Audi Sport confia nos
camiões ecológicos da MAN

Munique
2 de Maio de 2013

Sete MAN TGX com base na nova norma de emissões Euro 6 vão assegurar o
transporte do equipamento da Audi Sport para as corridas do DTM e do WEC.
MAN Truck & Bus

A tempo do início do DTM, a Audi Sport recebeu sete tractores semireboque MAN TGX 18.480. Apresentando um novo design, estes camiões
estão actualmente a ser lançados no mercado pela MAN e já cumprem a
norma de emissões Euro 6, que será obrigatória para todos os camiões com
novas licenças a partir de 1 de Janeiro de 2014. Deste modo, os camiões
irão transportar equipamento da Audi Sport para as corridas do DTM e para
a série do desporto automóvel de competição WEC (Campeonato Mundial
de Endurance), praticamente sem poluição.
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Oliver Straube, responsável pelas parcerias internacionais na Audi Sport e o
piloto espanhol de DRM da Equipa da Audi, Miguel Molina, receberam
pessoalmente os camiões das mãos de Heinz-Jürgen Löw, Director de
Marketing, Vendas e Serviços da MAN Truck & Bus em Munique.

Detlef.Hug@man.eu
www.mantruckandbus.com

Os tractores semi-reboque da MAN estão equipados com uma cabine de
condutor XXL espaçosa e confortável e com um motor common rail D26 de
480 CV que integra a norma Euro 6. Os modelos TGX da MAN incluem
ainda um pacote de segurança completo com luzes diurnas LED, faróis de
Xénon e sistemas electrónicos de assistência, nomeadamente, ACC para
controlo adaptativo de velocidade de cruzeiro e o sistema de manutenção na
faixa de rodagem (LGS).
"Estou muito satisfeito pelo facto de os desportistas de elite da Audi terem
optado pelos camiões da MAN. Em termos de respeito pelo ambiente e
eficiência, a Audi Sport assegurará certamente o primeiro lugar na grelha",
referiu Heinz-Jürgen Löw na entrega oficial dos veículos em Munique.
"Desejo à Audi Team o maior sucesso na próxima temporada."
"Há já vários anos que confiamos na MAN como parceiro sólido e de
confiança", afirmou Dieter Gass, Director de DTM na Audi Sport. "Os
camiões têm praticamente o mesmo de nível de CV que o nosso Audi RS 5
DTM – talvez não sejam tão rápidos, mas transportam a nossa valiosa carga
em segurança e de forma fiável até aos circuitos de corrida na Alemanha e
em todo o mundo. É bom saber que podemos contar com eles."

Página 1/2

2.191 caracteres (incl. espaços)

O Grupo MAN é um dos principais intervenientes industriais da Europa em engenharia relacionada com transportes, com receitas de,
aproximadamente, 15,8 mil milhões de euros em 2012. Como fabricante de camiões, autocarros, motores diesel, turbomáquinas e unidades
de engrenagem especiais, a MAN emprega cerca de 54.300 funcionários. As áreas de negócio da MAN ocupam posições de liderança nos
respectivos mercados.
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