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Spoľahlivosť, výkon, vytrvalosť: MAN a IRONMAN 

oznámili spoluprácu 
 

Spoločnosť MAN Truck & Bus je oficiálnym sponzorom 

triatlonových pretekov IRONMAN v Európe. Mníchovský výrobca 

truckov a globálny organizátor triatlonov podpísali dohodu o 

partnerstve koncom septembra 2018. Pre svoje modely uvádza 

MAN na trh balíky výbavy XLION a ako súčasť partnerstva budú 

takto vybavené vozidlá zabezpečovať logistiku na podujatiach 

budúcoročnej série IRONMAN Europe.  

 

 Spoločnosť MAN Truck & Bus je oficiálnym sponzorom 

pretekov IRONMAN Europe 

 Ako súčasť spolupráce pripraví MAN atraktívne balíky 

výbavy s označením XLION  

 V roku 2019 poskytne MAN vozidlá, ktoré budú pomáhať s 

logistikou pri podujatiach IRONMAN vo viac než 10 

európskych krajinách    

 

Spoločnosti MAN Truck & Bus a IRONMAN dohodu o spolupráci oficiálne 

oznámili na veľtrhu IAA Úžitkové vozidlá 2018. V zmysle zmluvy budú trucky 

MAN pomáhať pri logistike na triatlonových pretekoch, ktoré organizujú 

usporiadatelia svetoznámych extrémnych športových podujatí vo vyše 10 

krajinách Európy. Pri príležitosti tejto spolupráce MAN prezentuje balíky 

výbavy XLION. Spoľahlivosť, vysoká výkonnosť a vytrvalosť v každej situácii 

– toto sú charakteristické rysy, ktoré sa páčia fanúšikom hviezd triatlonov 

IRONMAN. A rovnaké kvality nadchýnajú dopravcov i vodičov na vozidlách 

MAN.  

„Máme jedinečné prepojenie cez spoločné prvky v názve značiek. Ale 

dôležitejšie je, že aj hodnoty obidvoch značiek perfektne lícujú: spoľahlivosť, 

odolnosť, efektívnosť, špičkový výkon a zavádzanie inovácií,“ povedal pri 

oznámení partnerstva Björn Loose, senior viceprezident MAN Truck & Bus 

AG pre marketing. „Snažíme sa, aby podnikanie našich zákazníkov bolo 

ľahšie, efektívnejšie a úspešnejšie. Naši zákazníci majú náročné 

každodenné požiadavky a my máme pre tieto požiadavky perfektné riešenie. 
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Túto symbiózu podčiarkujeme našimi balíkmi výbavy XLION, pričom 

písmeno X symbolizuje „extrém“. Toto je prepojenie medzi MAN a 

extrémnym atletickým výkonom triatlonistov na podujatiach IRONMAN. 

Špeciálna edícia výbavy XLION obsahuje prvky šité na mieru pre každý 

segment – diaľkovú dopravu, terénne vozidlá aj pre distribúciu. Sme veľmi 

radi, že podporujeme podujatia v celej Európe ako oficiálny sponzor,“ dodal 

Björn Loose.  

„Vždy vyhľadávame spoluprácu so značkami, ktoré zdieľajú rovnaké mravné 

základy a hodnoty, ako máme my v IRONMANe a s potešením môžem 

povedať, že toto je určite platí aj pre MAN,“ vysvetľuje Peter Gallagher, 

riaditeľ IRONMAN pre globálne partnerstvo v krajinách Európy, Stredného 

východu a Afriky. „Pre našich atlétov je to všetko o vytrvalosti, vysokom 

výkone a dosahovaní toho, čo si zaumienili, keď sa vydali na svoju cestu 

IRONMAN. Podobné črty rozpoznávame aj pri značke MAN a tešíme sa, že 

počas partnerstva budeme úzko spolupracovať.“ 

Vozidlá z edície MAN XLION sa začnú využívať pri logistike na podujatiach 

IRONMAN hneď od prvých pretekov Európskej série 2019, ktoré budú 28. 

apríla 2019 v španielskom prímorskom meste Marbella. 

 

Balíky výbavy XLION 

Pakety XLION ponúkajú špeciálnu výbavu do vozidiel pre diaľkovú dopravu, 

stavebný sektor alebo distribúciu. Kombinujú vysokú kvalitu, špecifické 

doplnky pre jednotlivé typy vozidiel aplikované priamo vo fabrike a balíky 

služieb prispôsobené konkrétnym krajinám. MAN XLION je kráľ ciest so 

štýlovou grafikou leva na bokoch kabíny (voliteľný prvok). Každé vozidlo z 

tejto série má na dverách nápis XLION. 

 

Skupina IRONMAN 

IRONMAN Group je súčasťou spoločnosti Wanda Sports Holdings a 

prevádzkuje globálne portfólio podujatí, ktoré zahŕňa napríklad série 

IRONMAN® Triathlon, IRONMAN® 70.3® Triathlon, 5150™ Triathlon, Rock 

'n' Roll Marathon Series®, Iron Girl®, IRONKIDS® a množstvo ďalších 

bežeckých i cyklistických maratónov a ultra maratónov. IRONMAN spolu s 

inými podujatiami, ktoré organizuje Wanda Sports Holdings, poskytuje 

každoročne všestranný servis pri vytrvalostných športoch viac než miliónu 

účastníkom. Paleta ikonických podujatí IRONMAN® je najväčšou športovou 
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platformou na svete. Od založenia značky IRONMAN® v roku 1978 atléti na 

týchto najťažších vytrvalostných pretekoch na svete dokazujú, že VŠETKO 

JE MOŽNÉ. Najprv to bolo iba jedno podujatie, dnes IRONMAN organizuje 

vyše 230 pretekov v 53 krajinách. Ďalšie informácie nájdete na: 

www.ironman.com 

 

Na snímke: 

Spoľahlivé, odolné a praktické vozidlo pripravené plniť náročné úlohy: MAN 

XLION vyniká pri každodennom nasadení v diaľkovej doprave, v terénne aj 

ako distribučné vozidlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAN Truck & Bus je jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení 

s ročným obratom približne 10 miliárd eur (2017). Produktové portfólio spoločnosti obsahuje vany, nákladné vozidlá, 

autobusy/autokary a vznetové aj plynové motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN 

Truck & Bus je súčasťou spoločnosti TRATON AG a zamestnáva celosvetovo vyše 36 000 pracovníkov. 


