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Cíl: obhajoba titulu v závodech taha čů na okruzích FIA 

 

Společně s obhájcem individuálního titulu Mistra Evropy v z ávodech 

tahačů na okruzích FIA z lo ňského a p ředloňského roku Jochenem 

Hahnem v ěříme ve vít ězné okamžiky na konci letošní sezony.  

 

Pět a půl tuny vážící závodní tahač se chová téměř jako motokára a na trati 

sedí jako přibytý. V seriále závodů tahačů na okruzích FIA bojují vynikající 

piloti se skvělými trucky během deseti závodních víkendů o mistrovské 

body.  

Značka MAN má pro letošek cíl jasný: obhájit opět titul Mistra Evropy. 

Skvělé závodní okamžiky při soubojích zelenobílého speciálu Jochena 

Hahna se startovním číslem 1 a jeho soupeřů jsou jakoby předem 

naprogramovány. Diváci se baví a fanoušci tisknou palce „svému“ pilotovi. 

Divoká akcelerace, drifty v zatáčkách a předjížděcí manévry doslova „na 

nože“. To vše je seriál závodů ETRC FIA.  

Dnes po osmém z deseti závodních víkendů letošní sezony je již téměř 

jisté, že individuální i týmový titul „zůstane“ značce MAN – který z pilotů jej 

ale získá, to ještě uvidíme. 

 

 

 

Další informace na www.mantruckandbus.cz 

 

Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus 

Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku 

ubývání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden 

z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá 

k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program 

snižování celkových nákladů z vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující 

technologii, servis, náklady na řidiče a další expertizy – chrání životní prostředí a je 

přidanou hodnotou pro naše zákazníky. 
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MAN Truck & Bus AG  se sídlem v německém Mnichově je největší společností v rámci MAN Group a jedním z vedoucích výrobců 

užitkových vozidel a poskytovatelů inovativních dopravních řešení ve světovém měřítku.V obchodním roce 2011 společnost zaměstnávala 

34 000 pracovníků, prodala více než 77 600 nákladních vozidel a  5700 autobusů a podvozků pro autobusy značky MAN a NEOPLAN a 

její obrat dosáhl hodnoty 9 miliardy Eur.  


