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V rámci podujatia Formula Student Germany 2013 

podporuje MAN nádejných technikov 

 

Na medzinárodnej konštruktérskej súťaži spoločnosť MAN 

pomáha štyrom univerzitným tímom. 

 

Od 31. júla do 3. augusta 2013 bude 115 univerzitných tímov bojovať o pocty na 

slávnom nemeckom okruhu Hockenheimring s pretekovými automobilmi, ktoré 

sami navrhli a skonštruovali. Technická univerzita v Mníchove, Mníchovská 

univerzita, Technologický inštitút v Karlsruhe a Univerzita aplikovaných vied 

Georga Simona Ohma z Norimbergu budú mať v zápoleniach podporu aj od 

spoločnosti MAN: Ako jediný sponzor spomedzi výrobcov úžitkových vozidiel 

každému tímu poskytne truck TGX, resp. TGL, aby spoľahlivo a hospodárne 

prepravili pretekové monoposty na všetky podujatia Formula Student v Európe. 

Budúcich inžinierov pri odborných prácach (sústruženie, frézovanie dielcov) aj 

pri stavbe vozidiel podporili inštruktori z fabriky, ba čo viac, pri príprave na 

preteky si tímy budú môcť svoje autá vyskúšať na testovacom okruhu MAN v 

Mníchove.  

 

Zástupcovia spoločnosti MAN sú aj členmi poroty, ktorá bude hodnotiť koncepty 

a technické schopnosti účastníkov. Kto z nich bude mať záujem, môže zažiť aj 

fascináciu automobilových pretekov z tesnej blízkosti okruhu Hockenheimring. 

Vo svojom stánku hodlá MAN vystavovať svoj pretekový truck TR 1400 s 

motorom s výkonom 1500 k, na ktorom Fritz Kreutzpointner v roku 2001 vyhral 

majstrovstvá Európy pretekov truckov.  

 

Formula Student Germany je medzinárodná súťaž technického dizajnu, ktorá 

ponúka študentom možnosť navrhnúť, vyvinúť  a vyrobiť monopost podľa svojich 

vlastných predstáv. Vrcholom podujatia sú preteky na Hockenheimringu, kde 

prototypy musia ukázať, čo dokážu z hľadiska zrýchlenia, ovládania, spotreby, 

prevádzkových nákladov a odolnosti. Okrem výsledkov v pretekoch bude porota 

hodnotiť aj aplikovanú teóriu konštrukcie, výrobné náklady a dokonca i 

marketingový projekt jednotlivých tímov. 
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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 

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 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. 


