Audi Sport vertrouwt op de milieuvriendelijke
vrachtwagens van MAN
Zeven MAN TGX-voertuigen in EURO 6 versie om de Audi Sport uitrusting naar
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de DTM en WEC racen te vervoeren.
MAN Truck & Bus sa
Brusselsesteenweg 406

Geruime tijd voor het begin van de DTM, heeft Audi Sport zeven MAN TGX
18.480 trekkers in ontvangst mogen nemen. De trucks met een nieuw design
worden momenteel op de markt gelanceerd door MAN en voldoen reeds aan
de EURO 6 normen, welke bindend zullen worden voor alle nieuwe
ingeschreven vrachtwagens vanaf 1 januari 2014. Hierdoor zal het transport
van de Audi Sport uitrusting naar de DTM en WEC (World Endurance
Championship) sports-car series nagenoeg vrij van vervuiling kunnen
gebeuren.
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Oliver
Straube,
verantwoordelijk
voor
de
internationale
samenwerkingsverbanden bij Audi Sport en de Spaanse Audi DRM piloot,
Miguel Molina, namen persoonlijk de trucks in ontvangst uit de handen van
Heinz-Jürgen Löw, Director Marketing Sales en Services bij MAN Truck &
Bus in München.
De MAN trekkers zijn uitgerust met een comfortabele en ruime XXL cabine
en worden aangedreven door een D26 common rail motor in Euro 6 versie
welke 480 pk levert. De MAN TGX modellen bevatten een pakket vol met
veiligheidsystemen waaronder: LED-dagrijverlichting, Xenon koplampen en
elektronische hulpsystemen, namelijk ACC voor adaptieve cruise control en
de LGS rijbaanassistent.
“Ik ben blij dat de topsporters van Audi voor onze MAN trucks hebben
gekozen. Qua milieuvriendelijkheid en efficiency, zal Audi Sport zijn eerste
plaats nu zeker veilig stellen in de paddock” aldus Heinz-Jürgen Löw bij de
officiële overdracht van de voertuigen in München. "Ik wens het Audi Team
veel succes in het komende raceseizoen."
"Al vele jaren zien we MAN als een sterke en betrouwbare partner aan onze
zijde", zegt Dieter Gass, hoofd van DTM bij Audi Sport. "De trucks hebben
min of meer hetzelfde aantal pk als de Audi RS 5 DTM – ze zijn misschien
niet zo snel, maar ze zijn veilig en betrouwbaar en brengen onze kostbare
vracht naar de race circuits in Duitsland en over de hele wereld. Het is goed
dat we op hen kunnen vertrouwen. "
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Voor meer informatie:
http://www.mantruckandbus.be/nl/press___media/presse.jsp

Het vervoersefficiëntieprogramma van MAN Truck & Bus
Op onze Europese wegen blijft de transport- en verkeersstroom
onafgebroken stijgen. Tegelijk zal de toenemende schaarste aan
energiehulpbronnen op lange termijn leiden tot duurder vervoer. Onder de
internationaal actieve constructeurs van vrachtwagens en bussen levert MAN
Truck & Bus een substantiële bijdrage om de vervoersefficiëntie te verhogen.
Om deze uitdagingen aan te gaan zette MAN een grootschalig programma
op om de totale exploitatiekosten (TCO) terug te dringen. Efficiënter vervoer,
gekoppeld aan geavanceerde technologie, een uitstekende service, goed
opgeleide chauffeurs en een expertise inzake de aandrijftechnieken van
morgen sparen het milieu en leveren onze klanten een belangrijke
meerwaarde op.
www.blog.transport-efficiency.com

De MAN Group is een van Europa's toonaangevende industriële spelers op het gebied van transportgerelateerde
techniek, met een omzet van ongeveer €15,8 miljard in 2012. Als leverancier van vrachtwagens, bussen, dieselmotoren,
turbomachines en speciale tandwielkasten stelt MAN wereldwijd ongeveer 54.300 mensen tewerk. Zijn
bedrijfssegmenten hebben leidende posities in hun respectieve markten.
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