Ťahače MAN prepravujú pretekové motocykle
tímu Ducati MotoGP™

Bratislava
19. 3. 2013

Na európskych podujatiach tohtoročných motocyklových majstrovstiev sveta triedy MotoGP transport tímu Ducati zabezpečia trucky
MAN: V Borgu Panigale (štvrť v meste Bologna), kde sídli
renomovaný taliansky výrobca motocyklov, prebehlo 14. marca
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V prípade potreby bližších in-

formálne odovzdanie siedmich ťahačov MAN TGX 18.480, ktoré

formácií kontaktujte:

budú prepravovať motocykle, náhradné dielce i ďalšiu výbavu

Michal.Jedlicka@man.eu

pretekového tímu.

www.mantruckandbus.sk

Ing. Michal Jedlička

Symbolický kľúč od flotily odovzdal osobne Björn Loose, riaditeľ
marketingu v MAN Truck & Bus AG, do rúk Gabriela Del Torchia,
výkonného riaditeľa Ducati Motor Holding Spa a Paola Ciabattiho,
projektového riaditeľa Ducati Corse MotoGP™.
Ťahače návesov v typickej ohnivo-červenej tímovej farbe majú kabíny
XXL, najväčšie vo svojej triede. Vozidlá poháňa common-railový motor
D26 s výkonom 480 k spriahnutý s automatizovanou prevodovkou MAN
TipMatic®, ich výbava obsahuje kompletnú zostavu prvkov aktívnej i
pasívnej bezpečnosti vrátane xenónových svetiel, denného LED
osvetlenia, adaptívneho tempomatu a systému výstrahy pri mimovoľnom
vybočení z jazdného pruhu.
V exkluzívnom interiéri dominujú poťahy z čiernej kože zdobené
červenými švami na sedadlách, paneloch dverí a volante. Navigačné
zariadenie MAN Media Truck Advanced garantuje efektívnu voľbu trasy a
prvotriedny užívateľský komfort.
Preteky MotoGP™ sú „extraligou“ v motocyklových majstrovstvách sveta.
V sezóne 2013 má seriál 18 podujatí v 13 rôznych krajinách na 4
kontinentoch, z toho 11 pretekov sa koná na európskych okruhoch v 7
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štátoch (Taliansko, Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko,
Holandsko a Česká republika).
Značka Ducati vstúpila do MotoGP™ po prvý raz v roku 2003 s jazdcami
Lorisom

Capirossim

a

Troyom

Baylissom, ktorý

uviedol model

Desmosedici v Japonsku. V priebehu nasledujúcich desiatich rokov tím z
Borga Panigale dosiahol doposiaľ 33 víťazstiev a Austrálčan Casey
Stoner vyhral MS 2007. Tento rok angažoval tím Ducati na preteky
MotoGP™ dvoch profesionálov, prvým je 26-ročný Talian Andrea
Dovizioso (na snímke za volantom ťahača MAN TGX 18.480), druhým
Američan Nicky Hayden (31 rokov). Obaja továrenskí jazdci budú
štartovať na motocykloch Ducati Desmosedici GP13.
Na snímke z odovzdávania symbolického kľúča od vozidiel sú (zľava
doprava): Giancarlo Codazzi, riaditeľ MAN Truck & Bus Italia S.p.A.,
Björn Loose, riaditeľ marketingu v spoločnosti MAN Truck & Bus AG a
Gabriele Del Torchio, výkonný riaditeľ Ducati Motor Holding Spa.

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.
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