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Európa egyik vezető vállalata az MAN Truck & Bus a haszonjárműgyártás és a szállítási megoldások terén, 

éves forgalma körülbelül 9 milliárd euró (2015-ös adat). Termékkínálatában tehergépjárművek, autóbuszok 

és dízelmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz kapcsolódó különböző 

szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a Volkswagen Truck & Bus GmbH leányvállalata, világszerte 

több mint 35 500 munkatársat foglalkoztat.  
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Teljes körű tanácsadás szállítási megoldásokhoz 

 

 Szakképzett tanácsadókból álló csapatot alapít az MAN Truck & 
Bus az alternatív hajtásláncokhoz 

 Támogatást nyújtanak az üzemeltetés, az infrastruktúra, 
valamint a karbantartás és a javítás terén 

 

Teljes körű támogatással bővíti kínálatát az MAN Truck & Bus a 
flotta- és szállítási megoldások terén, a csapat kompetenciája az 
alternatív hajtásláncoktól a zéró károsanyag-kibocsátású 
rendszerekig mindent lefed. 

 

Jó néhány kihívás vár a közösségi közlekedési üzemeltetőkre és a 
flottatulajdonosokra a kis károsanyag-kibocsátású szállítástól a zéró 
károsanyag-kibocsátás felé vezető úton. Az MAN Truck & Bus a lehető legjobb 
támogatást kívánja nyújtani ügyfeleinek ezen a szakaszon is, ezért egy 
különleges tanácsadói csapatot hoz létre az egyéni igényekre szabott és a 
lehető leggazdaságosabb szállítási megoldások érdekében. Szakterületük a 
járművön túl az infrastruktúrával és az energiaigénnyel kapcsolatos kérdésekre 
is kiterjed, emellett otthonosan mozognak a karbantartási koncepciók és a 
flották felépítése témájában is. 

„Kínálatunkból minden ügyfél az igényeinek megfelelően választhatja ki az 
egyes építőelemeket, hiszen minden esetben a vállalatra szabott 
tanácsadással szolgálunk. Például a szimulációs eszközeinkkel segíthetünk az 
útvonaltervezésben vagy akár a telephelyek kialakításában” – fejti ki Stefan 
Sahlmann, az MAN Truck & Bus új tanácsadói csapatának vezetője. Az ajánlat 
a haszonjárművek – mind a tehergépkocsik, mind az autóbuszok esetében – 
teljes használatát lefedi az üzemeltetéssel, infrastruktúrával, karbantartással 
és javítással együtt. 
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Képaláírás: 

A károsanyag-kibocsátástól mentes közlekedés felé vezető úton az MAN Truck 
& Bus többek között akkumulátoros villanymotoros járművekre épít, s teljes 
körű tanácsadással segíti az ilyen eszközök üzemeltetőit 

 


