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MAN prolongeert titel FIA Truck Racing Championship 

 

Vianen, 19 oktober 2012 – MAN heeft het weer geflikt: na een spannende 

race op het legendarische Bugatti-circuit in Le Mans prolongeerde MAN-

coureur Jochen Hahn zijn titel in het FIA European Truck Championship. Na 

de overwinning in de laatste race van het seizoen eindigde Hahn met 49 

punten voorsprong op MAN-coureur Antonio Albacete, de nummer 2 in het 

eindklassement. 

 

Het FIA European Truck Racing Championship 2012 omvatte elf raceweekends 

en werd vanaf het begin gedomineerd door de MAN-coureurs Jochen Hahn en 

Antonio Albacete. Net als vorig seizoen zorgden de Duitser en Spanjaard – 

uitkomend voor Team Hahn Racing en Team Cepsa/TSB – voor tal van 

hoogtepunten.  

MAN was gedurende het kampioenschap superieur. Het merk liet 21 van de 22 

snelste rondetijden noteren tijdens de tweede kwalificatiesessies. Bovendien 

werden elke daaropvolgende race plaats 1 en 3 – op een uitzondering na – door 

Hahn of Albacete gewonnen. 

 

Sterk deelnemersveld 

Het startveld van het European Truck Championship 2012 bestond uit onder 

meer vijf teams die gebruikmaakten van MAN-trucks. Deze spectaculaire 

voertuigen, uitgerust met geavanceerde MAN-racemotoren, werden ondersteund 

door experts van het in Neurenberg gevestigde MAN-Motorcompetenzzentrum. 

Het 2012-seizoen begon met een primeur, want voor het eerst werd een race 

buiten Europa verreden. Jochen Hahn eiste de overwinning op van de 

openingsrace op het F1-circuit in het Turkse Istanbul. Maar ook andere MAN-

coureurs bereikten de hoogste trede van het podium. De Hongaar Norbert Kiss 

behaalde de overwinning op Circuito del Jarama (Spanje) en Dominique Lachèze 

won op het circuit van Nogaro in zijn thuisland Frankrijk. 

 

Prominent aanwezig 

Ook in het FIA European Truck Racing Championship van komend seizoen 

speelt MAN een grote rol. Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuw format 

met nieuwe reglementen en een uitbreiding van het aantal races. Het FIA 

European Truck Racing Championship trekt, na de Formule 1, de meeste 

toeschouwers op autosportgebied.  
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De complete persmap van MAN Truck Race 2012 is te vinden op 

www.ponpersportaal.nl.  

 

_____________________________________________________________ 

Noot voor redactie: 

 

Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl. 
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MAN Truck & Bus b.v. is de Nederlandse importeur van MAN-bedrijfswagens en -bussen. MAN Truck & Bus is een 

dochteronderneming van Pon, Nederlands grootste onderneming in de automotive branche. MAN Truck & Bus werkt 

in Nederland nauw samen met een dealerapparaat van twaalf dealers met 35 vestigingen en twee BusPartner-

vestigingen. MAN-bedrijfswagens en -bussen voor Nederland worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op 

diverse locaties in Europa. 
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