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Ciężarówki MAN przewioz ą motocykle wy ścigowe   

zespołu Ducati podczas Mistrzostw MotoGP™  

14 marca 2013 roku w miejscowości Borgo Panigale (Bolonia) odbyło 
się uroczyste przekazanie firmie Ducati siedmiu ciągników siodłowych 
MAN TGX 18.480. Pojazdy MAN zapewnią zespołowi Ducati obsługę 
logistyczną i serwis, przewożąc między innymi motocykle i części 
zamienne podczas rozgrywanych w Europie wyścigów w ramach 
Motocyklowych Mistrzostw Świata MotoGP™.    
 

Gabriele Del Torchio, Dyrektor Zarządzający spółki Ducati Motor Holding 

Spa, Paolo Ciabatti, kierownik projektu MotoGP™ Ducati Corse i Andrea 

Dovizioso, kierowca rajdowy w zespole Ducati osobiście odebrali z rąk  

Björna Loose, kierownika Działu Marketingu w spółce MAN Truck & Bus 

AG specjalnie przygotowane dla nich pojazdy MAN.  

Przekazane ciągniki siodłowe MAN TGX wyróżnia czerwony lakier „Ducati 

Corse” oraz kabina kierowcy XXL – największa w tej klasie pojazdów. W 

pojazdach zamontowano silniki D26 Common-Rail o mocy 480 KM i 

zautomatyzowane skrzynie biegów MAN TipMatic®. Wyposażenie obejmuje 

także liczne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo: światła do jazdy 

dziennej LED, przednie reflektory ksenonowe, elektroniczny system 

wspomagania, tempomat adaptacyjny ACC i asystenta pasa ruchu LGS.  

Wrażenie robi również ekskluzywne wyposażenie wnętrza pojazdu. Fotele, 

panele drzwi i kierownica pokryte są wysokiej jakości czarną skórą 

ozdobioną czerwonym szwem. Górna część deski rozdzielczej ma 

wykończenie karbonowe. System nawigacji MAN Media Truck Advanced 

zapewnia sprawne prowadzenie i najwyższej jakości rozrywkę. 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata MotoGP™ to najbardziej prestiżowe 

wyścigi motocyklowe dla zawodowców. Mistrzostwa obejmują 18 wyścigów 

organizowanych w trzynastu krajach na czterech kontynentach. Jedenaście 

wyścigów odbywa się w siedmiu krajach europejskich (Włochy, Niemcy, 

Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Holandia i Republika Czeska). Firma 

Ducati po raz pierwszy wystąpiła w mistrzostwach MotoGP™ w 2003 roku 

– wówczas kierowcami byli Loris Capirossi i Troy Bayliss, który prowadził 

Ducati Desmosedici podczas premierowego przejazdu w Japonii.  
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W ostatnim dziesięcioleciu zespół z Borgo Panigale odniósł w sumie 33 

zwycięstwa – wśród nich należy odnotować zdobycie tytułu mistrza świata 

w 2007 roku przez australijskiego kierowcę Caseya Stonera. W tym roku na 

Motocyklowych Mistrzostwach Świata MotoGP™ firma Ducati będzie 

reprezentowana przez włoskiego zawodowego kierowcę wyścigowego 

Andreę Dovizioso (26) i Amerykanina Nicky’ego Haydena (31), którzy 

pojadą na motocyklu Desmosedici GP13. 

 

 

Program zwi ększania efektywno ści transportu firmy MAN Truck & Bus 
Natężenie transportu i ruchu na drogach europejskich stale wzrasta. Równocześnie ze względu na 

kurczące się zasoby energii transport staje się coraz droższy. Jako jeden z wiodących na świecie 

producentów pojazdów ciężarowych i autobusów firma MAN Truck & Bus wnosi istotny wkład do stałej 

poprawy efektywności transportu. W tym zakresie opracowany został program redukcji całkowitych 

kosztów eksploatacji (Total Costs of Ownership). Efektywny transport w połączeniu z technologią, 

serwisem, komfortem pracy kierowcy i badaniami naukowo-rozwojowymi jest plusem dla środowiska i 

wartością dodaną dla klienta.  

 

 

 

 

Grupa MAN należy do wiodących europejskich przedsiębiorstw sektora zintegrowanych rozwiązań transportowych. W roku 2012 jej obroty 

przekroczyły 15,8 miliardów euro. Firma MAN oferuje pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne, turbiny oraz napędy specjalne, 

zatrudniając w swoich zakładach na całym świecie ponad 54 300 pracowników. Poszczególne piony przedsiębiorstwa MAN zajmują wiodące 

pozycje na rynkach swoich produktów.
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