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Ko reševalno osebje prispe na kraj nesreče je pogosto soočeno z zahtevno
nalogo, kako iz vozila osvoboditi ujetega voznika in/ali sopotnike, hitro in
hkrati previdno. Gasilci so za tovrstne naloge seveda usposobljeni vendar
kljub temu ostaja veliko odprtih vprašanj: Kako doseči poškodovane ljudi, ko
se vrata zagozdijo? Kje so najprimernejša mesta za dostop do hidravlične
reševalne opreme? Kako deluje prilagoditev sedeža? Kje prerezati kabino?
Reševalno osebje lahko sedaj odgovore najde v MAN-ovem priročniku za
tehnično reševanje, izdelanem posebej za tovorna vozila MAN ter avtobuse
MAN in NEOPLAN, ki korak za korakom pojasnjuje tehnične postopke pri
reševanju ukleščenih oseb.
Priročnik je primeren za usposabljanje gasilcev. Nastal je v sodelovanju z
ekipo strokovnjakov za reševanje iz podjetja Weber Rescue Team.
Priročnik je na voljo na MAN poprodajnem portalu.

Več informacij
Priročnik za reševanje iz avtobusov
Priročnik za reševanje iz tovornih vozil
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Program učinkovitosti prevoza družbe MAN Truck & Bus
Na evropskih cestah je vedno več prometa in prevoza. Hkrati je prevoz zaradi dolgoročno omejenih virov
vedno dražji. Kot eden vodilnih proizvajalcev tovornih vozil in avtobusov na svetu družba MAN Truck &
Bus bistveno prispeva k doslednemu izboljšanju učinkovitosti prevoza. MAN v ta namen ponuja obsežen
program zmanjšanja skupnih obratovalnih stroškov (Total cost of

Ownership). Učinkovitost prevoza,

združena v majhnih področjih tehnologije, servisa, voznika in ekspertize prihodnosti, varuje okolje in je
dodana vrednost za naše kupce.
www.blog.transport-efficiency.com

Skupina MAN je eno izmed vodilnih evropskih podjetij na področju transportnega inženiringa. Letno ustvari približno 15,8 milijard EUR
dobička (2012). MAN kot ponudnik tovornjakov, avtobusov, dizelskih motorjev, turbinskih strojev in posebnih menjalnikov zaposluje okrog
54.300 ljudi po vsem svetu. Prav tako je znotraj svojih poslovnih področij v samem svetovnem vrhu.
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