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Na ME ťahačov uvidíme nový tím na vozidlách MAN 

 

Na tlačovej konferencii, ktorá sa konala 9. marca 2012 v sídle 

spoločnosti MAN Truck & Bus Czech v Čestliciach pri Prahe, sa 

oficiálne predstavil Frankie OXXO Truck Racing Team. Nový 

medzinárodný tím je spoločným projektom českého Frankie Truck 

Racing Teamu a maďarského OXXO Racingu a na vozidlách MAN 

má ambície zaútočiť na popredné pozície v európskom šampionáte 

truckov.  

 

František „Frankie“ Vojtíšek, bývalý vicemajster Európy, sa po dvojročnej 

prestávke vracia na preteky. Okrem neho je v zostave jazdcov Maďar Norbert  

Kiss (najlepší nováčik v minulej sezóne ME) a skúsený ruský pilot Alexander 

Lvov.  

 

Autorom atrakt ívneho dravého dizajnu pretekových ťahačov MAN EVO 012/one 

je Doc. akad. sochár Ladislav Křenek z Vysokého učení technického v Brne. V 

dielňach v Jablonci nad Nisou, kde je technická základňa medzinárodného 

tímu, momentálne finišujú práce na stavbe troch takýchto špeciálov. Všetko 

musí byť hotové do polovice apríla – vtedy sa na trati v Nogare (južné 

Francúzsko) uskutočnia oficiálne testy tímov s podporou MAN. Ostrý štart čaká 

Frankie OXXO Truck Racing Team už 12. a 13. mája na okruhu Istanbul Park v 

Turecku, kde odštartuje 10-dielna séria pretekov ME 2012. 

 

V tohtoročnej sezóne bude mníchovská spoločnosť podporovať niekoľko 

popredných tímov, medzi nimi aj nový Frankie OXXO Truck Racing Team. V 

rámci kontraktu o spolupráci MAN dodáva svojim top-partnerom špičkové 

motory, ktoré vychádzajú zo sériového typu D2676, ale samozrejme sú 

modifikované na preteky. Po úpravách v rámci predpisov FIA dosahujú 

maximálny výkon 846 kW/1150 k a mohutný krútiaci moment 5500 Nm. 

Takýchto motorov bude v štartovom poli iba 8 (vlani 5).  
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Súčasťou továrenskej podpory je tiež profesionálny servis na pretekoch – v 

mobilnej dielni ho zabezpečuje poltucet špecialistov z norimberského závodu 

MAN na výrobu motorov. Predstavitelia spoločnosti MAN Truck & Bus na 

tlačovej konferencii zdôraznili, že cieľom je obhájiť titul aj v pretekoch 

jednotlivcov aj v hodnotení tímov.  

 

Na snímke je trojica pilotov Frankie OXXO Truck Racing Teamu (zľava 

doprava): Norbert Kiss, Alexander Lvov a František Vojtíšek. 

 

2100 znakov (vrátane medzier) 

 

Ďalšie informácie nájdete na www. mantruckandbus.sk 

 

Program efektívneho transportu od 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.  

 

 

 

MAN Truck & Bus AG so sídl om v nemeckom Mníchove je naj väčšou spoločnosťou v rámci MAN Group a popredným svetovým 

dodávateľom efektívnych úžitkových vozi diel a inovatívnych dopr avných riešení. Vo fiškálnom roku 2011, kedy zamestnával okolo 

34 000 pr acovníkov, dosiahol predaj vyše 77 600 tr uckov a viac  než  5700 autobusov a autobusových podvozkov značky MAN 

a NEOPLAN v hodnote 9 miliárd eur.  

http://www.man-mn.sk/

