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Európa egyik vezető vállalata az MAN Truck & Bus a haszonjárműgyártás és a szállítási megoldások terén, 

éves forgalma körülbelül 10 milliárd euró (2017-es adat). Termékkínálatában kishaszongépjárművek, 

tehergépjárművek, autóbuszok, dízel- és gázmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz 

kapcsolódó különböző szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a TRATON AG leányvállalata, és 

világszerte több mint 36 000 munkatársat foglalkoztat.  
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Kitartó teljesítmény: együttműködésről állapodott meg 

az MAN és az IRONMAN 

 

• Az MAN Truck & Bus az IRONMAN hivatalos támogatója 

• Az IRONMAN márkával való együttműködés keretében 

kínálja az MAN a vonzó XLION-felszereltségi csomagokat 

• Az MAN az IRONMAN rendezvények logisztikáját 2019-ben 

több mint 10 európai országban támogatja majd járművekkel 

 

Az MAN Truck & Bus az Európában rendezett IRONMAN 

triatlonversenyek hivatalos beszállítójává lépett elő. Az erről szóló 

együttműködési megállapodást a müncheni tehergépkocsi-gyártó 

és a triatlonversenyek szervezője 2018. szeptember végén írta alá. 

Az együttműködés keretében dobja piacra az MAN a teherautói 

számára az XLION felszereltségi csomagokat, és az ebből a 

sorozatból származó IRONMAN Europe járműveket bocsát a 

rendezvényszervező logisztikája rendelkezésére. 

 
 

Együttműködési megállapodását az MAN Truck & Bus és az IRONMAN az IAA 

Haszonjárművek 2018 szakkiállítás keretében kötötte meg. Ez tartalmazza az 

IRONMAN logisztikájának támogatását MAN járművekkel a világszerte ismert 

extrémsport rendezvényszervező cége által több mint tíz európai országban 

rendezett triatlonversenyen. Az együttműködés kapcsán mutatta be az MAN az 

XLION felszereltségi csomagokat. Megbízhatóság, csúcsteljesítmény és kitartás 

minden téren – ezek biztosítják a sikert az IRONMAN-versenyen induló 

élsportolók számára. Egyúttal ezek azok a jellemzők, amelyek a vállalkozókat 

és a járművezetőket egyaránt lenyűgözik egy MAN kapcsán. „Különleges a 

kapcsolatunk a márkaneveink azonos építőelemeinek köszönhetően. Ám ennél 

is fontosabb, hogy a márkák alapértékei tökéletesen igazodnak egymáshoz:  
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megbízhatóság, robusztusság, hatékonyság, csúcsteljesítmény és innováció” – 

fejezte ki örömét Björn Loose, az MAN Truck & Bus marketingért és márkáért 

felelős vezető alelnöke az együttműködés bejelentése kapcsán. Ráadásul a 

kooperációt vonzó felszereltségi csomagokkal alapozzák meg. Az XLION 

kivitelek méretre szabott felszereltségi csomagokat kínálnak minden szegmens 

számára – a távolsági fuvarozáshoz, az építőipari munkákhoz vagy éppen az 

elosztófuvarozáshoz. A névben szereplő X jelentése „extrém”. „Nagy örömünkre 

szolgál, hogy az európai rendezvényeket hivatalos beszállítóként 

támogathatjuk” – mondta Loose. „Mindig keressük az együttműködési 

lehetőséget olyan márkákkal, amelyek ugyanazokkal az erkölcsi normákkal és 

értékekkel bírnak, mint az IRONMAN, és örömteli, hogy az MAN esetében 

éppen ez a helyzet” – magyarázta Peter Gallagher, az IRONMAN globális 

együttműködések részlegének európai, közel-keleti és afrikai régiójáért felelős 

igazgatója. „Sportolóink kitartással és csúcsteljesítménnyel érik el azokat a 

célokat, amelyeket az IRONMAN-utazásuk elején kitűztek maguknak. Hasonló 

jellemzőket látunk az MAN esetében is, és várjuk a partneri megállapodás ideje 

alatti szoros együttműködést” – tette hozzá Gallagher. Már az első, áprilisi 

versenyen bevetésre kerülnek majd az MAN XLION járművek az IRONMAN 

logisztikájában a spanyolországi Marbella városában. 

 

Az XLION felszereltségi csomagok 

Különleges jellemzőket kínálnak az XLION felszereltségi csomagok a távolsági 

fuvarozásra, az építőipari munkákra vagy éppen az elosztófuvarozásra 

specifikált járművek számára. Az igényes, az adott szegmenshez igazodó gyári 

felszereléseket országspecifikus extrákkal és szolgáltatási csomagokkal 

kombinálják. Látvány terén is pontokat szerez az MAN XLION: kívánságra a 

fülke oldalain vonzó oroszlános dizájnnal is elérhető. Ezenkívül mindegyik jármű 

a fülke ajtajain XLION feliratot hordoz. 

 

Az IRONMAN versenyekről 

A Wanda Sports Holdings részeként az IRONMAN Group rendezvények globális 

portfólióját kezeli. Ezek közé tartozik az IRONMAN® triatlonsorozat, az IRONMAN® 

70.3® triatlonsorozat, az 5150™ triatlonsorozat, a Rock 'n' Roll Marathon Series®, az 

Iron Girl®, az IRONKIDS®, a Nemzetközi Triatlonunió triatlonsorozatának versenyei, 

országútikerékpár-versenyek, beleértve az UCI Velothon®-sorozatot, hegyikerékpár-

versenyek, beleértve az Absa Cape Epic® versenyt, első osztályú maratonok, mint 
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például a Standard Chartered Singapore Marathon, terepfutó versenyek, mint például 

az Ultra-Trail Australia™, valamint több sportágat felölelő további versenyek. Az 

IRONMAN rendezvényei, a Wanda Sports Holdings összes többi rendezvényével együtt 

évente több mint egymillió részvetőnek nyújtják a vállalat gazdag kínálatán keresztül a 

kitartási sportok előnyeit. Az ikonikus IRONMAN® rendezvénysorozat a világ 

legnagyobb sportplatformja. Az IRONMAN® márka 1978-as alapítása óta a világ 

legnehezebb hosszútávú versenyének célvonalán áthaladva azt bizonyítják a sportolók, 

hogy MINDEN LEHETSÉGES. Az egyetlen versenyként indult IRONMAN mára 

világszenzációvá nőtt, 53 országban több mint 230 eseménnyel. További információkért 

keresse fel a sorozat honlapját: www.ironman.com. 
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Björn Loose, az MAN Truck & Bus marketingért és márkáért felelős vezető 

alelnöke és Jessica Craig, az IRONMAN partneri kapcsolatokat kezelő 

részlegének igazgatója az együttműködés hivatalos bejelentésén az IAA 

Haszonjárművek 2018 kiállításon 
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Megbízható, robusztus, kitartó és a felhasználásra optimalizált, így az MAN 

XLION teherautók a mindennapi alkalmazás során is jó pontokat szereznek a 

távolsági fuvarozásban, az építőipari munkák során vagy éppen az 

elosztófuvarozásban 

http://eu.ironman.com/

