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Victron Energy B.V. sponsrar VeKa MAN Racing Team i Paris-Dakar rallyt
Paris-Dakar Rallyt 2011 går genom de latinamerikanska länderna Argentina och Chile från den 1st januari
till den 16e januari 2011. Över 400 fordon startade i Buenos Aires omfattande bilar, motorcyklar, fyrhjulingar
och lastbilar. Victron Energy sponsrar ett lastbilsteam från Holland: VeKa MAN Racing Team.
VeKa Racing – MAN Trucks
Victron Energy har en stark relation med VeKa gruppens varvsindustri. The VeKa Racing Team deltar i Dakar rallyt
med 3 officiella MAN lastbilar. En av förarna i VeKa Racing Team är Marcel van Vliet, vinnare av första etappen i
Dakar rallyt 2009.
Information om Dakar Rally
Dakar Rally kommer att följas av miljontals människor över hela världen. Dagliga rapporter från Dakar Rallyt
kommer att sändas på Eurosport och lokala TV kanaler. Nyheter, bilder och resultatlistor är också tillgängliga på den
officiella webbplatsen Dakar Rally 2011, http://www.dakar.com/. Det går också att följa VeKa MAN Racing Team
via twitter, följ @Victron_Energy
Bilindustrimarknaden
Victron Energy växer snabbt på den automotiva marknaden. Victron's växelriktare, laddare och batterier används för
att driva mikrovågsugnar, tvättmaskiner och annan komfortutrustning över hela världen. Victron's produkter utgör
också ett populärt val som kraftkälla för elektriska verktyg i serviceapplikationer. Installationerna är lämpliga för
lastbilar, personbilar och andra fordon.
Victron Energy's sortiment omfattar växelriktare, sinusvåg växelriktare/laddare, batteriladdare, DC/FC omvandlare,
överföringsswitchar, batteriövervakningsenheter och mera. Victron Energy har en starkt, oöverträffat rykte för
teknisk innovation, tillförlitlighet och för att bygga kvalitet. Victron Energy's produkter anses allmänt vara det
professionella valet för oberoende elektrisk elkraft.
Besök vår webbplats (www.victronenergy.com) för en fördjupad produktinformation och de senaste innovationerna.
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