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PERSBERICHT Almere, 07 Januari 2011
Victron Energy B.V. sponsort het VeKa MAN Racing Team in Paris-Dakar
Argentinië - Chili: De Dakar Rally is op 1 januari 2011 van start gegaan in Buenos Aires. Ruim 400
voertuigen, waaronder auto’s, motoren, quads en trucks, rijden mee in de Dakar Rally. Op 16 januari zullen
de deelnemers weer eindigen op het beginpunt van de route. Victron Energy is sponsor van een
Nederlands team: Veka Racing Team.
Veka Racing - MAN Trucks
Het Veka Racing Team doet dit jaar mee met 3 officiële MAN trucks. Één van de racers van het Veka Racing Team
is Marcel van Vliet, onder andere winnaar van de eerste etappe van Le Dakar 2009. Victron is sponsor van het Veka
Racing team, wat terug te zien is in de bestickering van de 3 Trucks en op de jassen en shirts van het Veka Racing
Team.
Informatie over Dakar Rally
Op de zender ‘RTL GP’ (RTL 7) wordt dagelijks het nieuws omtrent Dakar Rally 2011 uitgezonden. Ook op de
website RTL GP staat het laatste nieuws, foto’s en uitslagen van Dakar Rally. Meer informatie over Dakar Rally 2011
is te vinden op de officiële website Dakar Rally 2011. Volgt ons op Twitter: @Victron_Energy
Voertuigen markt
Victron Energy is groeiende in de voertuigen markt. Victron’s omvormers, laders en accu’s worden gebruikt om
bijvoorbeeld magenetrons, wasmachines en andere apparatuur van stroom te voorzien. De producten van Victron
Energy worden ook gebruikt om elektrisch gereedschap, zoals een boor, een zaag en andere professionele power
tools te voorzien van stroom. De installaties van Victron zijn geschikt voor trucks, auto’s en andere voertuigen.
De productlijn omvat sinus omvormers, sinus laders/omvormers, acculaders, DC/DC omvormers,
omschakelkasten, de slimme Battery Monitor, Global Remote, BlueSolar Panelen en meer. Victron Energy heeft een
sterke, ongeevenaarde reputatie in technische innovatie, betrouwbaarheid en duurzaamheid. De producten worden
wereldwijd beschouwd als dé professionele keuze voor onafhankelijke elektrische energievoorziening.
Bekijk onze website (www.victronenergy.nl) voor meer product informatie en de meest recente innovaties.
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