
 
 

 

 

  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus je eden vodilnih evropskih proizvajalcev gospodarskih vozil in ponudnikov transportnih storitev z letnim 

prometom okoli 11 milijard Evrov (2018). V paleti izdelkov so kombiji, tovornjaki, avtobusi/turistični avtobusi ter dizelski 

in plinski motorji, pa tudi storitve povezane s potniškim in tovornim transportom. MAN Truck & Bus je podjetje skupine 

TRATON SE, ki zaposluje po vsem svetu več kot 36.000 ljudi. 
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PRVIČ V SLOVENIJI! 

EUROPA TRUCK-TRIAL & MAN TRACTION NA TURNEJI 

 

Spektakularne vožnje. Ekstremna prilagoditev terenu.  

Povsem do fizikalnih mej vožnje. To je Truck-Trial! 

 

Ob svoji 30. obletnici delovanja v Slovenijo prvič prihaja EUROPA 

TRUCK-TRIAL in MAN TRACTION na turneji. Adrenalinski spektakel 

tega poletja se bo odvijal v soboto, 17. in nedeljo, 18. avgusta 2019 med 

9. in 18. uro v Parku vojaške zgodovine Pivka. 

 

Oglejte si predstavitveni video Europa Truck-Trial Slovenija  

 

 

Več o Europa Truck-Trial 
 

EUROPA TRUCK-TRIAL je evropsko tekmovanje v spretnostni vožnji 

komercialnih tovornjakov s pogonom na vsa kolesa po izjemno zahtevnem 

terenu. V tem tekmovanju čas, v katerem tovornjak prevozi določen del 

proge, ne igra pomembne vloge. Najpomembneje je, da premaga ekstremne 

razmere na progi brez napak. Da mu to uspe, se mora približati mejam 

mogočega in jih včasih celo preseči! 

 

Tekmovanje poteka v štirih kategorijah: 2-osna, 3-osna in 4-osna vozila ter 

prototipi. Letno poteka šest tekmovanj po različnih evropskih mestih. V 

Sloveniji se bo tekmovanja udeležilo 25 ekip, ki se potegujejo za laskav naziv 

mailto:tanja.cinc@man.eu
http://www.man-slovenija.si/
https://www.facebook.com/mantruckbusslovenija/videos/2514993511865762/
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evropskega prvaka Truck-Trial. Letos so prireditve bile že v Belgiji, Franciji, Nemčiji 

in Avstriji. Po slovenski postojanki se bo sezona septembra zaključila v Nemčiji.  

 

Tekmovanje EUROPA TRUCK TRIAL poteka od leta 1989 in letos praznuje 30. 

obletnico delovanja. 

 

Podrobnejše informacije o Evropskem prvenstvu v preizkušnji za tovornjake boste 

našli na uradni spletni strani prireditve www.europatrucktrial.org. 

 

 

 

MAN TRACTION NA TURNEJI 

 
V sklopu tekmovanja v Slovenijo prihaja tudi turneja MAN TRACTION, kjer 

boste lahko najboljšo vlečno moč s pogonom MAN HydroDrive® doživeli tudi 

sami. In to ne le kot gledalec na tekmovanju, temveč tudi čisto od blizu na 

preizkusni vožnji na MAN-ovem off-road poligonu. Tam vas bodo čakala 

močna vozila z najsodobnejšo tehnologijo in MAN‑ovi strokovnjaki, s katerimi 

se boste lahko v sproščeni atmosferi pogovorili o vseh tehnoloških novostih 

in obsežni ponudbi storitev. Med drugim boste lahko spoznali novo 

generacijo MAN-ovih motorjev ter nove varnostne in asistenčne sisteme. 

 

Oglejte si utrinke s turneje MAN TRACTION 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europatrucktrial.org/
http://sl.mailings.man/c/40757832/fe709c6546b-pvhz46
https://www.facebook.com/watch/?v=430671074194402
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MAN dvakrat na vrhu 

»Meet the beast« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več o ekipi HS-Schoch Hardox        Več o ekipi BFS Trucksport 

 

 

V kategoriji štiriosnih tovornjakov 

vodita Nemca Marcel Schoch in 

sovoznik Johannes Stumpp iz 

ekipe HS-Schoch Hardox.  

Njun MAN TGS 35.480/8x8 BB 

poganja 6-valjni motor z močjo 

353 kilovatov in prostornino 

12.816 cm3 ter navorom 2.300 Nm 

pri 1.000–1.400 vrt/min. 

V kategoriji triosnih tovornjakov pa vodita 

Nemca Marc Stegmaier in sovoznik Jan  

Plieninger iz ekipe BFS Trucksport.  

Njun MAN TGS 33.480/6x6 poganja  

motor z močjo 353 kilovatov, njegova  

medosna razdalja pa znaša 5,007 metra. 

 

https://www.hs-schoch.de/truck-trial-team-man/hs-schoch-team-europa-truck-trial/
https://www.bfs.tv/trucksport/unser-team/

