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V centre pozornosti od 19. do 21. marca budú: MAN TGX D38,
EfficientLine 2, komunálne vozidlá
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Pre zákazníkov a priaznivcov značky MAN je pripravený pestrý program:
Skúšobné jazdy, predvádzanie

noviniek, debaty s expertmi spoločnosti

MAN, ale aj s odborníkmi z nadstavbárskych firiem a od dodávateľov alebo
tiež návšteva fabriky. Tradičné podujatie MAN Trucknology Days, ktoré sa
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koná v priestoroch centra Truck Forum a na testovacej trati mníchovského
závodu MAN, to je vskutku bohatá zmes informácií a fascinácie.
Návštevníci si budú môcť prehliadnuť vyše 170 vozidiel MAN TGL, TGM,
TGS a TGX pre diaľkovú dopravu, distribúciu a logistiku, stavby, ťažké
transporty i komunálny sektor, ale tiež verzie pre poľnohospodárstvo a
lesníctvo. Nový modelový rad TGX D38 s motormi vo výkonových
modifikáciách 520 a 560 k mal premiéru vlani na jeseň na výstave IAA,
podobe ako výnimočne ekonomický ťahač návesov pre diaľkovú dopravu
MAN TGX Effi-cientLine2. V sprievode odborníkov a inštruktorov MAN
ProfiDrive si môžete vyskúšať vozidlá na testovacej trati pri fabrike, na
regionálnych cestách v okolí Mníchova alebo na diaľnici. Ťahákom bude
nepochybne top model radu TGX D38 – štvornápravový ťahač pre transport
nadrozmerných a extrémne ťažkých nákladov s motorom s výkonom 640 k.
V rámci špeciálnej expozície bude prezentovať svoje produkty množstvo
výrobcov zameraných na komunálny sektor: Vozidlá na zvoz odpadu,
zametanie a čistenie ulíc, údržbu komunikácií a zimný servis, všetky na
podvozkoch MAN Euro 6. A samostatný priestor bude vyhradený pre tých, čo
radi cestujú: Obytné i expedičné vozidlá postavené na šasi MAN vyčarujú
sny o putovaní do ďalekých krajín.

Strana 1/2

V roku 2015 bude MAN sláviť 100. výročie skonštruovania prvého úžitkového
vozidla. Exhibícia automobilových veteránov pripomenie technické inovácie,
ktorých priekopníkom bol MAN.
Popularita MAN Trucknology Days rastie – vlani podujatie pritiahlo okolo
6500 návštevníkov, takže tento rok je predĺžené z dvoch na tri dni. Výrobca
takýmto spôsobom prezentuje svoje produkty zákazníkom a fanúšikom
značky od roku 2008. Pritom nejde iba o trucky: So svojou paletou riešení
sa predstaví MAN Solutions a vyše 100 firiem zo sektora nadstavieb, resp.
dodávateľov špeciálnej výbavy bude k dispozícii, aby s návštevníkmi
prediskutovali všetko, o čo budú mať záujem. Samozrejme, experti z MAN v
rámci produktových prezentácií predstavia hlavné novinky: Vozidlá TGX D38
a TGX EfficientLine2, ale tiež MAN TeleMatics.

Termín podujatia: Od štvrtka 19. marca do soboty 21. marca 2015 (denne od
9.00 do 17.00).
Miesto: Truck Forum v komplexe mníchovskej fabriky MAN, Dachauer Str.
570, 80995 Munich.
Vstup je voľný, treba sa len zaregistrovať na www.man-td2015.de

Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus
Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému
ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných
výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu
efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových
nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a
ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov.
www.blog.transport-efficiency.com

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2013 obrat 15,7 miliárd
eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení.
Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 53 000 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva
vedúce pozície.
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