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Jasper Iwema rijdt in 2012 met Putoline Oil 

 
Jasper Iwema, de enige Nederlandse MotoGP coureur, vertrouwt ook in 2012 op de 
producten van Putoline Oil. De sponsorovereenkomst werd onlangs bekrachtigd. De Drentse 
Iwema komt dit jaar uit voor het Tsjechische MOTO FGR Team en zal op 8 april zijn eerste 
wedstrijd rijden in het FIM MOTOGP Wereldkampioenschap.  
 
De door het team ontwikkelde en geproduceerde motorfiets, de Moto FGR 250 GP, wordt volledig 
gesmeerd met de producten van Putoline Oil. Leon ten Hove, marketing manager Putoline Oil: “We 
zijn trots op het feit dat Jasper ook dit jaar weer vertrouwt op de kwaliteit van Putoline Oil en dat we 
via Jasper wederom aanwezig zijn op het hoogste podium van de motorsport.”  

 
In de lichtste klasse van de MotoGP maakt men dit jaar de overstap van 2-takt naar 
4-takt motoren, deze verandering maakt de weg vrij voor nieuwe technologische 
ontwikkelingen. Jasper zal dit seizoen gebruik gaan maken van de Putoline Oil Nano 
Tech producten; de meest geavanceerde smeermiddelen ooit door Putoline Oil 
geproduceerd. 

 
Jasper is via de ‘pocketbikes’ in Nederland snel doorgestroomd naar het Duitse 125cc 
kampioenschap. Sinds 2010, het jaar waarin hij de eerste Nederlander in meer dan 15 jaar werd 
die regelmatig met de top van de wereld streed, wordt hij regelmatig betiteld als ‘De beste 
Nederlandse coureur van de wereld’. In 2012 komt hij, met steun van GAMMA, Sport1, Putoline Oil, 
Coil PNS en Abbink Metaal, uit in de tot Moto3 omgedoopte lichtste wegraceklasse. 
 
Putoline Oil, optimale performance 
Putoline Oil is een toonaangevende speler op de (Internationale) smeermiddelenmarkt en 
concentreert zich volledig op het motorfietssegment. Putoline Oil wordt gekenmerkt door een 
kwalitatief hoogwaardige, aantrekkelijke en complete productlijn. Flexibiliteit en snel inspringen op 
marktontwikkelingen zijn van groot belang. Het assortiment is altijd up-to-date en kwalitatief 
hoogwaardig door constante research en een innovatief beleid. 
 
Voor uitgebreide informatie over de Putoline Oil producten verwijzen we u graag naar de zeer 
uitgebreide productcatalogus op www.putoline.com  
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