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MAN-ov svet učinkovitosti  

Sejem gospodarskih vozil Celje   

 

MAN Truck & Bus se je tudi letos predstavil ne Sejmu gospodarskih vozil 

v Celju s številnimi inovacijami in novostmi pri tovornih vozilih, avtobusih, 

motorjih in storitvah.  

Obiskovalci so si lahko ogledali nova tovorna vozila in avtobuse, ki se 

zahvaljujoč MAN-ovi izpiljeni tehnologiji Euro 6 po cestah peljejo ne le 

skorajda brez škodljivih snovi, temveč točke dobivajo tudi zaradi močne 

zmogljivosti pri nizki porabi goriva, odlične dinamike vožnje, visokega 

udobja vožnje ter najboljših vrednosti pri izračunu obratovalnih stroškov. 

 

Transportne rešitve za potrebe prihodnosti  

Kot ponudnik celostnih prevoznih rešitev ima MAN pripravljen širok nabor 

storitev in zanesljivo podpira stranke tudi po nakupu vozila. Na sejmu je 

MAN predstavil celoten portfelj transportnih rešitev: MAN Support, MAN 

https://www.flickr.com/photos/98559100@N02/13919878263/in/set-72157644110979465
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Service, MAN TopUsed, MAN Finance in MAN Rental.  Skupaj z družbo 

Porsche Finance Group Slovenija pa je MAN predstavil finančne rešitve s 

pravo dodano vrednostjo.  

 

Razstavljena vozila       

MAN TGS 18.480 4x2 BLS-TS - zvezda koristne nosilnosti v svojem 

razredu  

Ultralahek MAN TGS-TS predstavlja koncept vozila, ki postavlja 

standarde za minimalno mrtvo težo ter maksimalno nosilnost tovora. 

Velika korist v pomenu nosilnosti kjer šteje vsak kilogram. V kombinaciji z 

nadgradnjo zračnega kompresorja Mouvex pa predstavlja optimalni 

odgovor na zahteve prevoza razsutega tovora in podjetjem omogoča  

zaslužiti več na vsak prevoženi kilometer.  

 

MAN TGX 18.480 4X2 LLS-U - optimalna rešitev za daljinski promet 

Tovornjak MAN TGX je izraz prepričljive ideje. Dosega maksimalno 

transportno učinkovitost na poti. Njegov profil je dinamika. Njegove linije 

so aerodinamične. Racionalizirana zasnova zmanjšuje porabo goriva za 

3 %. To je tovornjak, ki določa standarde pri prevozu na dolge razdalje. 

Ter nenazadnje tovornjak, ki fascinira voznika z ergonomijo in udobjem 

prostora.  

 

MAN TGL 8.180 4X2 BL  - vsestranski, dinamičen in zanesljiv 

TGL je lahko kategornik in hkrati popoln tovornjak od kabine pa do osi. V 

7,5 ali 8 tonski izvedbi ga odlikuje nizka lastna teža in z njo povezana 

velika nosilnost, še zlasti pa se izkaže s temperamentnimi voznimi 

lastnosti in odlično okretnostjo. Tudi pri motorjih pokaže ta vsestranski 

talent svojo raznolikost. S prostorno voznikovo kabino C je pravi prvak pri 

klasičnem dostavnem prometu. V 8-tonskem segmentu TGL prepričljivo 

pokaže svojo kakovost tudi na področju daljinskega prometa.  
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NEOPLAN Starliner L 

Posebna atrakcija pa je bil zagotovo avtobus NEOPLAN Starliner L v 

luksuzni izvedbi notranjosti.  

 

 

Za popestritev dogajanja so poskrbele poklicne voznice, ki so svoje 

tradicionalno srečanje, letos organizirale v sklopu Sejma gospodarskih 

vozil. Pomerile so se v vlečenju vlačilca MAN TGX. Po napetem 

tekmovanju si je zmago izborila ekipa Alpetour.  

 

Fotogalerija 

 

www.blog.transport-efficiency.com  

 

 

Skupina MAN je eno izmed vodilnih evropskih podjetij na področju transportnega inženiringa. Letno ustvari približno 15,7 milijard EUR 

dobička (2013). MAN kot ponudnik tovornjakov, avtobusov, dizelskih motorjev, turbinskih strojev in posebnih menjalnikov zaposluje 

okrog 53.500 ljudi po vsem svetu. Prav tako je znotraj svojih poslovnih področij v samem svetovnem vrhu.   

https://www.flickr.com/photos/98559100@N02/sets/72157644110979465/
http://www.blog.transport-efficiency.com/

