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BEMUTATJUK:
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MEGBÍZHATÓSÁG
Újra és újra a legkiválóbb: 
Az MAN sokadszorra nyeri el a 
legkiválóbb minőség díját a TÜV Riportban.

2017-ben tehergépjárműveink ismét meggyőző teljesítményt mutattak és a legjobb eredményt 
érték el a TÜV haszongépjármű-riportjában – egymás után immár ötödik alkalommal!
Ez nem a véletlen műve, hiszen rendkívül elhivatott csapatunk folyamatosan dolgozik azon, 
hogy járműveink minősége javuljon és kiváló legyen. Számunkra is nagy öröm ez az eredmény, 
hiszen bizonyítja, hogy a minőség kifizetődik, valamint segíti ügyfeleink üzletmenetét gördülé-
kennyé és egyszerűbbé tenni.

További információt a megbízható teherautókról itt olvashat: www.tuev-report.man
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Kedves Olvasó!
Nagyon izgalmas volt számomra a 2017-es év, hiszen 
májusban átvettem az MAN magyarországi szerveze-
tének a vezetését, és azóta is folyamatosan gyűjtöm az 
információt a helyi piacról. A magyar tehergépjármű-pi-
ac dinamikus növekedést mutatott tavaly is, a 6 tonna 
össztömeg feletti kategória 4,3 százalékkal bővült. Egyre 
nagyobb igény mutatkozik a megbízható és gazdaságos 
tehergépkocsikra, valamint a jól képzett járművezetőkre. 
Múlt év végén megújult a TG-család fülkéinek belsőtere, 
így az MAN járművek nyugodtabb munka- és pihenőhe-
lyet biztosítanak. Ráadásul az MAN tehergépjárműveit 
tavaly év végén a TÜV immáron már ötödik alkalommal 
választotta a legmegbízhatóbb márkának. 
Buszértékesítési üzletágunk szépen növekedett 2017-
ben. Ősszel a Volán Buszpark Kft. 20 Neoplan Tourliner 
távolsági luxusautóbuszt vett át tőlünk, míg idén tavasztól 
15 új MAN Lion’s City GL csuklós autóbusz áll forgalom-
ba Tatabányán. A turistabuszok üzletágában piacvezető 
helyet szereztünk, ami jól mutatja ügyfeleink bizalmát és 
elégedettségét termékeinkkel, főleg a tavaly bemutatott 
Neoplan Tourlinerrel. Idén az új generációs MAN Lion’s 
Coach típustól várunk hasonlóan szép sikereket.
A TopUsed üzletágunk is folyamatosan évről évre növek-
szik, ami szintén igazolja ügyfeleink elégedettségét hasz-
nált járműveink kiváló állapotával és megbízhatóságával.
Szervizszolgáltatásaink területén is folytattuk a fejlesz-
téseket. Valamennyi saját MAN márkaszervizünk meg-
hosszabbított hétköznapi és szombati nyitva tartással 
várja a járműveket, ügyfélváróink pedig megújultak. Pót-
kocsik javítását is végezzük, hogy a szervizekben töltött 
állásidőt lerövidítsük. Egyre közkedveltebb ügyfeleink 
körében a javítási és karbantartási szerződés. A beépí-
tett MAN eredeti alkatrészekre pedig egyedülálló módon 
Európa-szerte érvényes két év szavatosságot vállalunk. 
Az idei év is sok újdonságot tartogat ügyfeleink számára! 
Elindult a legkisebb oroszlán, a TGE kishaszonjármű ér-
tékesítése Magyarországon, így már teljes termékpalet-
tával állunk ügyfeleink rendelkezésére. 

Kívánok nagyon sikeres 2018-as évet, és köszönöm az 
MAN iránti bizalmukat!

Martin Strier
ügyvezető igazgató,
MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft.
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HÍREK      Az MAN világából

Tarolt az új 
Lion's Coach

Beruházás 
a jövőbe

Hatból három díjat bezsebelt az új 
MAN Lion's Coach a kortrijki Busworld 
kiállítás előtt szervezett, autóbuszo-
kat összehasonlító Busworld Awards 
Competition megmérettetésen. Ezek 
a kitüntetések az Autóbuszos Nagydíj 
(Grand Award Coach), a Komfortcím-
ke (Comfort Label) és a Dizájncímke 
(Design Label), amelyek közül az elsőre 
nem kevesebb mint 12 típust neveztek 
be. A nemzetközi szakemberekből és 
buszüzemeltetőkből álló zsűrit lenyű-
gözte az MAN Lion’s Coach által kínált 
teljes körű csomag, amely egyetlen egye-
dülálló egységben ötvözi a hatékonysá-
got, a biztonságot és a dizájnt. Jó példa 
ezekre az első fényszórók és a hátsó 
lámpák LED-es technológiája, a tovább-
fejlesztett D26-os motort felvonultató, 
korszerű hajtáslánc és az ENSZ-EGB 
66.02 számú rendelet borulásbiztonsá-
gi előírásainak megfelelő vázszerkezet. 
A díjakat a Busworld kiállítás hivatalos 
megnyitóünnepségén adták át.

Több mint 2,4 milliárd euró összér-
tékű beruházásokkal fejleszti üzemeit 
2020-ig az MAN. A vállalat ígéretet 
tett, hogy minden részlegének fejlesz-
ti a hatékonyságát, miközben a jövőre 
felkészítő programjának keretében át-
szervezi a nemzetközi gyártóüzemei-
nek hálózatát. Ennek eredményeként 
minden gyáregység egyértelmű és 
önálló profilt kapott, valamint jelentős 
beruházásokba kezdtek, hogy korsze-
rűsítsék ezeket az üzemeket, illetve 
növeljék a kapacitásukat. Egyedül a 
müncheni egységben 1,1 milliárd eu-
rót fordítanak a nehéz-tehergépkocsi-
kat gyártó létesítmény korszerűsíté-
sére 2015 és 2020 között. Új épületet 
kapott a fejlesztőközpont, kibővítették 
a hegesztőüzemet, valamint átadtak 
egy új, csúcsszínvonalú és környezet-
kímélő fülkefényező üzemet. Ez utób-
bi öt szinten, összesen 18 ezer négy-
zetméteren terül el, maga az épület 
150 méter hosszú és 30 méter magas. 

Díjazott fenntarthatóság elismerésre méltó erőfeszítéseket tesz-
nek a gazdasági sikerek, a társadalmi 
felelősségvállalás és a környezetvé-
delem ötvözésére, illetve amelyek 
fenntarthatósági intézkedései további 
növekedést és fejlődést eredményez-
nek. Ezúttal 16 kategóriában díjazták 
a vállalatokat, amelyek közül az MAN 
a truck star, azaz tehergépkocsi-sztár 
kategóriában kapta meg a győztesnek 
járó díjat a tisztán elektromos hajtású 
tehergépkocsik fejlesztésével és tesz-
telésével foglalkozó MAN eMobility 
koncepcióért. Ennek keretében egy 
próbaszériát már idén év végén elkez-
denek legyártani, az elektromos városi 
elosztó teherautók sorozatgyártása 
pedig várhatóan 2021 elején kezdődik 
majd az MAN-nél.

Jó tanácsok 
a YouTube-on

Tavaly év végén az MAN Truck 
& Bus nyerte el a 2018-as Európai 
Áruszállítási Fenntarthatósági Díjat 
(2018 European Transport Award 

for Sustainability). A német Transport 
szaklap által immár negyedik alkalom-
mal odaítélt díjat azok a haszonjármű-
ipari vállalatok kaphatják meg, amelyek 

Merőben új eszközzel bővítette jármű-
vezető-képzési programját az MAN 
Truck & Bus, így immár YouTube-
videók is segítik a buszvezetők okta-
tását. Az első kisfilmek a járművek 
üzemeltetésével, a biztonsággal és a 
vezetéstámogató rendszerekkel kapcso-
latosan nyújtanak mindenki számára 
könnyen érthető, illetve figyelemre ér-
demes gyakorlati tanácsokat. A videók 
célja, hogy a gépkocsivezetők megtanul-
ják ezeknek a rendszereknek a helyes 
használatát a biztonság és a hatékonyság 
fokozása érdekében. Az első három vi-
deó a vezetőülés helyes beállításával, 
az automatikus vészfékrendszer (EBA) 
működésével és a domborzathoz elő-
relátóan igazodó sebességszabályzó, 
vagyis az MAN EfficientCruise, illetve 
az MAN EfficientRoll szabadon gurí-
tás használatával foglalkozik. A videók 
megtekinthetők az MAN Truck and Bus 
YouTube-csatornáján: www.youtube.
com/mantrucksandbuses.
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Bemutatkozik új  
értékesítési vezetőnk

15 éve Pécsen
HÍREK      Az MAN világából

„Főiskolai tanulmányaim befejezése 
óta nagyhaszonjárművekkel foglalko-
zom, 2000-től 2006-ig területi érté-
kesítőként, 2006-tól mostanáig pedig 
értékesítési vezetőként dolgoztam egy 
másik haszongépjármű-importőrnél. 
Ezt követően is szerettem volna ebben 
a szakmában maradni, az MAN aján-
latában pedig vonzó kihívást, illetve 
motivációt találtam. Egyik legfonto-
sabb feladatom most a csapatépítés, 
vagyis az értékesítésen megürese-
dett pozíciók betöltése. Célom, hogy 
tíz újjármű-értékesítővel működjön 

kirendeltségének tizenötödik szü-
letésnapját. A pécsi létesítmény 
2002-ben 13 dolgozóval kezdte el 
kiszolgálni a márka délnyugat-ma-
gyarországi ügyfeleit, ahol ma már 
Schmitz pótkocsik szervizelésével is 
foglalkoznak. A márkaszerviz immár 
meghosszabbított nyitva tartással és 
szombatonként is várja ügyfeleit. A 
jeles alkalomból az MAN Kamion és 
Busz Kereskedelmi Kft. munkatársai 
15 fát ültettek el az egyik belvárosi 
parkban, ezzel is hozzájárulva a tisz-
tább és élhetőbb környezethez, vala-
mint a jövőre nézve kellemes, árnyé-

Bevált az MAN!
Tavaly novemberben 31 MAN TGX nyerges vontatót állított munkába a 
Trans-Sped Container Logistic Kft. A cég 2016-ban 24 TGX vontatót szerzett 
be, amelyek beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Pásztor Tibor, a 
vállalkozás ügyvezető igazgatója elégedett az MAN járművek műszaki 
jellemzőivel, megbízhatóságával és szervizkiszolgálásával. Ezért a tavalyi 
beszerzéshez ismét az oroszlános márkát választotta, így 31 TGX 24.460 
XLX EfficientLine 3 modell került a flottába. Az új vontatókat Pásztor Tibor 
(bal oldalon) vette át Éles Zoltántól, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi 
Kft. területileg illetékes értékesítőjétől (jobb oldalon).

ez a terület. Szintén nagy hangsúlyt 
fektetek majd az értékesítési admi-
nisztrációt végző csapat bővítésére, 
hogy az értékesítők még több energi-
át fordíthassanak az ügyfelekkel való 
kapcsolattartásra és aktív megkeresé-
sükre. Ezenkívül tapasztalataimat ka-
matoztatva támogatom majd az MAN  
Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.-nél 
a járművezető-továbbképzés fejleszté-
sét, a telematikai szolgáltatás erősíté-
sét és a TGE kishaszonjármű értékesí-
tésének fellendítését” - foglalta össze 
terveit Dér Péter.

kos sétányt és pihenőhelyet biztosítva 
a város lakóinak. A szombati családi 
napon pedig mintegy négyszázan ün-
nepelték a kirendeltség fennállásának 
tizenötödik évfordulóját. Az érdek-
lődők megismerkedhettek az MAN 
TGX EfficientLine 3 modellel és a 
Kaposváron üzemelő negyven MAN
Lion’s City CNG gázüzemű autóbusz 
egyikével is. Ezenkívül gokartozás, 
falmászás, rekeszépítés, fülkebillen-
tő és kamionhúzó verseny, valamint 
számos játék szerepelt a nap prog-
ramjában, amelyet az Irigy Hónalj-
mirigy fergeteges előadása zárt.

Tavaly ősszel az MAN Kamion és 
Busz Kereskedelmi Kft. Pécs belvá-
rosában faültetéssel, míg a pécsi te-
lephelyén színes programokban gaz-
dag családi nappal ünnepelte ottani 

A születésnapi tortát Martin Strier, az 
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 
ügyvezető igazgatója, valamint Husztra-
Szampiás György, a pécsi kirendeltség 
vezetője vágta fel.

Idén februárban Dér Péter vette át az 
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi 
Kft. értékesítési vezetői pozícióját. 



Fordult 
a kocka

Flottájának döntő hányadát MAN TGX 
vontatókra cserélte az Eurolux Trans Kft.

Másfél év alatt közel félszáz új MAN TGX 
nyerges vontatót szerzett be az Eurolux 
Trans Kft. úgy, hogy korábban soha sem 
került közelebbi kapcsolatba az oroszlá-
nos márkával. Ennek hátteréről a tavaly 
év végi 16 TGX 18.500 EfficientLine 3 
modell átvétele kapcsán készségesen 
számolt be Kiskun Lajos, a cég ügyveze-
tő igazgatója.

Több márka is megfordult a 27 
éves Eurolux Trans Kft. flottájában 
2016 nyaráig, de MAN soha sem. Ek-
kor azonban megtört a jég, és ma már 
a gépkocsik kétharmadán az orosz-
lános embléma ékeskedik. Milyen út 
vezetett idáig?

Gyors léptekben
A 72 ezer négyzetméteres telephely-
lyel és saját szervizzel, illetve raktárral 
rendelkező felsőzsolcai vállalkozás fő 
profilja ipari korom szállítása tartá-
nyos szerelvényekkel nyugat-európai 
és kelet-közép-európai, valamint rész-
ben belföldi viszonylatokon. Emellett 
pedig autószállítással is foglalkozik a 
száz főt alkalmazó cég. Ennek meg-
felelően a flotta hetven járműegysé-
géből hatvan koromszállító nyerges 
szerelvény, míg négy autószállító 
nyerges, hat pedig autószállító pótko-
csis szerelvény. A „kormosok” évente 
120–130 ezer kilométert futnak teljes 
terheléssel. Ezek a vontatók egyéb-
ként nem ADR-es kivitelűek, és gyári 
mellékhajtással sem kell felszerelni 
ezeket, mert a pótkocsik gravitációs 

A decemberi flottaátvételkor készült képen balról jobbra: Kiskun 
Lajos, az Eurolux Trans Kft. ügyvezető igazgatója, Szalay Zoltán, az 
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. értékesítője, valamint Pék 
György, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. tiszaújvárosi 
kirendeltségének vezetője.

RIPORT      Ügyfelünk
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ürítésűek vagy elektromos hajtású szivattyút alkalmaznak.
„Szerettünk volna kipróbálni egy számunkra új típust, és az 
MAN-től kaptunk egy kedvező ajánlatot, illetve egy teszt-
járművet, amellyel elégedettek voltunk” – kezdte Kiskun 
Lajos. „Ennek eredményeként 2016 nyarán beszereztünk 
egyszerre 17 MAN TGX 18.480 XLX vontatót. Majd ezt 
követte tavaly nyáron 14 és decemberben 16 MAN TGX 
18.500 XLX EfficientLine 3 modell” – folytatta az ügyve-
zető igazgató.

Kedvező tapasztalatok
„Gépkocsivezetőink gyorsan megkedvelték az MAN TGX 
járműveket, szeretik a fülke kényelmét és a motor teljesít-
ményét. Munkájukat többek között gyári navigációs rend-
szer, álló helyzeti légkondicionáló és hűtőrekesz is segíti. 
Legalább ennyire fontos, hogy a teljes MAN-flotta üzem-
anyag-fogyasztása 5–8 százalékkal kisebb a korábban hasz-
nált típusból álló parkéhoz képest, holott azok csak 460 

Tavaly decemberben 16 TGX vontatót vett át a cég, és ezzel 47-re gyarapodott az MAN járművek száma a flottában. 

Jól beváltak az 500 lóerős EfficientLine 3 modellek, ugyanis még a korábbi 480 lóerősöknél 
is takarékosabbak.

RIPORT      Ügyfelünk

lóerősek voltak. Egyébként az 500 lóerős EfficientLine 3 
modellek már bejáratósan is száz kilométerenként körül-
belül fél literrel takarékosabbnak mutatkoznak a 480 lóerő-
sökhöz viszonyítva. Mindemellett az MAN-ek meghibá-
sodási aránya eddig jóformán nulla” – magyarázta Kiskun 
Lajos.

Kiváló kiszolgálás
„Nemcsak maguk a TGX vontatók, hanem az ezekhez kap-
csolódó szolgáltatások is elégedettségre adnak okot. A ti-
szaújvárosi márkaszerviz felkészültsége, hozzáállása, nyitva 
tartása kifogástalan, és az MAN teljes ügyfélszolgálatáról is 
csak jót tudok mondani. A járművekre három évre, illetve 
390 ezer kilométerre szóló javítási és karbantartási szerző-
dést kötöttünk, ennek lejárata után pedig a visszavásárlási 
garancia könnyíti majd meg a cserét. Idén év végén vagy 
jövő év elején egyébként további 12 vontatónk cseréje válik 
esedékessé” – tette hozzá az ügyvezető igazgató. 
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Ezúttal a TG típusok külső megjelenéséhez nem nyúl-
tak a tervezők, elvégre nem annyira régi a jelenlegi, egy-
séges márkaarculatot mutató fizimiska. Inkább a fülkék 
belsőterére összpontosítottak, hogy még praktikusabb, er-
gonomikusabb és elegánsabb legyen az oroszlános teher-
gépkocsival dolgozó járművezetők munka- és pihenőkör-
nyezete. Manapság ez rendkívül fontos az üzemeltetőknek 
a gépkocsivezetők elcsábításához, illetve megtartásához.

Élhetőbb élettér
Rakodóhelyből sohasem lehet elég egy fülkében – tartják 
sokan, ezért a TGX immár 42, míg a hálóhelyes TGS 35 
literesre növelt hűtőrekeszt kínál, méghozzá gyorshűtési 
és csendes éjszakai üzemmódokkal együtt. Ezek a hűtők 
teljesen betolhatók a fekhely alá, új csapágyazásuk révén 
pedig gördülékenyebben tologathatók, mint korábban. 

Frissen, fiatalosan
Az MAN TG tehergépkocsik újdonságai

Számos ponton továbbfejlesztette az MAN a TG tehergépkocsi-
családot a 2018-as modellévre. Az újításokat elsősorban a 
fülkékben és a hajtásláncok terén kell keresni. Íme, egy kis 
összefoglaló a megújult oroszlános tehergépjárművekről!

TERMÉK       MAN TG 2018-as modellév

Természetesen a hűtőrekesz helyett tágas zárt tárolót is 
választhatnak az ügyfelek, míg az újdonságok részeként a 
vezetőülés mellé szeméttároló is rendelhető. 
A hátfalon a korábbi hálós zsebeket egy fix tárolórendszer 
váltotta fel, amely különböző méretű polcokat kínál. En-
nek közepén egy teljesen új kezelőpanelről irányítható a 
belső világítás, az ablakemelők, a tetőszellőző és az ébresz-
tőóra, a tetején pedig 12 voltos, 24 voltos és USB-csatla-
kozókat is kialakítottak. A felső ágyhoz is kérhető egy ha-
sonló kapcsolópanel, akár a jobb, akár a bal oldalfalra. Az 
olvasást pedig új, hajlékony karú szpotlámpák könnyítik 
meg a fekhelyeknél.
A műszerfal tárolóhelyeit is újragondolták a tervezők a fel-
használói igények változásait követve. Ennek eredménye-
ként a középkonzolon a kormánykerék közelében a fedeles 
szemüvegtartó helyett most már egy nyitott tálca kínálkozik 
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hogy a hosszú távú fuvarozásra specifi-
kált járművek fülkéit szériában hatéko-
nyabb hangszigeteléssel látják el, amely 
1,5 decibellel, azaz mintegy nyolc szá-
zalékkal mérsékli a kívülről beszűrődő 
zaj szintjét. Ennek köszönhetően han-
gosabb parkolókban, illetve forgalmas 
utak mellett is édesebb álmot alhatnak 
a gépkocsivezetők a fülkében, ami je-
lentősen javíthatja életminőségüket, il-
letve munkateljesítményüket. Ráadásul 
a külső zajoktól jobban elszigetelt bel-
sőtérben a megújult, már okostelefon-
tükrözésre is képes MAN MMT szó-
rakoztató és információs rendszerek 
hangzása is jobban élvezhető.

A TG tehergépkocsik műszerfalának számos újítása jelentősen javítja a járművezetői munkahely ergonómiáját.

Az új, nagyobb és korszerűbb központi kijelzőn 
színek is segítik a tájékozódást a menüben, 
valamint az információk megkülönböztetését, 
besorolását.

Az MAN EfficientCruise egy külön menüpontot 
kapott.

TERMÉK       MAN TG 2018-as modellév

például telefon elhelyezésére. A közép-
konzol felső részén kialakított széles, 
mély polc közepén több elektromos 
csatlakozó is sorakozik, hogy egyszer-
re több elektronikus eszközt is lehes-
sen itt tölteni. Ezenkívül a TGX-ben 
akár négy, míg a kisebb típusokban két 
italtartó is elhelyezhető ezen a polcon, 
amelyeket belül rugalmas fülekkel lát-
tak el, hogy stabilabban megtartsák a 
különböző átmérőjű palackokat és po-
harakat. Továbbá a középkonzol egy új, 
nyitott tárolót is kapott.   

Alkalmazásra szabva
A TGX típus fontos újdonsága még, 

Ugyanakkor a TGS fülkéinek újdon-
sága egy sötétszürke belső színvilág 
opciója, mivel a világos bézs nem ép-
pen praktikus az olyan koszosabb al-
kalmazási területeken, mint az építő-
ipar vagy a kommunális felhasználás.  

Átrendezett műszerfal
A tervezők hasonló gondossággal te-
kintették át a gépkocsivezetők mun-
kakörnyezetét is, és optimalizálták a 
kezelőelemeket. Ennek egyik leglát-
ványosabb eredménye a műszeregy-
ség új központi kijelzője. Az eddiginél 
nagyobb, négycolos, nagyfelbontá-
sú, színes, grafikus kijelzőn a színek 
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A D08 motor új generációja már kipufogógáz-
visszavezetés (EGR) nélkül, egyetlen fix 
geometriájú turbófeltöltővel működik. 

TERMÉK       MAN TG 2018-as modellév

is kommunikálnak, ugyanis segítenek egy pillantás alatt 
jellegük és fontosságuk szerint megkülönböztetni az in-
formációkat. Például a gazdaságos vezetéssel kapcsolatos 
tájékoztatások zöldek, a figyelmeztető jelzések narancs-
sárgák, míg a vészjelzések pirosak. A domborzathoz előre-
látón igazodó hajtásláncvezérlés, az MAN EfficientCruise 
egy új menüpontot kapott, amelyben zöld mezők jelölik 
a sebesség tűréstartományának négy szintjét. Az analóg 
műszerek pedig mostantól fehér megvilágításúak, ezáltal 
sötétben könnyebben leolvashatók, és emellett már digi-
tálisan is mutatja a sebességet a műszerpanel. 
Emellett a kapcsolókat is átrendezték. A vezetőülés mel-
letti padlókonzolról a középkonzolra telepítették át az 
automatizált sebességváltó forgókapcsolóját és a többi 
gombot, hogy ezek könnyebben elérhető és jobban látha-
tó helyen legyenek. A motorsátor konzolján így egyedül a 
rögzítőfék karja maradt, ezáltal jóval karcsúbbá vál-
hatott, hogy nagyobb teret hagyjon a fül-
kén belüli szabad mozgáshoz. Továb-
bá a középkonzolon funkciók 
szerint logikusabban csopor-
tosították a gombokat, míg a 
légkondicionáló vezérlőpa-
nelje kontrasztosabb kijel-
zőt kapott.
Fontos előrelépés a 
digitalizáció terén, hogy 
immár mindegyik európai 
MAN tehergépkocsi te-
tőkonzoljába alapfel-
szerelésként beépítik 
a RIO Box fedélzeti 
egységet. Ezzel a gyár-
tó már a jövő logiszti-
kai rendszerének készíti 
elő a terepet, amely a tel-
jes logisztikai lánc háló-
zatba kapcsolásán alapulva 
az egész folyamat információit 
egy felhő alapú platformon fogja 
össze, és bocsátja az érintettek ren-
delkezésére.

Az eddigi világosbézs mellett már sötétszürke belső színvilág is 
választható, amely kevésbé kényes a koszolódásra. 

Az MAN MMT infotainment rendszer már okostelefon-tükrözésre is 
alkalmas.

Nagyobb támogatással
A korral lépést tartva a TG tehergépkocsik persze nem-
csak ergonomikusabb vezetői környezettel, hanem fejlet-
tebb vezetéstámogató rendszerekkel is segítik a sofőrök 
munkáját. Az adaptív sebességtartó automatika (ACC) 
kibővült a Stop-and-Go funkcióval, amely a dugóban ara-
szolás terhét veszi le a járművezetők válláról. Ennek lénye-
ge, hogy teljesen álló helyzetig tudja fékezni a teherautót, 
ha az előtte haladó jármű is megáll, majd automatikusan 
újra is indítja, ha két másodpercen belül megmozdul a 
sor. Amennyiben ennél hosszabb ideig kell álldogálni, 
akkor a rendszer működésbe hozza a rögzítőféket, és a 
gépkocsivezető a gázpedálra lépve tudja újra megindítani 
a járművét.
Ezenkívül az új generációs ACC kényelmesebb és haté-

konyabb stratégiával követi az elöl hala-
dó járművet, elkerülve vagy 

mérsékelve a szükség-
telen fékezéseket és 
gyorsításokat. Míg az 

ACC radarját védő 
új burkolat jófor-
mán teljesen meg-
akadályozza a hó 

felgyülemlését a 
radar előtt, amely gá-

tolná a működését. Tavaly 
tavasz óta pedig az automa-
tikus vészfékrendszer (EBA 
2) nem kapcsolható ki a mű-

szerfalról egy gombnyomással. 

Hatékonyabb D08
A hajtásláncok terén az egyik legfon-

tosabb hír a TGM és a TGL típusokban 
dolgozó D08 dízelmotor új generációjá-

nak bevezetése. Ez már kipufogógáz-vissza-
vezetés (EGR) nélkül, csak SCR-rendszerrel teljesíti a 

legszigorúbb károsanyag-kibocsátási norma előírásait. 
Az EGR mellőzésével nőtt az égési hő-
mérséklet, ami javította az erőforrás 
üzemanyag-hatékonyságát. Természe-
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A hátfal teljesen új tárolórendszert kapott, valamint a rugalmas karú olvasólámpák is újak. 

A hátfal új kezelőpaneljéről vezérelhető több 
lényeges funkció is.

Az eddigieknél nagyobb hűtők állnak rendelkezésre, amelyek már teljesen 
betolhatók a fekhely alá.

A jobb és a bal oldalra is kérhető a felső 
fekhelyhez tartozó kezelőpanel.

TERMÉK       MAN TG 2018-as modellév

tesen ezzel párhuzamosan némileg az AdBlue-fogyasztás is 
nőtt, ezért egy nagyobb, 65 literes AdBlue-tartállyal bővül-
tek a specifikációs lehetőségek. A D08 másik fontos újítása, 
hogy kétlépcsős feltöltés helyett egyetlen fix geometriájú 
turbófeltöltőt alkalmaz, ezáltal egyszerűbb és megbízha-
tóbb a felépítése. Mindemellett 103 kilogrammal csökkent 
a motor tömege, vagyis ennyivel nagyobb lehet a járművek 
hasznos teherbírása.

Az üzemanyag-fogyasztás csökkentéséhez az új, igényve-
zérelt hűtőventilátor is hozzájárul. Az üzemeltetési költsé-
geket pedig még kedvezőbbé teszi, hogy 60 ezerről 80 ezer 
kilométerre növelték a motorolaj csereintervallumát, a 
részecskeszűrőt pedig csak 450 ezer kilométerenként kell 
cserélni. Az új D08 motorok négyhengeres változatának 
további előnye, hogy a C-fülke az eddiginél alacsonyabbra 
is kerülhet.

Okosabb váltó
A TGL és a TGM típusban a továbbfejlesztett D08 mo-
tor mellé az MAN TipMatic automatizált sebességváltó új 
funkciókat is kínál. Átdolgozták az elindulási és fokozat-
váltási stratégiáját, valamint már MAN EfficientRoll sza-
badon gurításra is képes, amely kikapcsolt sebességtartó 
automatika esetén is működik. További újdonsága az alap-
járati kúszás (Idle Speed Driving), amelynek segítségével 
a gépkocsivezető a gázpedál használata nélkül, csupán a 
tengelykapcsoló-pedállal manőverezhet nagyon pontosan 
és lassan. Ez a funkció egyébként a TGS és a TGX típushoz 
is rendelkezésre áll.
Az MAN TG teherautó-család tagjai így újból napraké-
szen, a gépkocsivezetők és az üzemeltetők számára egy-
aránt vonzóbb megoldásokkal felvértezve vágnak neki a 
2018-as modellévnek.  

Az új generációs MAN D08 Euro 6c motor főbb műszaki adatai

Típus: D0834 D0836

Hengerek száma: 4 6

Összlökettérfogat (l): 4,6 6,9

Legnagyobb teljesítmény (kW(LE)/1/min): 118(160)/2300 140(190)/2300 
162(220)/2300

184(250)/2200 213(290)/2200 
235(320)/2200 

Legnagyobb nyomaték (Nm/1/min): 600/1000-1850 750/1200-1750 
850/1300-1800

1050/1200-1600 1150/1200-1700 
1250/1200-1700
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Családi 
fotóalbum

Az MAN tehergépkocsi-kínálatának 
rövid áttekintése

Jóformán minden alkalmazási 
területen megtalálhatók az MAN 
haszonjárművei. Felépítését, 
technológiáját és felszereltségét 
tekintve ez a tehergépkocsi-
család kellően rugalmas 
ahhoz, hogy a legkülönfélébb 
ügyféligényeknek is megfeleljen. 
Íme, egy kis áttekintés!

TGE típusának bevezetésével az MAN kiterjesztette 
termékpalettáját, és így már a haszonjárművek teljes válasz-
tékát kínálja. Az oroszlános márka immár minden össztö-
meg-kategóriában jelen van. Kínálata a 3,0 tonna legna-
gyobb megengedett össztömegű kishaszonjárművekkel 
kezdődik, és a 41 tonnás nehézkategóriás modellekig tart. 
Ez utóbbi megfelelő specifikáció esetén 250 tonna szerel-
vényössztömeget is jelenthet. Ezáltal az MAN tehergép-
kocsik a legsokoldalúbban alkalmazhatók – a távolsági 
fuvarozásban éppúgy, mint az építőiparban, az elosztófor-
galomban vagy a speciális járművek területén. 

A teljesítményművész: MAN TGX
Hatékonyságra és teljesítőképességre kiélezett hajtáslán-
cával a TGX a legnehezebb feladatok esetén is minden nap 
csúcsteljesítményt nyújt. Ez a profi szállítóeszköz különö-
sen a hosszú távú fuvarozásban jeleskedik, könnyedén ve-
szi az emelkedőket, így még nehéz domborzati viszonyok 
mellett is nagy átlagsebességet biztosít. Ezt a profizmusát 
a hathengeres, közös nyomócsöves, 360–640 lóerős moto-
rok választéka biztosítja. Kis tömegű részegységei és aero-
dinamikai megoldásai mellett vezetéstámogató rendszerei 
is hozzájárulnak az üzemanyag-fogyasztás minimalizálá-
sához. A TGX EfficientLine 3 ezt 2016-ban ismét megerő-
sítette: a legújabb generáció esetében a GPS-vezérléssel a 
domborzathoz előrelátón alkalmazkodó EfficientCruise 
sebességszabályzó automatika az EfficientRoll szabadon 
gurítást is vezérli, így még több üzemanyagot tud meg-
takarítani. Az új MAN TGX ezáltal új mércét állított fel a 
szállítási hatékonyság, a megbízhatóság és a gazdaságos-
ság terén. Sőt, az új TG típuscsalád nyújtja a legjobb ergo-
nómiát a gépkocsivezetőknek. A hosszú távú fuvarozás-
hoz készülő fülkék pedig többek között azzal is kitűnnek, 
hogy tökéletes kényelmet biztosítanak a fedélzeti élethez 
és alváshoz.
A széles specifikációs lehetőségek a különféle tengelytávol-
ságokkal, illetve kapcsolási magasságokkal lehetővé teszik, 
hogy ez a teljesítményművész minden fuvarfeladatot rugal-
masan elláthasson. 

Egy pillantással áttekintheti a teljes MAN 
tehergépkocsi-családot az alábbi weboldalon:
> www.truck.man/series-overview
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41
tonna
össztömegű is lehet az MAN 
TGX és az MAN TGS. Így ezek 
a legnagyobb össztömeg-
kategóriát képviselik.

A munka éllovasa: MAN TGS
Az MAN TGS igen nagy terheket cipel a 
vállán: fáradhatatlanul szolgál a nehéz-
súlyú elosztó-, kommunális és építőipari 
alkalmazásokban éppúgy, mint a belföldi, 
illetve a rövidebb távú nemzetközi fuvaro-
zásban. A fuvarozási ágazat az MAN TGS 
típusra számít, amikor nehéz terheket, pél-
dául rönköt, téglát és sok minden mást, kell 
megbízhatóan célba juttatni. Indonéziában 
például a nemzeti ásványolaj-ipari vállalat, 
a Pertamina, TGS szerelvényeket alkalmaz 
arra, hogy ellássa üzemanyaggal a töltőállo-
másait. A hatékony hajtáslánc új, hathenge-
res, közös nyomócsöves dízelmotorja akár 
500 lóerő teljesítménnyel is elérhető, és 
maximális üzemanyag-megtakarítást tesz 
lehetővé. A közlekedésbiztonság szintén 
fontos szerepet játszik az MAN TGS szá-
mára: elektronikus menetstabilizálót (ESP), 
adaptív sebességtartó automatikát (ACC), 
sávelhagyásra figyelmeztetőt (LGS) és au-
tomatikus vészfékrendszert (EBA) is kínál. 
A magas tömegközéppontú járművek, pél-
dául cserefelépítményes vagy rönkszállító 
tehergépkocsik, aktív lengéscsillapítás-sza-
bályzással (CDC) is rendelhetők.



A mozgékony: MAN TGL
Rövid tengelytávolságaik révén a TGL 
tehergépkocsik rendkívül rugalma-
sak, és még a belvárosok legszűkebb 
kanyarjaiban is elférnek. Ezek a 7,5–
12 tonnás modellek sűrűn beépített 
területeken is megbízhatóan teljesítik 
a fuvarfeladataikat, ezért váltak nép-
szerű mindenesekké a kommunális 
felhasználásban, a kisiparosok kö-
rében, az építőiparban és különösen 
a klasszikus elosztófuvarozásban. A 
TGL teherautók pontosan az adott 
felhasználási terület követelménye-
ire specifikálhatók, legyen szó só-
szóró járműről, hűtős gépkocsiról 
vagy alacsony rakodási magasságú 
italszállítóról. Maximális hasznos te-
herbírásukhoz nagy raktérfogat, kis 
üzemanyag-fogyasztás és könnyű ke-
zelhetőség társul. Erről gondoskod-
nak az erőteljes, 150–250 lóerős D08 
motorok is. A négy- és hathengeres 
erőforrásokhoz extrafelszerelésként 
a kényelmes TipMatic automatizált 
sebességváltó is társítható, amely az 
elindulást megkönnyítő EasyStart 
funkciót is magában foglalja.

Az erőművész: MAN TGM
Első osztályú hasznos teherbírásá-
nak, gazdaságosságának és megbíz-
hatóságának köszönhetően az MAN 
TGM egy erős játékos a középsúlyú 
elosztófuvarozásban. A közös nyo-
mócsöves, nagy fajlagos teljesítményű 
D08 motor ebben a járműosztályban 
250 és 340 lóerő közötti teljesítmény-
szinteket nyújt, a tehergépkocsik 
össztömegéhez igazodva. Ha pedig 
különleges terepjáró képességre van 
szükség, akkor a TGM 13 és 18 tonna 
össztömegű, kéttengelyes változatai 
kiválóan érvényre juttathatják előnyös 
tulajdonságaikat: összkerékhajtásuk-
nak köszönhetően szinte bármilyen 
tereppel megbirkóznak. Építőipari 
alkalmazások esetén – például három 
irányba billenthető platóval, kétkarú 
konténeremelő felépítménnyel, daru-
val vagy betonkeverő felépítménnyel 
felszerelve – jó szolgálatot tesz a típus 
maximálisan könnyűsúlyú felépítésű, 
ugyanakkor rendkívül stabil és nagy 
teherbírású alváza. Nem meglepő, 
hogy a TGM tehergépkocsikat számos 
tűzoltóság is előszeretettel használja 
– többek között a török kikötőváros-

ban, Izmirben, ahol a lánglovagok két 
csúcsszínvonalú felépítménnyel ellá-
tott TGM tűzoltóautóval vonulnak az 
esetekhez. 

TERMÉK     Az MAN TG-család
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A könnyűatléta: MAN TGE
Az MAN portfóliójából korábban hi-
ányoztak a kishaszonjárművek – egé-
szen 2016 őszéig. A legutóbbi han-
noveri IAA haszonjármű-kiállításon 
ugyanis bemutatkozott a TGE a 3,0–
5,5 tonna össztömeg-kategóriában, és 
ezzel az MAN betöltötte a rést, kitel-
jesítve termékkínálatát. Az újdonság 
a lengyelországi Września városában 
készül egy újonnan felépített, rend-
kívül korszerű gyárban (részletes be-
mutató a 16. oldalon), amelyet a mo-
dellváltozatok igen széles választékára 
terveztek. A TGE dízelmotorja 102, 
122, 140 és 177 lóerő teljesítmény-

szinteket nyújt, míg az össztömegtől 
függően háromféle hajtásmód áll ren-
delkezésre: elsőkerék-, összkerék- és 
hátsókerék-hajtás. Mindehhez kétféle 
tengelytávolság, háromféle tetőmagas-
ság, háromféle járműhossz és számos 
karosszériaváltozat, illetve felépítmény 
társul. A zárt furgon rakterének térfo-
gata akár 18,3 köbméter is lehet. Ehhez 
az igen nagyvonalú térkínálathoz pe-
dig nagy teherbírás is párosul. Mind-
ezek alapján a TGE kishaszonjármű 
nemcsak az elosztófuvarozásban és az 
építőiparban jeleskedik, hanem a kis-
iparosok, illetve a személyfuvarozók 
számára is ideális.

3,0 
tonna
össztömegű a legkönnyebb 
MAN TGE. Ez a tehergépkocsi-
család legkisebb tagja.

TERMÉK    Az MAN TG-család
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HÁTTÉR       AZ MAN TGE GYÁRTÁSA
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Az MAN utánpótlása: a 19 éves Piotr műszerfalakat szerel be a TGE 
járművekbe.

HÁTTÉR       AZ MAN TGE GYÁRTÁSA

Így készül az MAN TGE

Szükségszerűen egy MAN TGE első 
alkatrészei fémből készülnek: préseléssel, 
alakítással és stancolással. Ezekkel a 
fémlemezekkel kezdődik az MAN-család 
legfiatalabb tagjának a gyártása. A TGE 
járművek a lengyelországi Września 
városában gördülnek le a gyártósorról, 
ahol a látogatók izgalmas betekintést 
kaphatnak a folyamatba.

A kicsitől 
a nagyig

Egy TGE durván háromezer alkatrész-
ből épül fel” – magyarázza Cezary Tadej, 
akinek az összeszerelés vezetőjeként jó 
rálátása van a gyártásra. „Azonban ezt 
pontosan nem lehet megmondani, hiszen 
attól is függ, hogy melyik modellről van 
szó, illetve az ember mennyire részletekbe 
menően veszi számításba az alkatrésze-
ket a legutolsó csavarig.” De ez tulajdon-
képpen lényegtelen. Végül úgyis minden 
darabnak a helyére kell kerülnie. Persze 
Cezary ennél a megjegyzésnél kedélye-
sen mosolyog, mivel ismeri az „ő” TGE-
jének minőségét. A járművek a gyártási 
folyamat során az emberek és gépek által 
végzett minőségellenőrzések valóságos 
Odüsszeiáján mennek keresztül. A finom 
női kezek és a gyors ütemben dolgozó ro-
botok együttesen biztosítják ennek a „kis” 
MAN járműnek a minőségét, amelynek 
kínálata 3,0 tonna össztömegnél kezdő-
dik. Azonban ez még csak a kezdet, a 3,5 
tonnás változat például 1,5 tonna hasznos 
teherbírást nyújt. Ez egészen új lehetősé-
geket teremt a mindennapos munkavég-
zésben.

Azonban a gyárban már a padlólemez 
összeállítása is tizedmilliméter pontosság-
gal folyik, amelyet különféle „geometria-
állomásokon” időről időre ellenőriznek, 
ahol automatizált lézeres berendezések 
és digitális kamerák pontosan mérik az 
alkatrészek egymáshoz igazodását, illetve 
a pozíciókat, beleértve a tengelyek felfoga-
tását is. „Amíg a padlólemez elkészül, há-
rom ilyen geoállomáson megy keresztül, 
ahogyan mi hívjuk ezeket itt a gyárban” 
– magyarázza Frank Schemmel, miköz-
ben éppen egy új TGE alapjait ellenőrzik 
a háttérben.
Mindezt az ipari robotok, lézeres beren-
dezések és kamerák jellegzetes surrogó 
hangja kíséri, amelyek minden alkatrész-
méretet, minden szöget és minden leke-
rekítési sugarat letapogatnak – rendsze-
res időközönként pedig az összeszerelő 
sor mellé telepített gömbök segítségével 
bekalibrálják magukat. „Miközben ösz-
szeállítják az oldalfalakat, mindegyik 
geoállomás további két-két geoállomással 
bővül, így összesen kilenc lesz ezekből” 
– mondja Frank Schemmel, a karosszé-
riavázak gyártásának vezetője. Miközben 
hegesztőrobotok dolgoznak a háttérben: 
emelnek, ellenőriznek, hegesztenek.
A karosszériavázakat összeállító üzem-



HÁTTÉR       AZ MAN TGE GYÁRTÁSA

Segítség az induláshoz Wrześniában: a két régi MAN-alkalmazott, 
Robert Michalak (balra) és Marcin Roszyk továbbadják értékes 
tapasztalataikat.

részben hölgyek is dolgoznak, ami telje-
sen normálisnak számít Wrześniában – 
még úgy is, hogy ez eléggé ritka jelenség 
Lengyelországban. Ennek bizonyára az 
az oka, hogy a KaRoBau, azaz a karosz-
szériagyártás lengyel neve Spawalnia, 
ami hegesztőüzemet jelent. Ez pedig 
nehézipari tevékenységre utal, amiről 
mindenkinek az olvasztókemencék, a 
kosz és a zaj jut eszébe – ám erről a TGE 
karosszériagyártásánál szó sincs, ugyan-
is a nehéz munkát gépek végzik.
Nem sokkal később a két oldalfalat hoz-
záerősítik a padlólemezhez, így létrejön 
a „hármas forma”. „Ezzel meghatároz-
zuk a karosszéria alakját” – magyarázza 
Frank Schemmel. „Itt alakul ki a tengely-
távolság, az üvegezettség, a járműhossz. 
Az összes többi hegesztési művelet már 
csak befejezi a szerkezetet.” Ettől a lépés-
től beszélhetünk valójában haszonjár-
műről: azonban a háromféle hosszúság-
ban és háromféle magasságban készülő 
TGE már a kezdetek kezdetén megkapja 
személyazonosságát, még mielőtt a leg-
első hegesztési pont elkészülne.
Kicsivel később, amikor a karosszéria-
váz már majdnem elkészült, Ewelina 

„Itt vannak kilátásaim. És felelősségem!” 
Ewelina Gèodek, a karosszériavázak végső minőségellenőre az MAN wrześniai 
üzemében
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Számos szorgos kéz csillogó terméke: a wrześniai üzem mintegy 3000 új 
munkahelyet teremtett.

szemeivel és kezeivel is ellenőrzi, hogy 
az összes hegesztési pont megfelelő-
en helyezkedik-e el. A hölgy 2016 óta 
dolgozik az üzemben, és főként a fejlő-
dési lehetőségek miatt választotta ezt a 
munkahelyet. „Itt vannak kilátásaim” 
– mondja örömmel. „És van felelős-
ségem is!” Elnézve a munkáját kétség 
sem fér mindehhez. Egy háromfős csa-
pat körülbelül három perc alatt alapo-
san átvizsgálja a TGE karosszériavázát. 
Itt nagy szerepet kap a szakmai rutin, 
így a csapat gyorsan átnéz minden 
területet. A csapattal való egyeztetés 
alapján Ewelina adja meg a végső jóvá-
hagyást a karosszériavázra, amely csak 
ezt követően folytathatja útját a fénye-
zőüzembe. Az ebben a gyárban olyany-
nyira érezhető harmonikus munkakör-
nyezet talán itt jut érvényre leginkább: 
az emberek megbíznak egymásban és 
tisztelik egymást – Ewelina szemmel 
láthatóan élvezi a munkáját. Amikor 
megkérdezzük, hogy jól érzi-e magát 
itt, széles mosollyal válaszol: Tak! Arc-
kifejezése sokkal többet elárul egy egy-
szerű igennél.

Azonban nemcsak a „fiatal csirkék” ér-
zik jól magukat ebben a TGE-gyárban. 
Az olyan igazi MAN-veteránok, mint 
Robert Michalak és Marcin Roszyk, 
akiket 2001, illetve 1998 óta foglal-
koztat az MAN, szintén élvezettel dol-
goznak ezen a teljesen új járművön, 
amely a karakteres oroszlánt viseli a 
hűtőrácsán. „Nagyon jó látni a régi, jól 
ismert logónkat” – vallja be Marcin. 
„Megszoktuk, hogy buszokat építünk, 
ám most a TGE-t gyártjuk. Ezek mind 
ugyanannak a családnak a tagjai, 
nemde?” Mindketten az első pillanat-
tól fogva itt dolgoznak Wrześniában, 
és sok más kollégával együtt ebben az 
üzemben kamatoztatják gazdag szak-
mai tapasztalatukat. Jó példa erre a 
„vízszintes összeszerelés”, amikor az új 
TGE járműveket egymás mellé sora-
koztatják, mint a töltényeket az övön, 
ami megkönnyíti az olyan terjedelmes 
alkatrészek beszerelését, mint például 
a tetőburkolat vagy a belső burkola-
tok. „Ha a járművek egymás után jön-
nének egy összeszerelő soron, akkor 
aligha lenne elegendő hely ezeket a 
nagy alkatrészeket bemanőverezni a 
raktérbe. Azonban ezzel a módszerrel 
ez nem jelent gondot” – magyaráz-
za Marcin. A tapasztalat és a nyitott 
gondolkozásmód ezúttal is rendkívül 
hasznosnak bizonyult.
Másrészt a fiatal kollégák, mint példá-
ul Piotr Gréskowiak, tanulhatnak az 
„öreg rókáktól”. A csupán 19 éves Piotr 
műszerfalakat szerel be. Ez a legelső 
munkahelye, és leginkább azért büszke 
rá, mert maga is Września városából 
származik. „A családommal sokat be-
szélgetünk a gyárról, és arról, hogy 
mennyire segíti a város, illetve a régió 
fejlődését.” Egy joystickkal vezérelt ro-
botkar segítségével beemeli a követke-
ző műszerfalat a TGE belsőterébe. Mil-
liméter pontossággal rögzíti a helyére, 
miközben a kollégája elöl a motortér-
ben beépíti az ehhez tartozó vezeték-
köteget – három perc és 25 másodperc 
alatt mindent a helyére csavaroznak. 
Amennyire rutinosak Piotr kézmozdu-
latai, annyira nagy jelentőségűek ezek 
neki, mivel még a szüleivel él együtt. 
„Az itteni munkám egyúttal egy elő-
relépés is a függetlenedésem felé. És én 
élvezem ezt” – mondja kissé szégyenlős 
mosollyal. A háttérben álló TGE is kis 
fémdarabokkal kezdte. Ezt hívhatjuk 
fejlődési lehetőségnek… 

3000 
alkatrészből
épül fel az MAN TGE. 
Minden egyes alkatrésznek 
meg kell felelnie a wrześniai 
üzem szigorú minőségi 
követelményeinek.

2018 ❘  1  MANmagazin   19



Minden téren 
elbűvölő

Az MAN Lion’s Coach újdonságai

Tavaly ősszel a kortrijki Busworld 2017 
kiállításon tartotta világpremierjét a telje-
sen új MAN Lion’s Coach. A generáció-
váltásnak az ENSZ-EGB 66.02. rendelet 
szigorú borulásbiztonsági előírásai adták 
az apropót, azonban a busz kívül-belül át-
fogóan megújult, sőt, új mércét állított fel 
a gazdaságosság terén.

zek alatt is sok újítás lapul. Az új 
anyagoknak és gyártási eljárásoknak 
köszönhetően a busz vázszerkezete 
könnyebb, mégis masszívabb az ed-
diginél. Jó példa erre, hogy a váz szá-
mos eleme nagy szilárdságú acélból 
készül, a B-oszlopnál, illetve hátul el-
helyezett borulókeret esetében pedig 
szabadalmazott „cső a csőben” tech-
nológiát alkalmaztak a mérnökök. 
Természetesen ezek is hozzájárulnak 
az új borulásbiztonsági szabvány 
teljesítéséhez. Továbbá az orr- és a 
hátpanel is könnyebb az eddiginél, 
egyedül a motortérfedél tömegéből 
15 kilogrammot sikerült lefaragni.

Széles paletta
Az elődjénél húsz százalékkal kisebb 
légellenállási együtthatóval büszkél-
kedő új Lion’s Coach 12,1, 13,1, 13,4 
és 13,9 méteres változatokban készül. 
A kéttengelyes modellek legnagyobb 
megengedett össztömege 19,5 tonna, 
ami még sokoldalúbbá és hatékonyab-
bá teszi az új generációt. Az opcioná-
lis kerekesszék-emelőt pedig az első 
tengely fölé építik be, így kedvezőbb 
a tengelyek közötti terheléseloszlás és 
nem csökken a csomagtér térfogata, 
ami modelltől függően 11,7–14,3 köb-
méter lehet. A 3,87 méter teljes ma-
gasság tágas belvilágot eredményez, 
míg az utaskapacitás háromcsillagos 
minősítéssel a járműhossznak megfe-
lelően 53, 57, 59, illetve 63 fő lehet.  

TERMÉK      MAN Lion’s Coach

csíkszerű nappali menetvilágítás pe-
dig az irányjelző szerepét is betölti. 
A tervezők azonban a praktikus-
ságot is szem előtt tartották, így a 
ládatérfedelek könnyebben nyithatók 
és csukhatók, míg az esetleg megsé-
rülő elemek gyorsan és viszonylag 
olcsón cserélhetők. Persze a leme-

Első pillantásra egyértelmű, 
hogy egy MAN járművel van dolgunk. 
Ugyanakkor a korszerű, mégis időtlen 
megjelenésű Lion’s Coach stílusa már 
a márka új formai arculatát tükrözi. 
Ennek egyik legszembetűnőbb ele-
mei az új fényszórók, amelyek teljesen 
LED-es kivitelben is rendelhetők, a 
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Korszerű környezet
A belsőteret is alapjaiban újragondolták a tervezők, és szá-
mos újítással tették még vonzóbbá. Például a padlót immár 
egy rejtett LED-es fénycsík világítja meg, a színösszeállítás 
pedig világos és friss árnyalatokat tartalmaz. Az olvasó-
lámpákban szintén LED-ek szolgáltatják a fényt, valamint 
minden ülőhelyhez USB-csatlakozó is tartozik a személyes 
készülékek töltéséhez. Míg az üvegek rétegei között elhelye-
zett UV-szűrő csupán az UV-sugarak egy százalékát engedi 
be az utastérbe.
A vezetőállást sem hagyták érintetlenül az MAN szakem-
berei, így a praktikusság és az ergonómia fokozása jegyé-
ben átrendezték a kapcsolókat, illetve áttervezték a bal 
oldali tárolóhelyeket, hogy jobban megfeleljenek A4-es 
mappák, nagyobb italos palackok és mobiltelefonok el-
helyezéséhez. A vezető oldalüvegén jóformán láthatatlan, 
0,02 milliméter vékony elektromos fűtőszálak segítik a 
gyors páramentesítést. 

Még hatékonyabb hajtás
A motortérfedél mögé pillantva is számos újdonság bukkan 
elő. A nemrég továbbfejlesztett D26-os motor húsz lóerővel 
nagyobb teljesítményszinteket és 200 newtonméterrel na-
gyobb nyomatéklépcsőket kínál, mint elődje, ennek megfe-

Több kisebb módosítással javították a vezetőállás ergonómiáját és 
tárolóhelyeinek praktikusságát.

Új színvilág, LED-es világítások, áttervezett tetőpolc, USB-csatlakozó 
minden ülőhelyhez..., hogy csak a legfontosabbakat emeljük ki.

TERMÉK      MAN Lion’s Coach

lelően a TipMatic automatizált sebességváltó stratégiáját is 
optimalizálták, valamint bevezettek egy minden eddiginél 
hosszabb hátsó hídáttételt a még gazdaságosabb és csende-
sebb üzemelés érdekében. Ezenkívül az új retarder az eddigi 
3200 helyett 4000 newtonméter legnagyobb féknyomatékot, 
illetve 420 helyett 500 kilowatt legnagyobb fékteljesítményt 
biztosít. Sőt, az EVBec motorfék is erősebb az eddiginél.
A hajtáslánc fontos új funkciói a minden helyzetben a váltá-
si gyorsaság és kényelem optimumát nyújtó SmartShifting, 
valamint a gázpedál érintése nélküli kúszást eredményező 
Idle Speed Driving, amellyel még kényelmesebbé válik a 
lassú manőverezés, illetve a dugóban araszolás.
Mindemellett a domborzathoz előrelátón igazodó sebesség-
szabályzás, az MAN EfficientCruise, az MAN EfficientRoll 
szabadon gurítás és az MAN Attention Guard éberségfi-
gyelő is szerepel az új típus arzenáljában. Az új generációjú 
lengéscsillapítók szintén nemcsak a kényelmet, hanem a 
biztonságot is javítják.
Az új MAN Lion’s Coach tehát messze nemcsak a dinami-
kus, karakteres dizájnjával igyekszik elbűvölni az utasokat, 
a gépkocsivezetőket és az üzemeltetőket, hanem belsőteré-
nek és vezetőállásának kialakításával, korszerű hajtásláncá-
val, fejlett vezetéstámogató rendszereivel és rendkívül haté-
kony üzemelésével is. 

A nagy, fényes, fekete hátfalpanelt az 
okostelefonok kialakítása ihlette.
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A városi 
dzsungel 
királya

Az MAN Lion’s City és Lion’s Intercity 
újdonságai

Biztonság és fenntarthatóság – e két 
fontos terület állt a középpontban az 
MAN standjának városi, illetve városközi 
autóbuszait felvonultató részén a 
tavalyi Busworld 2017 autóbuszipari 
szakkiállításon.

Más gyártókhoz hasonlóan az 
MAN standján is sok szó elhangzott 
a kortrijki Busworld 2017 kiállításon 
a 2017. november 9-én életbe lépett 
ENSZ-EGB 66.02. számú rendelet 
borulásbiztonsági előírásairól. Ennek 
lényege, hogy a korábban érvényben 
lévő normához képest sokkal szigo-
rúbb paramétereket határoz meg arra 
vonatkozóan, hogy felborulás esetén az 
autóbuszok vázszerkezetének mekkora 
mennyiségű energiát kell elnyelniük, 
illetve mekkora túlélési térnek kell ma-
radnia az utastérben. A törvényi előírás 
az újonnan forgalomba helyezett Class 
II és Class III, azaz városközi és távol-
sági kategóriájú buszokra vonatkozik. 
Az MAN azonban a Class I kategóri-
ába tartozó városi autóbuszát, a Lion’s 
City típust is felkészítette az új norma 
teljesítésére. „Szeretnénk a városi bu-
szainkon utazóknak is a legmagasabb 
szintű biztonságot nyújtani, a jármű 
kategóriájától függetlenül” – jelentette 
ki Rudi Kuchta, az MAN Truck & Bus 
autóbusz-értékesítési vezetője.

Korszerű biztonsági 
megoldások
Az új törvényi előírás teljesítéséhez az 
MAN nagy szilárdságú acélból készült 

TERMÉK      MAN Lion’s City és Lion’s Intercity
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elemeket vezetett be a járművek vázszerkezetében. Ezek 
kellő szerkezeti merevséget biztosítanak, valamint meg-
felelően gondoskodnak az ütközési energia elnyeléséről. 
Ugyanakkor ez a módosítás csak jelentéktelen hatással van 
a belsőtér berendezésére.
A biztonság további fokozása érdekében az MAN városi bu-
szain szériafelszerelés a blokkolásgátló, míg opcióként elekt-
ronikus menetstabilizáló (a szólóbuszok esetében), fényér-
zékelős világításvezérlés és esőérzékelős ablaktörlő-vezérlés, 
valamint abroncsnyomás-figyelő rendszer is választható.

Városok közt maximális biztonságban
A városi, városközi, illetve iskolabuszos alkalmazásokhoz 
ideális MAN Lion's Intercity szintén teljesíti az ENSZ-EGB 
66.02. számú rendelet borulásbiztonsági előírásait. Ezenkívül 
az ajtók nyitására és zárására figyelmeztető hangjelzést, au-
tomatikus vészfékrendszert és számos más vezetéstámogató 
rendszert is kínál, így a legbiztonságosabb városközi típus-
nak számít a piacon. A második ajtóhoz hidraulikus kerekes-
szék-emelő is beépíthető. A 290 lóerős motorral hajtott típus 
Intercity Xtra Lite kivitele az akár 63 ülésével és rendkívül 
tágas utasterével kifejezetten ideális iskolabusznak. 

Sikeres hibrid
A kortrijki seregszemle alkalmával egy MAN Lion’s City 
Hybrid modellt is kiállított standján az oroszlános gyártó, 

A fordulatszámmérő helyén lévő műszer azt mutatja, hogy a hibrid haj-
táslánc éppen mennyi energiát használ fel vagy termel vissza. 

A Lion’s City Hybrid végig alacsonypadlós utastere nem különbözik a 
dízel modellekétől.

TERMÉK      MAN Lion’s City és Lion’s Intercity

kihangsúlyozva alternatív hajtású városi buszának sikere-
it, illetve jövőbeli fontosságát. Az MAN a városi autóbu-
szok alternatív hajtásainak egyik úttörő fejlesztője, amit jól 
mutat az is, hogy immár nyolcadik éve szerepel a piacon 
a Lion’s City Hybrid. Ez a busz akár harmincszázalékos 
üzemanyag-megtakarítást is elérhet a hagyományos dízel-
üzemű modellekhez képest, ami évente 26 tonnával keve-
sebb szén-dioxid kibocsátását eredményezi. 
Hajtásláncában egy rendkívül jó hatásfokú, 250 lóerős 
D08 dízelmotor, két, egyenként 75 kilowatt teljesítményű 
aszinkron villanymotor és egy 150 kilowatt teljesítményű 
generátor szerepel. Az energia tárolásáról 200 kilowatt tel-
jesítményű, 0,4 kilowattóra kapacitású szuperkondenzáto-
rok gondoskodnak.
A standon kiállított, 11,98 méter hosszú Lion’s City Hybrid 
a kifejezetten széles, befelé nyíló ajtóival és térdeplésével 
gyors utasáramlást tesz lehetővé. Belső világítása, hátsó 
helyzetjelzője és nappali menetvilágítása egyaránt LED-
technológiájú, míg biztonsági felszerelései között elekt-
ronikus menetstabilizáló, fényérzékelős világításvezérlés, 
esőérzékelős ablaktörlő-vezérlés és abroncsnyomás-figyelő 
rendszer is megtalálható.
Az MAN városi és városközi autóbuszai tehát megfelelően 
felkészültek a jelen, illetve a közeljövő kihívásaira, a kénye-
lem, a biztonság, a hatékonyság és a károsanyag-kibocsátás 
terén egyaránt. 

A Lion’s Intercity nemcsak 
városközi busznak ideális, 
hanem városi feladatokra, 
illetve iskolások szállítására 
éppúgy bevethető.
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Már korábban elkészítette az elektromos járműveinek 
fejlesztéséhez irányt mutató tervezetét az MAN, amelynek 
az eMobility Roadmap nevet adta. Ennek ütemezését kö-
vetve az idei évben várható a tisztán elektromos hajtású, 
akkumulátorról üzemelő városi autóbusz előszériás vál-
tozatának leleplezése a nagyközönség előtt. Ezt követően 
különböző európai üzemeltetőkkel együttműködésben az 
üzemeltetői tesztek is megkezdődnek majd, amelyek során 
azt vizsgálják, hogy ezek a járművek hogyan felelnek meg a 
mindennapos használat igénybevételeinek. Az elektromos 
városi buszok sorozatgyártásának megkezdése a tervek sze-
rint 2019 vége felé várható. 

Fontos partnerkapcsolatok
Ennek előkészítéséhez az MAN számos innovációs partneri 
kapcsolatot épített ki tavaly olyan német közlekedési válla-
latokkal, mint a Hamburger Hochbahn, a Verkehrsbetriebe 
Hamburg-Holstein (VHH), a Stadtwerke München, a 

Tisztul a kép
Útban a sorozatgyártás felé az MAN elektromos autóbuszai

Kortrijk városában, a Busworld 2017 buszkiállításon jelentette 
be az MAN, hogy újabb fontos lépéseket tesz a tisztán elektro-
mos hajtású autóbuszok sorozatgyártásának beindítása felé. Ez 
többek között szoros partnerkapcsolatok kiépítését, valamint a 
töltési technológia továbbfejlesztését foglalja magában.

TERMÉK       MAN eBus elektromos autóbuszok

Münchner Verkehrsgesellschaft, a Stadtwerke Wolfsburg és 
a Wolfsburger Verkehrs-GmbH. Továbbá az MAN együtt-
működési megállapodást kötött a luxemburgi Voyages 
Emile Weber vállalattal és a Volkswagen-csoport luxem-
burgi importőrével, a Losch céggel is. 
Ezeknek az innovációs partneri kapcsolatoknak a célja, hogy 
együttműködve alternatív hajtásláncokat hozzanak létre a bel-
városi forgalom számára. Mindegyik fél a saját szakterületén 
szerzett tapasztalatokkal járulhat hozzá a folyamathoz. Például 
a Hamburger Hochbahn és a VHH már jelentős tapasztala-
tokat gyűjtött elektromos hajtású buszok üzemeltetésében. 
Ugyanakkor a telephely kialakításával és az áramellátással 
kapcsolatos kérdéseket a Münchner Verkehrsgesellschaft és a 
Stadtwerke München vállalattal lehet kiválóan megvitatni.
Mindemellett a tesztelésben részt vevő buszflotta össze-
állításába is bevonják ezeket a partnereket, az elektromos 
tesztbuszok pedig már 2018-ban megérkeznek majd szá-
mos európai város autóbusz-üzemeltetőjéhez.
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Moduláris tárolórendszer
Persze az MAN Lion’s City Hybrid hajtásláncával és rész-
egységeivel szerzett sokéves tapasztalat révén az MAN 
Truck & Bus is kitűnő helyzetben van ahhoz, hogy prakti-
kus és hatékony megoldást nyújtson az elektromos hajtású 
buszok piacán a közlekedési vállalatoknak. Ennek része-
ként az MAN a kiépített telephelyi töltés technológiájában 
(CCS csatlakozási felületen keresztül) bízik leginkább.
A közel kétszáz ügyfél és számos város bevonásával vég-
zett európai szintű felmérés alapján ugyanis az MAN arra 
a következtetésre jutott, hogy a mindennapos üzemelés-
hez a műszak közbeni töltés nélküli rugalmas és folyama-
tos működés fontosabb, mint a korlátlan hatótávolság. Az 
egynapi hatótávolság és a szállítási kapacitás terén felme-
rülő igények kielégítése érdekében az MAN egy moduláris 
koncepciót alkalmaz, amelyben az ügyfél meghatározhatja 

A tetőre helyezett áramszedővel a megállókban végrehajtott lehetőség 
szerinti töltés koncepciójával is foglalkozik az MAN, azonban az 
üzemeltetők körében végzett felmérések alapján sokkal inkább a 
telephelyi töltésre van igény.

Az akkumulátorokat a tetőn helyezik el, ám az elektromos Lion’s City így is igényes megjelenésű.

Egyszerűen kivitelezhető a telephelyi töltés, miután kiépítették a 
megfelelő infrastruktúrát. 
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az összetársítható energiatároló modulok mennyiségét. Az 
ügyfelek többsége úgy nyilatkozott, hogy valós üzemelési 
körülmények között legfeljebb kétszáz kilométer napi ha-
tótávolságra van szüksége. Az MAN eBus nevű elektromos 
buszai megfelelnek majd ennek a követelménynek.

Kezdeti tapasztalatgyűjtés
Fontos megjegyezni azonban az energiatároló modulok meg-
tervezésekor, hogy az utastér kellemes hőmérsékletének bizto-
sításához a légkondicionáló rendszer vagy a fűtés használata 
jelentősen befolyásolja a hatótávolságot. Az idén induló üze-
meltetői tesztek sok más mellett ilyen kérdésekre is választ, de 
legalábbis jó iránymutatásokat adnak majd. Így az elektromos 
buszok sorozatgyártásának beindulásakor az MAN már na-
gyon hasznos segítséget és értékes szaktanácsokat nyújthat 
majd az ügyfeleknek az optimális specifikáláshoz. 



Egetverő 
különlegességek

50 éves a NEOPLAN Skyliner

Ötven évvel ezelőtt forradalmi újítással 
rukkolt ki a NEOPLAN: az első 
emeletes turistabusszal. A Skyliner ezt 
követően is halmozta a rekordokat, 
ugyanis a legrövidebb, a leghosszabb 
és az egyetlen csuklós emeletes busz 
is ebből a típusból született meg. Az 
immár hetedik generációjánál tartó 
Skylinerből eddig közel ötezer példány 
készült.

teres példányt Stuttgartból Brüsszelbe 
autópályán. Ezzel Konrad már szakmai 
karrierje legelején megteremtette az 
emeletes távolsági autóbuszok mai na-
pig igen exkluzív kategóriáját.

A név kötelez
Persze megfelelő háttér is állt mögöt-
te ehhez, ugyanis édesapja vezette a 
Gottlob Auwärter GmbH & Co. KG 
buszgyártó vállalatot. Kezdetben ez 
a cég használta a NEOPLAN márka-
nevet, mégpedig az 1953-ban bemu-
tatott önhordó típusait jelölte ezzel a 
névvel. Konrad Auwärter tehát autó-
buszok között nőtt fel, bátyja pedig 
már korábban megmutatta mérnöki 
tehetségét a Hamburg típusú legendás 
buszok megalkotásával.
Természetesen az ifjabb fivér nevéhez 
sem csak a Skyliner fűződik. Konrad 
egészen 2001-ig a vállalatnál tevé-
kenykedett, az utolsó években már 
felügyelőbizottsági tagként, amikor is 
az MAN cégcsoport átvette az ural-
mat a patinás buszgyártó felett. Eb-
ben a pozíciójában Konrad Auwärter 
volt az egyik élharcosa annak, hogy 
a NEOPLAN a legelsők között meg-
kezdje a fenntartható és környezetkí-
mélő megoldások fejlesztését.

Ötletroham
Miután megkezdődött a sorozatgyár-
tás, az 1960-as évek végétől egyre több 
neves személyfuvarozó társaság tette le 
voksát a NEOPLAN Skyliner mellett, 

TÖRTÉNELEM      NEOPLAN Skyliner

Egészen pontosan 1967. április 
26-án gördült le a gyártósorról az első 
emeletes turistabusz, a NEOPLAN 
Skyliner, ám eddig igen rögös út ve-
zetett. Konrad Auwärter 1964-ben az 
emeletes turistabusz koncepciójából 
készítette a diplomamunkáját, ami 
akkoriban nemhogy innovatívnak, 
hanem egyenesen meghökkentőnek 

számított. A legtöbben ugyanis egy-
szerűen elképzelhetetlennek tartották 
ezt a járműfelépítést, mivel nem vélték 
megvalósíthatónak, hogy ne boruljon 
fel nagy sebességnél. Azonban az ifjú 
és merész mérnök bebizonyította, hogy 
működőképes az elképzelése. Ráadásul 
nemcsak papíron, hanem a gyakorlat-
ban is: saját maga vezetett el egy 12 mé-
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amely különlegessége, megbízhatósága és kimagasló terme-
lékenysége mellett mindig is luxusszínvonalú utazási körül-
ményeket biztosított. A típus a nyolcvanas években már az 
aranykorát élte, legalábbis a sokszínűség terén. A tervezők 
fantáziája szabadon szárnyalhatott, a gyártó pedig a legme-
részebbnek tűnő elképzeléseket is igyekezett megvalósítani. 
Ennek eredményeként a NEOPLAN Skyliner palettáján ek-
kor jelent meg a világ legrövidebb emeletes busza, amely csu-
pán kilenc méter teljes hosszával ideális klubbuszként szol-
gált. Ezt követte a másik véglet, a 15 méteres Superskyliner, 
majd a Megaliner két első kormányzott tengellyel, hajtott 
C-tengellyel és szintén kormányzott D-tengellyel.

Egyedi példányok
Azonban a szokványos méretű Skylinerek között is bősé-
gesen akadtak extrém példányok. Arab királyi lakóbusz 
éppúgy készült az emeletes típusból, mint csapatfőnöki 
irányítóközpont, például Keke Rosberg Formula-1-es vi-
lágbajnok DTM-csapata számára. A 379 lóerős buszt áram-
fejlesztő aggregáttal, hat televízióval, műholdas adó-vevő-
vel és az élő közvetítésekhez keverőpulttal is felszerelték. 
Fedélzetén három tárgyalószoba, valamint társalgó állt 

TÖRTÉNELEM      NEOPLAN Skyliner

rendelkezésre. A jármű tetején pedig rozsdamentes acélból 
szinte teljes hosszúságban teraszt alakítottak ki felhajtható 
korláttal, ahonnan kiválóan lehetett irányítani a csapatot 
vagy csak pihenni egy kicsit két futam között.

Az autóbuszok elefántja
Ám a NEOPLAN fejlesztőinek kreativitására és a vállalat 
élenjáró újító szellemiségére a legragyogóbb példa az 1975-
től gyártott Jumbocruiser. Az egyszerre emeletes és csuklós 
turistabuszokból összesen még egy tucat sem készült, azon-
ban kiállításokon, rendezvényeken még ma is lehet talál-
kozni szép állapotú, működőképes példányokkal. Monda-
ni sem kell, ezek a kuriózumok égig érő árakon cserélnek 
gazdát.
A Skyliner pedig számos rangos díj birtokosaként ma is egy 
különleges színfoltot képvisel az autóbuszok piacán. Miköz-
ben egyre több üzemeltetőt győz meg arról, hogy nemcsak 
luxus-turistabusznak kiváló, hanem városközi menetrend 
szerinti járatokhoz is gazdaságos, hatékony alternatívát je-
lent. Számos fejlett menetbiztonsági vezetéstámogató rend-
szere révén pedig már szánt szándékkal is aligha lehetne 
felborítani az autópályán. 

Konrad Auwärter egy Stuttgart és Brüsszel közötti tesztúttal bizonyí-
totta, hogy az emeletes turistabusz nem borul fel autópályán, tehát 
életképes az elképzelése.

Igencsak meghökkentette a szakmát 1975-ben a csuklós, emeletes 
NEOPLAN Jumbocruiser.

A világ legrövidebb és leghosszabb emeletes turistabusza.

Keke Rosberg F1-világbajnok DTM-csapata egy egyedi berendezésű 
Skylinert használt irányítóbuszként az 1990-es évek derekán.
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TERMÉK     Az FTC új csapatbusza

Közös értékek
A NEOPLAN Tourlinert választotta a Fradi

Tavaly a Groupama Arénában 
ünnepélyes keretek között birtokba vette 
vadonatúj csapatbuszát a Ferencvárosi 
Torna Club. Az egyedi kivitelezésű és 
felszereltségű NEOPLAN Tourliner P22 
első osztályú körülményeket nyújt a 
csapatnak az utazásaihoz.

szát 460 lóerős D26-os motor hajtja 
TipMatic automatizált sebességváltón 
keresztül. A korszerű erőforrás mellett 
a hosszú hídáttétel és a 0,36-os légel-
lenállási együttható is a gazdaságos 
üzemelést támogatja. A jármű váz-
szerkezete teljesíti az ENSZ-EGB 66.02 
borulási szabvány előírásait, vezetéstá-
mogató rendszereinek hosszú sorában 
pedig az éberségfigyelő is megtalálható.
A busz az FTC grafikusa által tervezett 
dekoráció mellett könnyűfém kerék-
tárcsákat, fűthető szélvédőt, tolatás-
segítő kamerát, bi-xenonfényszórókat 
és LED-es nappali menetvilágítást 
kapott. A klub színeivel harmonizáló 
belsőterében többek között bőrkár-
pitozású ülések, minden ülőhelynél 
dupla USB-csatlakozó, LED-es belső 
világítás, három nagy hűtőrekesz, WC 
és széf gondoskodik a luxusszínvona-
lú utazásról. Sőt, az egyedi átalakításo-
kat végző plaueni MAN Modification 
Centerben HDMI-csatlakozóval is 
felszerelték a járművet, így a szakmai 
stáb menet közben videókat vetíthet 
ki az LCD-képernyőkre, hogy a csapat 
kellően felkészülve érkezhessen meg a 
meccsek helyszínére. 

Szurkolók és sajtóképviselők népes 
tábora kísérte figyelemmel, ahogyan 
az FTC csapata lelkesen átvette új bu-
szát a Groupama Aréna épülete előtt. 
„Teljesítőképesség, csapatszellem és 
hatékonyság. Ezek az erények kiemelik 
az élsportolókat, ugyanakkor magától 
értetődőek a NEOPLAN márkát is ma-
gában foglaló MAN konszern vállalati 
filozófiájában is. Fontos számunkra, 
hogy a járműveink ugyanolyan első 
osztályúak legyenek, mint az általunk 
támogatott sportcsapatok. Több ne-
ves európai labdarúgócsapat is MAN, 
illetve NEOPLAN buszokat használ, 
és mostantól az FTC is ezek sorát gya-
rapítja. Büszkék vagyunk arra, hogy 
mi szállíthatjuk a Ferencváros buszát, 
hiszen ez egy hasonlóan nagy múltú, 
illetve nagy hagyományokkal rendel-

kező csapat, mint az MAN a haszon-
járművek világában” – mondta Martin 
Strier, az MAN Kamion és Busz Keres-
kedelmi Kft. ügyvezető igazgatója.
Kubatov Gábor, az FTC elnöke hoz-
zátette: „Klubunk és az MAN jármű-
gyártó is több mint százéves múlt-
ra tekint vissza, és mindketten arra 
törekszünk, hogy piacvezetők, más 
szóval bajnokok legyünk. A társadal-
mi szerepvállalás terén is sok a ha-
sonlóság a két társaság között. Ez a 
NEOPLAN Tourliner pedig elnyerte 
a 2017-es IF Design Award formater-
vezési díjat, vagyis a legszebb busszal 
utazunk mostantól.”

A legkorszerűbb színvonalon
A csapat új, háromtengelyes, 13,9 mé-
ter hosszú NEOPLAN Tourliner bu-

Az FTC új NEOPLAN Tourliner csapatbusza a 
Groupama Aréna előtt.
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INTERJÚ     Burai Gertrúd autóbusz-értékesítő

Díjazott sikerek

Interjú Burai Gertrúddal az MAN és  
NEOPLAN távolsági buszok tavalyi 
értékesítési sikereiről

Burai Gertrúd elnyerte az igen rangos 
Top Sales Award – NEOPLAN Tourliner 
Incentive 2018 nevű díjat, ugyanis 
világszinten ő az egyike annak a tíz 
értékesítőnek, aki tavaly a legtöbb 
NEOPLAN Tourliner buszt adta el. 
Különösen elismerésre méltó eredmény ez 
annak tükrében, hogy hazánkban nagyon 
szűk az új távolsági buszok piaca.
Mi ennek a nemzetközi 
szinten is kiemelkedő si-
kernek a kulcsa?
Mindenekelőtt a kiváló csapatmun-
ka. Habár személy szerint én kaptam 
ezt a díjat a tavalyi kortrijki Busworld 
kiállításon, szeretném kihangsúlyoz-
ni, hogy ez az MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft. egész csapatának az 
érdeme, hiszen a szolgáltatások kap-
csán a finanszírozástól a szervizelésig 

nagyon sokan hozzájárulnak a sikeres 
értékesítéshez. Nálunk a szerviz, illetve 
az after sales osztály is szívvel-lélekkel 
foglalkozik az ügyfelekkel, ami alapve-
tően hozzájárul ahhoz, hogy évről évre 
egyre bővül a vásárlói körünk, meglévő 
ügyfeleinkkel pedig olykor szinte baráti 
kapcsolatot ápolunk. Ezenkívül sikerül 
egyre több üzemeltetőt meggyőzni ar-
ról, hogy hosszú távon érdemes hasz-
nált járművek helyett újakat beszerezni. 

A termékek oldaláról pedig a saját, há-
zon belül fejlesztett és gyártott, csúcs-
színvonalú dízelmotorunk az MAN és 
a NEOPLAN buszok legfőbb erőssége. 
Természetesen nem mehetünk el szó 
nélkül a dizájn mellett sem, amiben a 
NEOPLAN mindig is élen járt.

Hány autóbusz értékesíté-
sére volt szükség ehhez a 
kitüntetéshez, és milyenek 
az idei év kilátásai, illetve 
tervei?
Tavaly 33 NEOPLAN Tourliner és egy 
MAN Lion’s Coach típust adtam át, és 
ezzel az MAN Kamion és Busz Kereske-
delmi Kft. a hazai piacon az első helyen 
végzett a távolsági buszok szegmen-
sében. A 33 Tourlinerből 20-at a Vo-
lánok, 13-at pedig magánüzemeltetők 
szereztek be. Sokan átváltottak a Lion’s 
Coachról a Tourlinerre, mert tavaly ez 
volt az újdonság. Idén várhatóan az új 
generációs Lion’s Coach viszi majd a 
prímet. Ezenkívül ráncfelvarrást kap a 
Lion’s Intercity, amelynek keretében ki-
csit feljebb pozícionálják, így igényesebb, 
hosszabb távú munkásszállító járműnek 
is megfelel majd. Szintén újdonság a 
kínálatunkban a TGE kishaszonjármű 
minibuszváltozata, amely előtt nagy pi-
aci lehetőségek állnak, sok új ügyfelet 
szerezhetünk ezzel a típussal. Már most 
látszik tehát, hogy 2018 is egy jó évünk 
lesz, így jó eséllyel teljesíthető a célkitű-
zésünk, miszerint nem szeretnénk keve-
sebb buszt értékesíteni, mint tavaly. 
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Ön készen áll a 
logisztika 4.0-ra?
Új szintre ér 
a digitalizáció 
a fuvarozási 
ágazatban a RIO 
rendszerrel. Az MAN 
kezdeményezésével 
megszületett nyílt 
internetes felület 
kézzelfogható 
előnyöket nyújt a 
nyereségesség és a 
környezetvédelem 
terén egyaránt. 

dési útvonalak forgalmát. Miközben a 
nyereségesség javul, a CO2-kibocsátás 
csökken. A felület ezáltal nemcsak a 
hasznos szolgáltatások számára nyújt 
jó alapot, hanem teljesen új üzleti mo-
delleknek is. Először három szolgáltatás 
vált elérhetővé a RIO rendszerben, ame-
lyek konkrétan megmutatják, hogyan is 
néz ki mindez valójában: 

LOADFOX 
Ma az árufuvarozásban a raktérkapa-
citás 35 százaléka még mindig kihasz-
nálatlan. A LoadFox partneri hálózat 
célja, hogy változtasson ezen: más for-
galomirányítók keresleti igényeitől füg-
gően a csak részben rakott tehergépko-
csik út közben további rakományokat 
vehetnek fel. Ennek megvalósításához 
a szoftver összeválogatja az útirány 
mentén rendelkezésre álló részrako-
mányokat, hogy nyereségessé tegye a 
fuvart. Másrészt a hálózatba kapcsolt 
partnerek átadhatnak szállítási részfel-
adatokat más fuvarozóvállalatoknak, 
ha már kimerültek a kapacitásaik. 

RIO GEO  
A RIO helymeghatározó funkciói-
nak segítségével percnyi pontossággal 
megadható, hogy a kiszállítást végző 
tehergépkocsi mikor érkezik majd 
meg a célállomásra. Ez a koncepció 
fokozza a hatékonyságot és növeli az 
ügyfélelégedettséget, illetve a lojalitást. 
Az intelligens helymeghatározás bár-
melyik pillanatban pontosan megha-
tározza a rakomány földrajzi helyét. Ez 
egyértelműen csökkenti a várakozási és 
átfutási időket az áruszállításban, ami 
gazdaságosabbá és környezetkímélőb-
bé teszi a fuvarozást. 

Képzelje csak el: valaki konk-
rétan megmondja Önnek, mit kell ten-
nie ahhoz, hogy még hatékonyabbá, 
nyereségesebbé és tisztábbá váljon a 
flottája, illetve a megtett útjai. Ez va-
lami jövőbeli elképzelés lenne? Nem 
éppen. A RIO pontosan ezt nyújtja. 
Ez a felhő alapú rendszer első ízben 
szolgáltat különféle adatokat a teljes 
fuvarozási és logisztikai ökoszisztémá-
ból központosítottan, ráadásul valós 
időben – gyártótól függetlenül, és be-
avatkozási javaslatokkal együtt. A RIO 
a Volkswagen Truck & Bus GmbH új 
márkája a digitalizáció terén. Ezzel az 
integrált felülettel a RIO rendszert kez-
deményező MAN új mérföldkövet ál-
lít fel a fuvarozási és logisztikai iparág 
digitalizációjában. 

Mindenki előtt nyitva áll
A RIO egy nyílt szoftveres felület, amely 
a logisztika világából származó ösz-
szes lényeges adatot és szolgáltatást egy 
csokorba foglalja. Forradalmi megol-
dása az, hogy a fuvarozási és logisz-
tikai ökoszisztéma összes szereplőjét 
egyetlen egységes rendszer kapcsolja 
össze egymással. Ezáltal a vegyes össze-
tételű járműflottát üzemeltető ügyfelek 
is egyetlen felületen férhetnek hozzá a 
digitális szolgáltatásokhoz. A kis és kö-
zepes méretű vállalkozások is kiaknáz-
hatnak korábban kihasználatlan lehe-
tőségeket, ugyanis a felület révén most 
először kaphatnak központilag átfogó 
rálátást a cégükre. A RIO által gyűjtött 
adatokból beavatkozási javaslatok szü-
letnek, amelyek segítségével például ha-
tékonyabbá tehető a fuvarszervezés. Ez 
a rendszer optimalizálja az erőforrások 
felhasználását, és csökkenti a közleke-

Az átfogó gyártói felületről, 
azaz a RIO rendszerről további 
tájékoztatás: 
> www.truck.man/rio

Bemutatkozik a RIO
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Egy út a RIO rendszerrel

RIO CONNECT 
Középpontban a járművezető: a RIO 
Connect maximális támogatást nyújt a 
mindennapi munkához. A chat funk-
ció segítségével a járművezetők egyez-
tethetnek a forgalomirányítókkal, majd 
közvetlenül ebben a rendszerben kap-
ják meg az útvonalakat és a fuvarfel-
adatokat. Indulás előtt a járművezetők 
az alkalmazás segítségével ellenőrzik 
az olyan fontos járműfunkciókat, mint 
a világítás, a gumiabroncsok és a fék-
rendszer, valamint egyetlen kattintás-
sal bekapcsolhatják a navigációt, amely 
egyenesen a megbízó lerakóhelyének 
rámpájához vezeti őket. A jövőben a 
RIO Connect tájékoztatja majd a jár-
művezetőt út közben a kötelező pihe-
nőidőkről és a hátralévő maximális 
vezetési időről.  

Cél: a hatékonyság fokozása
A RIO a felhasználóbarát kezelhető-
ségre is nagy hangsúlyt fektet. A felület 
logikus felépítésű, így használata köny-
nyen elsajátítható, és egy böngészőn 

keresztül elérhető. Ez a RIO szolgálta-
tásai mellett gyártóspecifikus szolgál-
tatásokat is kínál majd. Továbbá már 
jelenleg is létező rendszerek, mint pél-
dául egyes fuvarirányító rendszerek, is 
integrálhatók a felületbe. A szolgáltatá-
sok könnyedén megrendelhetők a bön-
gésző digitális piacterén keresztül.  
A tavalyi évtől minden új MAN teher-
gépkocsi szériafelszerelése a RIO háló-
zatba kapcsolás. Sőt, az FMS csatlako-
zási pont használatával bármilyen más 
járműbe is utólagosan beépíthető a RIO 
fedélzeti egység, illetve beköthető a há-
lózatba a jármű a márkájától függetle-
nül. A RIO szolgáltatásainak további 
optimális fejlődésének előfeltétele az 
ügyfelek közötti nyílt és átlátható adat-
csere. Ezáltal lesz biztosítható, hogy 
az ügyfelek igényeit mindig kielégítő, 
valamint hosszú távon a versenyképes-
séget növelő hatékony szolgáltatásokat 
folyamatosan integrálják a felületbe. 
A RIO rendszer formájában az MAN 
Digital Solutions (MAN Digitális Meg-
oldások) Markus Lipinsky vezetésével 

rekordidő alatt létrehozott egy úttörő 
márkát, amelyet arra terveztek, hogy 
még hatékonyabbá tegye a fuvarozási 
és logisztikai ágazatot és annak folya-
matait. Mindenki szolgálatára: miután 
a RIO fedélzeti egységet minden új 
MAN járműbe beépítik, a RIO rend-
szert az egész európai piacra bevezetik 
majd. 

1. Mielőtt a kiszállítás megkezdődne, a RIO figyelmezteti a 
flottamenedzsert, ha karbantartásra van szükség.

2. A RIO tájékoztatja a forgalomirá-
nyítót a rakomány fogyásáról.

3. A lerakóhelyen a 
RIO alkalmazás a jár-
művezető mobiltele-
fonján odavezeti őt a 
megfelelő rámpához.

4. A LoadFox további rako-
mányt talál az útvonal mentén.

5. Minden résztvevőnek előnyös a nagyobb 
hatékonyság.
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Miért üdvözítő, hogy az MAN termékpalet-
táján megjelent a TGE típus?
Ez a teljesen új fejlesztésű, így a legkorszerűbb színvonalat 
képviselő kishaszonjármű kiváló kiegészítője az MAN jelen-
legi termékkínálatának, hiszen így már 3,0-tól 40 tonna össz-
tömegig mindenféle tehergépjármű elérhető az oroszlános 
márkánál. Ezáltal még teljesebb körű kiszolgálást nyújthatunk 
azoknak az ügyfeleinknek, akik kis- és nagyhaszonjárműveket 
egyaránt üzemeltetnek, illetve új ügyfeleket is szerezhetünk.

Milyen előnyöket kínál a TGE a versenytár-
saival szemben?
A legfőbb termékelőnyök között említhető a kiemelkedő 

Bíztatóan startol

Interjú Henzel Ádámmal az 
MAN TGE piaci bevezetéséről

Idén év elején megkezdődött 
az MAN TGE kishaszonjármű 
hivatalos forgalmazása a magyar 
piacon. Minden várakozást 
felülmúl a típus iránti érdeklődés. 
Ennek részleteiről Henzel Ádám 
nyilatkozott, aki 2017 óta 
egyengeti a TGE útját az MAN 
Kamion és Busz Kereskedelmi 
Kft. berkein belül.

INTERJÚ       Henzel Ádám, az MAN TGE értékesítési vezetője

vezetési kényelem, az ülések és a kezelőelemek első osztályú 
ergonómiája, a sok tárolóhely és a csendes belsőtér. Ezáltal 
a TGE napi 8–10 óra vezetéshez is megfelelő környezetet 
nyújt. Szintén egyedülálló a kategóriában, hogy a TGE nem 
kevesebb mint 16 különféle vezetéstámogató rendszert kínál, 
köztük olyan különlegességekkel, mint az adaptív sebesség-
tartó automatika, az aktív sávtartó és a városi vészfékasszisz-
tens. Ez a jármű elsősorban a kényelemről, a nyugalomról 
és a biztonságról szól. Legalább ennyire fontos versenyelőny, 
hogy a TGE-hez minden szolgáltatás ugyanolyan tarta-
lommal és minőségben rendelkezésre áll, mint ahogyan 
azt a nehéz-tehergépkocsikat üzemeltető ügyfeleink már 
megszokhattak. Márpedig a kishaszonjárművek piacán ma 
még egyáltalán nem általános a havi átalánydíjas javítási és 
karbantartási szerződés, a kiterjesztett garancia, az európai 
segélyszolgálat vagy a visszavásárlási garancia, hogy csak né-
hány példát említsek. A TGE típust az MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft. összes saját kirendeltségének szervize tud-
ja fogadni, minden szerelőnk megkapta a szükséges oktatá-
sokat a kishaszonjármű szervizeléséhez. 

Az első hetek tapasztalatai alapján hogyan 
fogadta a piac a TGE típust?
Nagyon pozitívan, a nagyhaszonjármű-értékesítők visszajel-
zései szerint a várakozásoknál is nagyobb igény mutatkozik a 
TGE-re. Már az első hetekben sok árajánlatot kértek az ügyfe-
lek. Persze a nagytehergépkocsikat értékesítő kollégákon kívül 
idén három TGE-értékesítő is kínálja majd a típust. 
A húzómodell várhatóan a 3,5 tonna össztömegű, még 
B-kategóriás engedéllyel vezethető furgon lesz. De a modu-
láris hajtásláncrendszer révén különleges egyedi igényeket is 
kiszolgálhatunk, rendelhető például automatikus váltós hátsó-
kerék-hajtású vagy automatikus váltós összkerékhajtású kivi-
tel is. A TGE rendkívül sokoldalú, így szinte minden elvárást 
kielégíthet. Márciusig minden telephelyünkre megérkeznek az 
ügyfeleknek kiadható tesztautók, szükség esetén pedig tudjuk 
bővíteni a tesztjárműparkot. Célunk, hogy minél szélesebb 
körben megismertessük ezt a kiváló terméket.  



értékesítési vezető, foglalkozunk a 
használt járművekkel a dunaharaszti 
telephelyen.

Milyen célok vezérlik a csa-
patot az idei évben?
Szeretnénk legalább négyszáz használt 
tehergépkocsit értékesíteni 2018-ban, 
méghozzá jóformán csak végfelhaszná-
lóknak. Ennek elősegítésére a már em-
lített Truck & Trailer akciónk továbbra 
is fut, továbbá a visszavásárlási garancia 
is elérhető. Jelenleg húsz százalék ön-
erővel, 444 euró havi díjjal és visszavá-
sárlási garanciával kínálunk 4–5 éves,  
Euro 5-ös TGX és TGS járműveket, il-
letve húsz százalék önerővel, 590 euró 
havi díjjal és visszavásárlási garanciával 
tudunk adni 3–4 éves, Euro 6-os TGX és 
TGS modelleket. Ezeket a konstrukció-
kat nagyon kedvelik az ügyfelek, mert 
kis indulóköltséggel és mérsékelt havi 
díjjal juthatnak hozzá olyan járművek-
hez, amelyek két év alatt kitermelhetik a 
maradványérték összegét. Mindemellett 
idén bevezetjük feláras szolgáltatásként 
a féléves hajtáslánc-garanciát, illetve tel-
jes körű garanciát az Euro 6-os használt 
tehergépkocsikra. 

INTERJÚ      Lehoczki András használtjármű-értékesítési vezető

Pörögnek
a használtak

Interjú Lehoczki 
Andrással a 
használtjármű-
értékesítés tavalyi 
eredményeiről és idei 
terveiről

Rekorderedménnyel zárta a tavalyi évet az 
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 
használtjármű-értékesítéssel foglalkozó 
üzletága, a csapat Lehoczki András 
vezetésével minden eddiginél több használt 
tehergépkocsit adott el. A sikeres akciók 
idén is folytatódnak, sőt, újdonságok is 
várhatók.

Az MAN Kamion és 
Busz Kereskedelmi Kft. 
TopUsed csapata:
Lehoczki András, TopUsed értékesítési 
vezető (Tel.: + 36 30 933 0628)
Hegedűs András, TopUsed értékesítő  
(Tel.: + 36 30 452 1297)
Zwick Renáta, értékesítési koordinátor
Illés Ferenc, TopUsed telephelyvezető
Tóth Tünde, irodavezető

Milyen eredményeket ért el 
2017-ben a használtjármű-
értékesítési üzletág?
Összesen 420 használt gépkocsit értéke-
sítettünk, többet, mint valaha, ráadásul 
ennek 85 százalékát végfelhasználók, 
vagyis nem kereskedők vették meg. 
Túlnyomórészt magyar fuvarozók sze-
repeltek a vásárlóink között, és csak ki-
sebb arányban a környező országokból 
érkezők. Ez a kimagasló eredmény a jó 
minőségű használt járműveink mellé 
kínált széles körű szolgáltatások és ügy-
félközpontú kiszolgálás mellett a sikeres 
akcióknak is köszönhető. Egyrészt a 

két-három évre adott visszavásárlási ga-
ranciának, ami nem általános a piacon. 
Másrészt a Truck & Trailer programnak, 
amelynek keretében a használt MAN 
nyerges vontatókhoz használt Schmitz 
Cargobull félpótkocsikat is kínálunk, 
MAN finanszírozással a teljes szerel-
vényre csupán 633 euró havi díjért.

Hogyan épül fel a használt-
jármű-értékesítő üzletág?
A megnövekedett forgalommal össz-
hangban a csapat létszáma is bővült, 
négy főre. Jelenleg két kereskedelmi 
asszisztens, egy értékesítő és én, mint 

Szabó Ferenc, a West Sped Kft. tulajdonosa 
már a sokadik használt MAN TGX nyerges 
vontatóját vette át Lehoczki Andrástól.
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Meglepetések 
helyett

Az MAN After Sales szolgáltatásainak 
előnyei

Többszörös védelmet nyújtanak az ügy-
feleknek az MAN After Sales szolgáltatá-
sai a váratlan leállások és az ezekkel járó 
akár tetemes költségek ellen. Aki szeretne 
nyugodtan aludni, miközben a járművei 
Európa-szerte pontos és fontos fuvarfel-
adatokat látnak el, annak nem érdemes 
figyelmen kívül hagynia az alábbi szolgál-
tatások előnyeit.

Szász András öt évvel ezelőtt 
kezdett az MAN After Sales szolgálta-
tások értékesítésével foglalkozni az or-
szágban, ma pedig már két kollégájával 
együtt, hazánkat területileg felosztva 
végzik aktívan ezt a tevékenységet. 
Feladatuk alkatrész- és szervizháttér-
támogatóként a meglévő ügyfelekkel 
tartani a kapcsolatot, új ügyfeleket 
elérni, valamint a javítási és karban-
tartási szerződéseket, a kiterjesztett 
garanciát és a mobilitásgaranciát cso-
magban értékesíteni.

Hármas védőburok
A javítási és karbantartási szerződések 
lényege, hogy a futamidő alatt fix havi 
átalánydíj ellenében biztosítják a jár-
mű szakszerű szervizelését, ezáltal na-
gyon kiszámíthatóvá, jól tervezhetővé 
teszik ezeket a költségeket. Ráadásul 
ennek a havi díjnak a mértéke elenyé-
sző a fuvarozóvállalkozások többi 
költségtétele mellett. A szerződések az 
ország területén belülre vonatkoznak, 
vagyis a magyarországi márkaszervi-
zekben és szerződéses szervizpartne-
reknél érvényesíthetők.

SZOLGÁLTATÁS      After Sales
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Alapvetően a javítási és karbantartási szerződések három 
változata áll rendelkezésre. A Comfort az összes olyan kar-
bantartási munkálatot fedezi, amelyet az autó fedélzeti szá-
mítógépe kijelez, valamint az első 4–5 ezer kilométer után 
esedékes szervizlátogatást és a téli karbantartást. A Comfort 
Plus ezeken felül a hatósági vizsgálatokat is magában foglal-
ja, tehát a műszaki vizsgák és a tachográfillesztések díját. 
Míg a Comfort Super a gumiabroncsok kivételével minden 
javítási és karbantartási műveletet fedez.
Az ügyfelek a javítási és karbantartási szerződéseket leggyak-
rabban három évre kötik, ugyanis a nehéztehergépkocsik 
többségére egy év teljes körű plusz két év hajtáslánc-garan-
cia jár, amit tanácsos kiegészíteni az előnyös szervizcso-
maggal. Persze a kifutó szerződéseket sok esetben újrakö-
tik az ügyfelek, ha mégis tovább üzemeltetik a gépkocsit, 
illetve használt járműre is köthető javítási és karbantartási 
szerződés.
Aki még nagyobb biztonságra vágyik, az választhatja a ki-
terjesztett garanciát is. A nehéz-tehergépkocsikra akár hat 
évig vagy egymillió kilométerig is kibővíthető a teljes körű 
garancia. 
Váratlan leállás persze még a leggondosabb karbantar-
tás mellett is bármelyik járművel előfordulhat. Ilyenkor 
nyújt nagy segítséget a mobilitásgarancia szolgáltatás. 
Ennek lényege, hogy meghibásodás esetén, ha a gép-
kocsi a helyszínen nem javítható, akkor évente egyszer 
2500 euróig fedezi a műszaki mentés költségeit, amely-
nek során a járművet elvontatják az első szakszervizbe. 
Sőt, az autóbuszoknál a mobilitásgarancia keretében el-
viszik az utasokat is, meghívják őket egy kávéra, szükség 
esetén pedig gondoskodnak a közeli célba juttatásról. Ha 
bármi történne út közben, csak fel kell hívni a magyar 
nyelven is beszélő ügyfélközpontot, amely minden to-
vábbi teendőt elintéz. A mobilitásgaranciának azonban 
előfeltétele a javítási és karbantartási szerződés megléte 
a járműre. Tehergépkocsikra 800 ezer kilométer futás-
teljesítményig, autóbuszokra pedig nyolcéves korig lehet 
mobilitásgaranciát kötni.
Így tehát a javítási és karbantartási szerződés, a kiterjesztett 
garancia, valamint a mobilitásgarancia együtt egy hármas 
védőburkot nyújt az üzemeltetéshez. A járművek piaci ér-
tékét pedig növeli, hogy mindig megfelelő szakszervizben 
és eredeti alkatrészek felhasználásával végzik el a szükséges 
szervizműveleteiket.

SZOLGÁLTATÁS      After Sales

Szász András  Dunaharaszti  tel.: +36 30 950 0254

Simon Csaba  Pécs  tel.: +36 30 788 1280

Szekeres Gergő  Tiszaújváros  tel.: +36 30 747 4789

AZ MAN KAMION ÉS BUSZ 
KERESKEDELMI KFT. 
AFTER SALES ÉRTÉKESÍTŐI

Mint az újak
Márpedig az MAN tavaly év eleje óta a piacon egyedül-
álló módon Európa-szerte érvényes két év szavatosságot 
vállal az eredeti alkatrészekre, ami jól kifejezi ezek rend-
kívüli minőségét. Ez a garancia Európa-szerte érvényesít-
hető. Ráadásul az utóbbi időben sokat csökkent ezeknek 
az alkatrészeknek az ára, így jóval versenyképesebbek. A 
tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy hosszú tá-
von messze megtérül a tartósabb és a jármű százszázalé-
kos teljesítményét fenntartó eredeti alkatrészek használata. 
Nem is beszélve a kevesebb szervizlátogatás miatti nagyobb 
üzemidő előnyeiről. Mindemellett az After Sales értékesí-
tők telematikai szolgáltatást és járművezető-képzést is kí-
nálnak az ügyfeleknek, amelyekkel még tovább fokozható 
az üzemeltetés hatékonysága. 



Egy motor két élettel

Az MAN új ecoline+ gyárilag felújított, 
eredeti cseremotorjai

Új megoldással bővült az MAN 
eredeti cseremotorjainak kínálata. 
Az új alkatrészekből felépülő ecoline 
családba bevezett ecoline+ motorok új 
szállítási terjedelemben (kis fődarabok 
nélkül) állnak rendelkezésre. Így 
költséghatékonyabb, környezetkímélőbb 
és gyorsabban elérhető megoldást 
nyújtanak az ügyfeleknek. 

kezésre állnak, amelyek felújított és 
új alkatrészekkel újjáépített motorok 
kisebb szállítási terjedelemben a költ-
séghatékonyabb megoldásért.  

Garantált minőségű folyamat
A cserefolyamat igen egyszerű és átlát-
ható. Miután az ügyfél tehergépkocsija 
beérkezik valamelyik MAN márkaszer-
vizbe, a motort kiszerelik, és a még jól 
működő, jó állapotú részegységeit lesze-
relik. Majd a készletről gyorsan elérhető, 
körülbelül nyolcvan százalékig készre 
szerelt ecoline+ cseremotorra a szerviz 
megfelelően képzett szakemberei az 
MAN által előírt technológia és célszer-
számok használatával felszerelik ezeket 
a még műszakilag jó állapotban lévő 
elemeket, szükség esetén pedig a továb-
biakat új alkatrészekkel pótolják. Az így 
összeállított erőforrást a gyári technoló-
giai előírások szerint beépítik a járműbe, 
az ügyfél pedig folytathatja a munkát a 
gépkocsijával.

Új életet kezd
Az MAN a régi motor árát állapottól 
függően beszámítja a cseremotor árá-
ba, majd ezt az erőforrást visszajuttatja 
a nürnbergi motorgyárába. Itt minden 
részegységét alaposan megtisztítják, 
megvizsgálják, tesztelik, és a szüksé-
ges alkatrészeket a legkorszerűbb gyári 

Ha egy idősebb tehergépkocsi mo-
torcserére szorul, több lehetőség közül 
is választhat az üzemeltetője, ameny-
nyiben továbbra is szeretne kitartani 
az MAN garantált minősége és meg-
bízhatósága mellett. Egy teljesen új 
MAN motor mellett eddig is választ-

hatott egy MAN ecoline erőforrást, 
amelynek bizonyos részegységei gyá-
rilag felújított elemek, mint például 
a lendkerék vagy a hűtőfolyadék-szi-
vattyú, ezáltal lényegesen kedvezőbb 
ennek beszerzési ára. Mostantól azon-
ban az ecoline+ motorok is rendel-
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technológia alkalmazásával felújítják, 
a nem felújítható elemeket pedig gyá-
ri új alkatrészekkel pótolják. Alapelv, 
hogy a kopóalkatrészeket újakra cseré-
lik. A már nem felhasználható egységek 
anyagát újrahasznosítják új alkatrészek 
előállításához. Az így felújított moto-
rok szigorú próbapados teszteken és 
minőségellenőrzéseken esnek át, mie-
lőtt bekerülnek az ecoline+ erőforrások 
raktérkészletébe. Ez garantálja, hogy az 
ecoline+ motorok a teljesen új gyári erő-
forrásokéval megegyező teljesítményt, 
üzemanyag-fogyasztást és károsanyag-
kibocsátást nyújtanak. 

Jelentős előnyök
Az ecoline+ motorok számos előnyt kí-
nálnak az idősebb járművet üzemeltető 
ügyfeleknek. Először is minden eddigi-
nél költséghatékonyabb, már a függet-
len szervizek árszintjével versenyképes 
megoldást jelentenek a motorcserére, 
ugyanis az ecoline+ erőforrások körül-
belül 40 százalékkal olcsóbbak, mint 
az ecoline motorok és mintegy 65 szá-
zalékkal kedvezőbb a beszerzési áruk, 
mint a teljesen új gyári cseremotoro-
ké. Emellett az ecoline+ egységek már 
két munkanap alatt elérhetők, míg az 

ecoline és a teljesen új gyári erőforrások 
négy nap alatt, ami kisebb állásidőt je-
lent az üzemeltetőknek. Ugyanakkor az 
ecoline+ erőforrásokra is éppúgy két év 
gyári garancia érvényes, mint a többire. 
A nürnbergi üzemben végzett felújítás 
előnye, hogy gyári technológiával és szi-
gorú minőségellenőrzés mellett kelnek 
új életre a motorok, sőt, a legújabb mű-
szaki fejlesztések eredményeit is meg-
kapják. A járműbe pedig az MAN már-

Az MAN ecoline+ motorok előnyei az ügyfelek számára

• Kiemelkedő ár-érték arány
• Költséghatékony alternatíva az MAN teljesen új cseremotorjaival, illetve az MAN 

ecoline gyárilag felújított cseremotorokkal szemben
• Gyártás, tesztelés és minőségellenőrzés az MAN nürnbergi motorgyárában
• 24 hónap garancia
• Értékesítés az MAN kiterjedt szervizhálózatán keresztül
• A motort az MAN szakképzett és tapasztalt szerelői építik be
• A műszaki újítások folyamatosan bekerülnek a felújítási folyamatba
• Jóval rövidebb szállítási határidő, mint az MAN teljesen új cseremotorjai és az 

MAN ecoline gyárilag felújított cseremotorok esetében, ezáltal rövidebb állásidő
• Környezetkímélőbb, fenntarthatóbb megoldás

Az MAN ecoline+ programban rendelkezésre álló motorok

Motorcsalád Motortípus Legnagyobb teljesítmény 
(kW(LE))

Környezetvédelmi 
szint

D2066 D2066LF42 265(360) Euro 5
D2066 D2066LF41 294(400) Euro 5
D2066 D2066LF40 324(440) Euro 5
D2066 D2066LF57 324(440) EEV
D2676 D2676LF07 353(480) Euro 5
D2676 D2676LF18 353(480) EEV
D2676 D2676LF06 397(540) Euro 5
D0834 D0834LFL63 110(150) Euro 5
D0834 D0834LFL64 132(180) Euro 5
D0834 D0834LFL65 162(220) Euro 5
D0836 D0836LFL63 184(250) Euro 5
D0836 D0836LFL64 213(290) Euro 5
D0836 D0836LFL65 250(340) Euro 5

kaszerviz szakképzett szerelői építik be 
a motort. Mindez magának a járműnek 
a piaci értékét is számottevően növeli. 
Végül, de nem utolsósorban a környezet 
is jól jár az ecoline+ programmal, hiszen 
az alkatrészek újbóli beépítésével vagy 
anyagaik újrahasznosításával kevesebb 
nyersanyagot és energiát kell felhasznál-
ni, így a motorok előállítása kisebb szén-
dioxid-terhelést okoz.
Egy esetleges motorcsere esetén tehát 
érdemes alaposan fontolóra venni az 
ecoline+ program termékeit, hiszen 
sok üzemeltetőnek ezek jelenthetik 
az optimális, azaz költséghatékony, 
gyors, megbízható, nem utolsósorban 
pedig környezetkímélő megoldást. El-
végre az MAN tartós, masszív motor-
jaiban ott rejlik még egy második élet 
lehetősége is. 

Az MAN ecoline+ motorokat a márkaszervizek szakképzett szerelői építik be a járműbe.

A jármű régi motorjáról a még jó állapotú, 
gond nélkül használható alkatrészeket 
alapos ellenőrzés után átépítik az ecoline+ 
motorra.
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KÉPZÉS      MAN gyakornoki program

Ugródeszka
Az MAN, mint gyakornoki szakképző hely

Előszeretettel fogad gyakornokokat az MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft. Jelenleg is több kirendeltségén a legkülönfélébb 
területeken töltik tanulók az iskolai szakmai gyakorlatukat, illetve 
olyan kolléga is dolgozik a cégnél, aki gyakornokként kezdte MAN-es 
pályafutását. 

TÓTH MÓNIKA, MAN DUNAHARASZTI, 
RAKTÁROS
„Édesapám közel tíz éve az MAN dunaharaszti márkaszervizében dolgozik mun-
kafelvevőként. Mivel én is benzingőzben nőttem fel, és érdekel a gépjárművek 
világa, már 2016 nyarán végeztem diákmunkát ebben a szervizben. Így tavaly 
az OKJ-s logisztikai és szállítmányozási ügyintéző képzésem keretében is itt töl-
töttem a szakmai gyakorlatomat. Nagyon megtetszett, amit a raktározás terén itt 
tapasztaltam, és végre a gyakorlatban is azzal foglalkozhattam, amit az iskolában 
elméletben megtanultam. Emellett az MAN-nél is nagyon sok új ismeretet sajátítot-
tam el, köszönhetően a kollégáimnak és a feletteseimnek is, akik minden szakmai 
segítséget maximálisan megadtak. Lépcsőzetesen kaptam egyre több feladatot, 
ugyanakkor egyre nagyobb felelősséget is. Továbbá gyorsan befogadott a csapat, 
és nagyon jó munkahelyi légkört tapasztaltam a szervizben. Ezért a tanulmányaim 
befejezése után is itt maradtam raktárosként dolgozni, hamarosan pedig megkez-
dem a belső továbbképzésemet. Mosolyogva jövök be dolgozni, és a nap végén 
mosolyogva távozom. Ez mindent elárul az MAN-ről, mint munkahelyről.”

LANG VIVIEN, MAN GYŐR, 
KERESKEDELMI ÉS IPARI ÜGYINTÉZŐ
„Az Audi Hungária Iskola német nyelvű, duális képzésében kereskedelmi és ipari 
ügyintézőnek tanulok. A kétéves képzés során minden héten hétfőtől szerdáig 
szakmai gyakorlaton veszek részt, amelyet az MAN Kamion és Busz Kereske-
delmi Kft. győri kirendeltségén töltök. Ennek keretében néhány havonta a cég 
más-más részlegére kerülök, ahol beletanulok a folyamatokba, majd önálló fel-
adatokat is kapok. Nagyon örülök, hogy az MAN engem választott a gyakorno-
ki helyére, mert szeretek itt lenni. Kiváló a munkahelyi légkör, mindenki nagyon 
segítőkész és jó hozzáállású. Ez egy nagyszerű csapat, amely minden szakmai 
segítséget megad nekem. Ha lesz rá lehetőség, szeretném főiskolai, illetve egye-
temi oktatás szintjén folytatni a tanulmányaimat, és majd akkor is itt, az MAN 
győri kirendeltségén szeretném tölteni a szakmai gyakorlatomat.”

MARADA GERGELY, 
MAN TISZAÚJVÁROS, AUTÓSZERELŐ
„Nyaranta már korábban is dolgoztam az MAN tiszaújvárosi márkaszervizében 
diákként, így amikor eljött a szakközépiskolai képzésem vége felé a szakmai 
gyakorlat ideje, ezt a műhelyt választottam. Túl azon, hogy közel van a lakhe-
lyemhez, ez egy nagyon jól felszerelt, korszerű, tiszta és folyamatosan fejlődő 
szerviz, ahol nagyon jó a kollégák hozzáállása a munkához, valamint nagyon 
segítőkészek. Könnyen beilleszkedtem a csapatba, a munkatársaimtól és a fe-
letteseimtől pedig minden szakmai segítséget megkapok, sok mindent elmagya-
ráznak nekem munka közben, ugyanakkor hagynak is érvényesülni. Ráadásul 
olyan fejlett technológiákat is megismerhetek, amelyekkel az iskolai oktatásban 
még nem találkozhattam. Emellett pedig jobban érdekel a kamionok szervizelé-
se, mint a személyautóké. Ezért a májusi szakmai vizsgám teljesítése után sze-
retnék itt, az MAN tiszaújvárosi műhelyében dolgozni autószerelőként.” 



Első 
az ügyfél!

Az MAN ügyfélelégedettségi programja

Az MAN Customer 1st program 
célja az ügyfelek maximális 
elégedettségének kivívása a 
termékek, a szolgáltatások és 
a kiszolgálás kiváló minősége 
révén. Ennek eléréséhez 
azonban elengedhetetlen az 
ügyfelek igényeinek, elvárásainak 
és javaslatainak pontos 
megismerése.

Bizonyára olvasóink közül is sokan tapasztalták már, 
hogy egy járműbeszerzést vagy szervizlátogatást követően 
az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. nevében meg-
keresték Önöket, és kérdéseket tettek fel a kiszolgálással 
kapcsolatosan. Ez a Customer 1st program keretében vég-
zett nagy ügyfélelégedettségi felmérés fontos része, hiszen 
a vállalat a kapott válaszok alapján fejleszti, javítja folya-
matait és szolgáltatásait. Így ügyfeleinek támogatásával a 
fejlődés a megfelelő úton halad. 

Folyamatos fejlesztés a maximális elé-
gedettségért
Legyen szó tehergépkocsik vagy autóbuszok értékesítésé-
ről, használt járművek beszámításáról vagy finanszírozá-
sáról, illetve járművek javításáról vagy karbantartásáról, 
az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. fő célja, hogy 
termékeinek és szolgáltatásainak minőségét minden terü-
leten folyamatosan fejlesztve a lehető legmagasabb szín-
vonalon szolgálja ki ügyfeleit. Ezáltal pedig az üzemelte-
tők hatékonyan és zökkenőmentesen tudják mindennapi 
fuvarfeladataikat elvégezni, valamint maximálisan elége-
dettek legyenek az MAN márkával. 

Köszönjük ügyfeleinknek az együttműködést!

MINŐSÉG      Customer 1st program



AZ ÚJ MAN TGE

NEM isMEri A lEhETETlENT!
Ez nem csak egy kishaszonjármű, ez egy MAN! 

Már Magyarországon is elérhető!
 
További információért forduljon hozzánk bizalommal!
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.

Henzel Ádám, TGE értékesítési vezető  Buzás Gyula, TGE értékesítő
Mobil: +36 20 391 8581    Mobil: +36 20 275 5830
E-mail: adam.henzel@man.eu
www.man.hu
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