
 
 

 

Sporočilo za medije 

 

MAN Truck & Bus Slovenija 
 

  stran 1/2 

 

 

Audi Sport stavi na okolju prijazne kamione MAN 

 Ljubljana 
02. maj 2013 

Opremo za ekipo Audi Sport bo na DTM in WEC dirkah odslej prevažalo    

sedem novih vlačilcev MAN TGX 18.480, ki se s svojo izpiljeno tehnologijo 

Euro VI po cestah peljejo ne le skorajda brez škodljivih snovi temveč točke 

dobivajo tudi zaradi močne zmogljivosti pri nizki porabi goriva, odlične dina-

mike vožnje, visokega udobja ter najboljših vrednosti pri izračunu obratoval-

nih stroškov.  
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Španski DRM dirkač Miguel Molina (na sredini) in Oliver Straube (na sredini), odgovoren za 

mednarodna partnerstva pri Audi Sport ob prevzemu MAN-ovih vlačilcev od Heinz-Jürgen 

Löwa (desno), direktorja prodaje in marketinga pri podjetju MAN Truck & Bus AG. 

MAN-ovi vlačilci so opremljeni z udobno XXL kabino, največjo v svojem   

razredu ter celovitim varnostnim paketom, z dnevnimi LED lučmi, ksenon 

žarometi ter modernim asistenčnim sistemom za uravnavanje varnostne raz-

dalje ter opozorilnikom nenamerne spremembe voznega pasu. Poganja jih 

motor D26 s sistemom vbrizga preko skupnega voda in 480 KM.   

Kamioni imajo približno enako raven HP kot Audi RS 5 DTM – res niso tako 

hitri vendar zagotavljajo najvišjo varnost in zanesljivost pri prevozu           

dragocene opreme. In to skoraj brez  škodljivih snovi.   

 

Več informacij  

 

 

http://www.man.eu/man/media/content_medien/images/global_corporate_website/presse_und_medien/mtb/T_audi_dtm_gruppe_2013.jpg�
http://www.man.eu/en/press-and-media/presscenter/Audi-Sport-relies-on-MAN_s-eco-friendly-trucks--61312.html
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Program učinkovitosti prevoza družbe MAN Truck & Bus  

Na evropskih cestah je vedno več prometa in prevoza. Hkrati je prevoz zaradi dolgoročno omejenih virov 

vedno dražji. Kot eden vodilnih proizvajalcev tovornih vozil in avtobusov na svetu družba MAN Truck & 

Bus bistveno prispeva k doslednemu izboljšanju učinkovitosti prevoza. MAN v ta namen ponuja obsežen 

program zmanjšanja skupnih obratovalnih stroškov (Total cost of  Ownership). Učinkovitost prevoza, 

združena v majhnih področjih tehnologije, servisa, voznika in ekspertize prihodnosti, varuje okolje in je 

dodana vrednost za naše kupce.  

 www.blog.transport-efficiency.com  

 

Skupina MAN je eno izmed vodilnih evropskih podjetij na področju transportnega inženiringa. Letno ustvari približno 15,8 milijard EUR 

dobička (2012). MAN kot ponudnik tovornjakov, avtobusov, dizelskih motorjev, turbinskih strojev in posebnih menjalnikov zaposluje okrog 

54.300 ljudi po vsem svetu. Prav tako je znotraj svojih poslovnih področij v samem svetovnem vrhu.   

http://www.blog.transport-efficiency.com/

