogunk magunkkal olyan elemeket, amelyeket a melbourne-i futamon
használni szándékozunk. Az autó 75%-át illet?en alapjaiban véve minden megfelel? kontrol alatt áll, míg
a maradék kisebb hányaddal kapcsolatban meg kell tennünk a szükséges lépéseket a javulás érdekében.
Elégedettek vagyunk a barcelonai teszteken tapasztalt teljesítményünkkel, annál is inkább, mert ez a pálya
teljesen különbözik a jerezi helyszínt?l.”
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Az elmúlt id?szakban többször felmerült a különböz? kipufogórendszerek szabályosságának
kérdése, és a motorvezérlést érint? el?írások tisztázása is. Elégedett a jelenlegi szabályokkal, és
miként hatott mindez a csapatra?
„Igen. Számunkra teljesen egyértelm?ek az el?írások, és az FIA szakembereivel szoros kapcsolatban
álltunk az elmúlt hetek során. Azt mondhatom, hogy a szövetség teljes mértékben elégedett azzal, amit
csináltunk, és a csapat pedig teljes mértékben megérti és alkalmazza azt, amit az FIA elvár t?lünk. Az
elmúlt néhány hétben a szabályok tisztázása érdekében lépésekre került sor, amelyekkel teljes egészében
egyet tudunk érteni. Ennek megfelel?en pedig kisebb változtatásokat kell eszközölnünk az utolsó tesztet
és a melbourne-i versenyre történ? felkészülésünket illet?en.”
„Az FIA a motorvezérléssel kapcsolatban is adott ki közleményt, ami egyértelm?en meghatározza a
motorgyártók szakemberei számára is követend? irányvonalat. A szabálymódosításnak köszönhet?en
sikerült letisztázni minden egyes részletet, és ennek köszönhet?en ha valaki mégis találna valamiféle
kibúvót, az FIA azonnal el tudja dönteni, hogy az kívül esik-e a technikai direktívákon.”

A legutóbbi barcelonai teszten a Ferrarinak volt némi gondja az er?átviteli rendszerrel
kapcsolatban. Számít valamiféle problémára a 2012-es Ferrari sebességváltójának használatát
illet?en?
„Nem. Teljesen elégedettek vagyunk a rendszerrel. Jerezben volt ugyan egy kis gondunk a
sz?r?rendszerrel, ami néhány órára akadályozott minket, de jelent?sebb technikai problémánk nem volt.
A jelenlegi er?átviteli rendszerünkkel kapcsolatban nincs megbízhatósági gondunk.”

Néhány hete a csapat technikai igazgatója, James Key elhagyta az alakulatot, és egy új szervezeti
felépítés szerint dolgoznak. Hogyan m?ködik mindez?
„Minden egyes nap más és más megoldandó feladatok elé állít bennünket, amelyeket meg kell oldani, és
összességében véve mindez kiválóan m?ködik. Semmiféle problémát nem jelent ez számunkra.”
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