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Audi Sport sa spolieha na ekologické trucky MAN 
 
Sedem nových vozidiel MAN TGX Euro 6 bude zabezpečovať 

transport technického zázemia a výbavy tímu Audi Sport na 

prestížne medzinárodné preteky automobilov.  

 
Pred sezónou DTM (medzinárodné majstrovstvá Nemecka cestovných 

automobilov) si Audi Sport prevzal sedem ťahačov návesov MAN TGX 

18.480. Vozidlá s novým dizajnom spĺňajúce emisnú normu Euro 6, ktoré 

v súčasnosti spoločnosť MAN uvádza na trh, budú výbavu Audi Sport na 

preteky série DTM a majstrovstiev sveta vo vytrvalostných pretekoch 

prepravovať prakticky bez emisií. 

 

Oliver Straube, ktorý je v Audi Sport zodpovedný za medzinárodnú 

spoluprácu, osobne prevzal ťahače od Heinza-Jürgena Löwa, riaditeľa 

marketingu predaja a služieb v MAN Truck & Bus.  

 

Všetky dodané trucky z modelového radu TGX majú komfortnú, 

priestrannú kabínu XXL a poháňajú ich common-railové motory D26 Euro 

6 s výkonom 480 k. Okrem iného sú vybavené kompletným balíkom 

bezpečnostných prvkov vrátane denného osvetlenia, xenónových svetiel 

a tiež elektronickými asistenčnými systémami, konkrétne adaptívnym 

tempomatom (ACC) a varovaním pri mimovoľnom vybočení z jazdného 

pruhu (LGS). 

 

„Som veľmi rád, že špičkoví športovci z Audi si vybrali naše trucky MAN. 

Z hľadiska ohľaduplnosti k životnému prostrediu a efektívnosti bude Audi 

Sport odteraz v depe jasným víťazom,“ povedal Heinz-Jürgen Löw pri 

oficiálnom odovzdávaní vozidiel pred mníchovským centrom Truck 

Forum (na snímke podáva symbolický kľúč Miguelovi Molinovi, 

španielskemu jazdcovi tímu Audi v DTM). „Prajem tímu Audi veľa 

úspechov v nadchádzajúcej pretekovej sezóne.“   
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„Už mnoho rokov sa spoliehame na MAN ako na nášho silného a 

dôveryhodného partnera,“ reagoval Dieter Gass, šéf pre DTM v Audi 

Sport. „Trucky majú viac-menej rovnaký výkon ako naše Audi RS 5 DTM, 

a hoci nie sú také rýchle, náš cenný náklad dopravia bezpečne a 

spoľahlivo na pretekové okruhy v Nemecku i na celom svete.“ 

 

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 

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 

 

Spoločnosť MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2012 obrat 15,8 

miliárd eur. Je výrobcom a dodávateľom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych 

prevodových zariadení. Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo 54 300 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, 

dlhodobo zastáva vedúce pozície. 


