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Šampióni jazdia MAN 

Majstrovstvá Európy truckov 2014 sú ešte len nedávnou minulosťou a na 

svete je už predbežný kalendár podujatí ME 2015...  

Stručné resumé: Preteky najťažšej hmotnostnej kategórie majú nového 

kráľa, ktorý jazdí na pretekovom ťahači MAN a značka MAN bola 

bezkonkurenčne najúspešnejšia i najpočetnejšie zastúpená v celom 

štartovom poli. Uplynulú sezónu charakterizovali mimoriadne napínavé 

súboje o titul od začiatku až do úplného konca. Výnimočnú vyrovnanosť 

adeptov na kráľovskú korunu dokumentuje fakt, že o víťazovi rozhodlo až 

posledné podujatie deväťdielnej série ME vo francúzskom Le Mans.  

Novým majstrom Európy sa stal po prvýkrát Norbert Kiss, ktorý prerušil 

dlhoročnú dominantnú pozíciu nemeckého pilota Jochena Hahna (majster 

Európy 2011, 2012 a 2013), resp. Španiela Antonia Albaceteho (šampión z 

rokov 2005, 2006 a 2010). Dvadsaťdeväťročný maďarský jazdec sa 

prebojoval na čelo priebežnej tabuľky v záverečnej tretine sezóny a potom 

ho na ceste k titulu už nik nedokázal zastaviť. Pozoruhodná je jeho celková 

štatistika umiestnení: 1. miesto 9-krát, 2. miesto 10-krát a 3. miesto 6-krát. 

To znamená, že v 36 pretekoch (v každom kole ME sú 4 samostatne 

bodované preteky) stál 25 razy na stupni víťazov! 

Skvelú reputáciu si v ME truckov naďalej držia ťahače MAN, na ktorých 

štartoval nielen nový šampión, vicemajster a druhý vicemajster, ale prevahu 

mníchovskej značky vidno aj v konečnej tabuľke. Navyše šampionát tímov 

vyhrala dvojica A. Albacete – M. Bösiger (Truck Sport Lutz Bernau) tiež na 

vozidlách MAN. 

Konečné poradie ME 2014 

1. Norbert Kiss (H), MAN – 401, 2. Jochen Hahn (D), MAN – 383, 3. Antonio 

Albacete (E), MAN – 377, 4. Adam Lacko (CZ), Freightliner – 314, 5. David 

Vršecký (CZ), Freightliner – 255, 6. Markus Bösiger (CH), MAN – 235, 7. 
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René Reinert (D), MAN – 137, 8. Anthony Janiec (F), MAN – 70, 9. Frankie 

Vojtíšek (CZ), MAN – 61, 10. Steffi Halm (D), MAN a Benedek Major (H), 

MAN – 49 

Predbežný kalendár ME truckov 2015 

24. – 26. apríl, Valencia, Španielsko 

15. – 17. máj, Red Bull Ring, Rakúsko 

23. – 24. máj, Misano Adriatico, Taliansko 

19. – 21. jún, Nogaro, Francúzsko 

25. – 28. jún, Nürburgring, Nemecko 

28. – 30. august, Most, Česká republika 

5. – 6. september, Hungaroring, Maďarsko 

19. – 20. september, Zolder, Belgicko 

2. – 4. október, Jarama, Španielsko 

10. – 11. október, Le Mans, Francúzsko 

 

Na snímkach 

1. Norbert Kiss, nový majster Európy. 

2. Trio najlepších v sezóne 2014: Zľava N. Kiss, A. Albacete a J. Hahn. 

3. Typický obraz štartového roštu: V prvých dvoch radoch Hahn (1), Kiss (4) 

a Albacete (2).  

4. Žltý MAN pilotuje úspešná amazonka Steffi Halm (D). 

5. Víťazné ťaženie zavŕšil N. Kiss na okruhu v Le Mans. 

 

 

Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému 

ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných 

výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu 
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efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových 

nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a 

ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

www.blog.transport-efficiency.com 

 

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2013 obrat 15,7 miliárd 

eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení. 

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 53 000 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 


