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Kedves Olvasó!
Nagy örömömre szolgál, hogy megújult magazinunk 
első számában köszönthetem Önt! Büszkén számol-
hatok be arról, hogy tavaly a várakozásainkat felül-
múlóan erős hazai tehergépkocsi-piacon kiváló ré-
szesedést értünk el. Ha a legnagyobb fuvarozóvállalat 
flottabeszerzését nem számítjuk, akkor első helyezést 
szereztünk a rangsorban. Ez elsősorban a márkánk 
iránti bizalomnak köszönhető, amely mögött termékei-
nek megbízhatósága és kedvező üzemanyag-fogyasz-
tása áll, amit a tavalyi TÜV-jelentés, illetve hitelesített 
fogyasztási rekord is igazol. Szintén fontos szerepet 
játszottak piaci eredményeinkben a pécsi kirendeltsé-
gen és a dunaharaszti központban végrehajtott vevő-
szolgálati változások.
Tavalyi sikereink közül kiemelném továbbá a Volán-
busz tenderének elnyerését, amelynek során hama-
rosan 106 új autóbuszt adunk át, valamint a magyar 
OXXO Energy Truck Race Team kiváló szereplését a 
Kamion Európa-bajnokságon, amely MAN kamionok-
kal versenyez. Legalább ennyire büszke vagyok az 
Audi Akademie Hungária Kft.-vel kötött együttműkö-
dési megállapodásra is, amely keretében a dolgozók 
az MAN magyarországi márkaszervizeiben részesül-
nek majd gyakorlati képzésben.
Az idei évben piaci részesedésünk növelése érdeké-
ben az egyik legfontosabb célunk a vevőszolgálatunk 
erősítése, amelynek jegyében az ügyfelek igényeihez 
igazodva többek között kibővítjük márkaszervizeinek 
nyitva tartását. Továbbá bevezetünk egy olyan üzleti 
megoldásokat magában foglaló csomagot, mint a tele-
matikai rendszer, illetve a javítási és karbantartási szer-
ződések, amellyel ügyfeleink minimalizálhatják a teljes 
üzemeltetési költséget (TCO). Szintén nagy hangsúlyt 
fektetünk majd az autóbuszok szegmensére. 

Kellemes olvasást kívánok!
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ügyvezető igazgató, 
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Kereskedelmi Kft.
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Új MAN-ek a főváros környékén

Focicsapatok kedvence

A takarékosság 
bajnoka

Idén év elejétől 106 új MAN Lion’s City 
Euro 6 szóló, alacsonypadlós, légkondicio-
nált városi autóbusz áll forgalomba a Volán-
busznál, amelyek Budapesten és az agglome-
rációban szolgálják majd az utazóközönség 

biztonságos és kényelmes közlekedését. 
Erről még tavaly ősszel írt alá megállapo-
dást az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi 
Kft., valamint a Volánbusz Zrt. Az oroszlá-
nos márka hazánkban is már hagyományos 

beszállítója a közlekedési társaságoknak, 
jelenleg is mintegy 800 MAN gyártmányú 
autóbusz szolgál a magyarországi közösségi 
közlekedésben, méghozzá az üzemeltetők és 
az utasok teljes megelégedésére. 

Üzemanyag-fogyasztási rekordot dön-
tött az MAN TGX a Trucker Supertesten, 
vagyis az egyik legrangosabb német ha-
szonjármű-magazin, a Trucker tesztjén. 
A TGX 18.480 Euro 6 EfficientLine XLX 
nyerges vontató egy függönyponyvás fél-
pótkocsival közlekedve 25,2 liter/100 kilo-
méter átlagfogyasztással teljesítette az öt-
száz kilométer hosszú, hegyi szakaszokat 
is magában foglaló útvonalat. Korábban 
egyetlen más vontatóval sem tudtak ilyen 
jó értéket elérni a tesztelők. Az eredmény 
még annak fényében is kiváló, hogy a távot 
változó terheléssel tették meg a járművek.  

HÍrEK      az maN világából

Minden eddiginél népszerűbbek az 
MAN és Neoplan turistabuszok a né-
met labdarúgók körében, ugyanis a 
2013/2014-es szezonban nem keve-
sebb mint 13 Bundesliga-klub játékosai 
ilyen járművekkel utaznak a mérkőzé-
sek helyszíneire. Többek között az FC 
Bayern Munich, a Borussia Dortmund, 

a Hamburger SV, a VfL Wolfsburg és a 
Borussia Mönchengladbach is ilyen bu-
szokat alkalmaz. Így az MAN-csoport 72 
százalékos részesedéssel fölényesen uralja 
a liga csapatbuszainak piacát, vagyis hét-
végenként 350 profi futballjátékos élvezi 
az MAN-ek, illetve Neoplanok nyújtotta 
luxuskörülményeket a jégkockagéptől a 
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Az első 
Euro 6-os 
tűzoltók

Wi-Fi internetkapcsolaton és műhol-
das tévén át a dönthető, lábtámaszos 
bőrfotelekig. Nem is beszélve a teljes 
körű biztonsági felszereltségről. Az 
MAN ezenkívül olyan különleges jár-
műveket is biztosít a csapatoknak, mint 
az a kabrió tehergépkocsi, amely győ-
zelem után végigparádézott München 
belvárosán az FC Bayern játékosaival, 
személyzetével és menedzsmentjével a 
fedélzetén.

rendszer elemeit az alváz hossztartói kö-
zött, a fülke alatt vezették el, a kompakt 
kipufogódob még hátrébb költöztethető 
és/vagy 90 fokos szögben elfordítható, 
a tízliteres AdBlue-tartály pedig rugal-
masan helyezhető el. Természetesen az 
MAN csapatszállító duplafülkéi mögé 
éppúgy felszerelhetik felépítményeiket a 
gyártók. A 2013-ban az Euro 5-ös mo-
delleknél az MAN TipMatic automati-
zált sebességváltókhoz bevezetett külön-
leges vezérlőprogram éppúgy rendelhető 
az Euro 6-os motorok esetében is. Ez 
jobb gyorsulást és a megkülönböztető 
jelzéssel közlekedő járművek számára 
gyakori forgalmi helyzetekhez igazodó 
visszaváltási stratégiát kínál. Egyes pia-
cokon azonban külön engedéllyel még 
Euro 5-ös tűzoltóautók is forgalomba 
állhatnak 2014-ben.

HÍrEK      az maN világából

A legmegbízhatóbb márka
Tavaly is az MAN márka került az első hely-
re a haszonjárművek kategóriájában a TÜV 
2013-as jelentésében, amely azt vizsgálta, 
hogy Németországban az 1-5 éves teher-
gépkocsik milyen arányban szerepelnek 
hibamentesen a kötelező időszakos műsza-
ki felülvizsgálatokon. Az oroszlános teher-
autók mindegyik korcsoportban a legjobb 
eredményt érték el, az egyéves járművek 
95, míg az ötévesek 82 százaléka számot-

tevő probléma nélkül teljesítette a műszaki 
vizsgát. A jelentésben közzétett magyará-
zat szerint ez a kiváló arány többek között 
annak köszönhető, hogy az MAN-ek mo-
torjai, tengelyei és alvázai masszív szerkeze-
tűek, valamint műszakilag optimálisan ter-
vezettek. Továbbá az elemzés azt is kiemeli, 
hogy a javítási és karbantartási szerződések 
szintén fontos szerepet játszanak a kitűnő 
eredmények elérésében.

tűzoltóikkal. Az Euro 6 norma nemcsak 
a haszonjárműgyártóknak, hanem a 
tűzoltó-felépítményeket készítő cégek-
nek is számos kihívást jelentett, hiszen 
helyet kellett biztosítani a kipufogógáz-
utánkezelő rendszerek új berendezései-
nek. Az MAN ezért a felépítményezőkkel 
szoros együttműködésben egyedi meg-
oldásokat dolgozott ki, például a szívó-

Tavaly év végén a vezető európai tűzol-
tóautó-gyártók bemutatták első Euro 
6-os járműveiket, amelyekhez az MAN 
fülke-alvázait választották alapjármű-
nek. Az osztrák Rosenbauer a TGM 
18.340 4x4 BB, míg a német Ziegler 
a TGM 13.290 4x4 BL modellt találta 
ideálisnak erre a célra, ám hamarosan 
más gyártók is kirukkolnak MAN-alapú 
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Új korszak 
küszöbén

Az MAN új, Euro 6-os TG-családja és 
továbbfejlesztett telematikai szolgáltatása

Tökéletesen felkészült az MAN a 2014 
elején életbe lépő Euro 6 környezetvédelmi 
norma teljesítésére. Sőt, nemcsak a 
motorjait fejlesztette tovább, hanem a 
teljes TG teherautó-családot is kívül-belül 
felfrissítette. Mindemellett a manapság 
egyre nagyobb szerephez jutó telematikai 
szolgáltatását is új szintre emelte a gyártó. 

Már a 2012-es hannoveri 
IAA haszonjármű-kiállításon nagyközönség elé 
állt az MAN átfogóan továbbfejlesztett TG te-
herautó-családja, amelynek tagjai tavaly tavasz-
szal hazánkban is bemutatkoztak. A megújulás 
első pillantásra felismerhető a teljes típuskínála-
ton, az Euro 6-os motorok nagyobb hűtésigénye 
miatt ugyanis át kellett tervezni a járművek or-
rát. Ezt a fejlesztők a legkisebb TGL-től a legna-
gyobb TGX-ig minden eddiginél egységesebb 
formai arculatot megteremtve hajtották végre. 
Megnövelték tehát a hűtőnyílások méretét, amit 
jól kihangsúlyoz az új, három részből álló lök-
hárítók középső elemének fekete színe is. Emel-
lett az A-oszlop, a lökhárító és a saroklégterelők 
áramvonalasabb kialakítása csökkentette a lég-
ellenállást, és egyúttal dinamikusabb vonalakat 
kapott a járművek orra. Ugyanakkor elegánsabb 
is a TG-család megjelenése a megújult, nagyobb 
MAN logó, a hűtőmaszk áttervezett felső króm-
csíkjában elhelyezett oroszlán és a szélvédő alat-
ti fekete sáv megnövelése révén. 

Átrendeződés
Az új típusokat körbejárva további módo-
sításokat is felfedezhetünk, persze a vonzó 
külső mellett a funkcionalitás jegyében. A 
TGL/TGM-páros esetében az összetettebb 
utánkezelő-rendszer miatt nagyobb kipufogó-
dob és az AdBlue-tartály az alváz jobb, míg az 
akkumulátordoboz a bal oldalára került. A TGS 

tErméK     tG-család
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és TGX típusok alvázelrendezését szintén módosították a hatékonyabb 
helykihasználás, és ezáltal a lehető legnagyobb üzemanyag-kapacitás el-
érése érdekében. Így az új, 25-80 literes kivitelekben rendelhető AdBlue-
tartály a bal oldalon, a kipufogódob a jobb oldalon helyezkedik el, míg a 
fülke mögötti munkaterülethez vezető fellépőket a gázolajtartály foglalja 
magában.
Szintén fontos újdonság, hogy a TGS/TGX típusoknál mostantól három 
év vagy 450 ezer kilométer garancia vonatkozik a hajtáslánc elemeire. A 
szervizszerződések keretében négy évre is kiterjeszthető ez a garancia, az 
európai segélyszolgáltatásra pedig a járművek ötéves koráig lehet szerző-
dést kötni. Persze a TGX-nél két évvel ezelőtt bevezetett, hatékony üzeme-
lést támogató EfficientLine specifikációs csomag az Euro 6-os kivitelekhez 
is ugyanúgy elérhető, sőt, immár a hosszú távú fuvarozásban alkalmazott 
TGS modellekhez, például tartályos félpótkocsival dolgozó nyerges vonta-
tókhoz is választható.

Egységes minőség
A fülkék belsőterében is bőven akad újítás, főként a TGL és a TGM típus-
ban, amelyek immár a nagyobb TGS/TGX-páros színvonalát nyújtják. Így 
már ezekben is prémium minőségű anyagok, például szálcsiszolt alumíni-
um díszítőbetétek találhatók, ugyanakkor az ajtókárpitok vízzel mosha-
tók és a fülkepadló is könnyen tisztítható. Ezenkívül több tárolóhely áll a 
személyzet rendelkezésére, mint például az audioberendezés alatti fedeles 
rekesz, a műszerfal két tálcája vagy az ajtón a kartámaszban kialakított tá-
roló. Az italok megfelelő elhelyezésére is gondoltak a tervezők, a palackok 
az ajtókban, míg a poharak a műszerfalon tárolhatók. Mindemellett a há-
romüléses kivitelekben tágasabb tér jut a középső utasnak, és már hűthető 
vezetőülés is rendelhető. 
Maga a műszerfal is a nagyobb testvérekből került át, így a TGL/TGM-
párosban újnak számít a műszeregység és a légkondicionáló vezérlőpanel-
je, logikusabb elhelyezésűek a kapcsolók, valamint módosult a váltókon-

Immár a TGL/TGM típusok is megkapták a TGS/TGX műszerfalát, persze 
a keskenyebb fülke méreteire szabott középkonzollal.

tErméK     tG-család

Számos különféle tárolóhelyet kínál a TGL/TGM új műszerfalának 
középkonzolja.

Elegánsabb és praktikusabb a TGL, illetve a TGM új ajtóburkolata.
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zol. Az új légkondicionáló rendszer csendesebben, huzatmentesebben és 
optimalizált levegőelosztással működik, terelőlapjai pedig immár elektro-
motoros mozgatásúak. Továbbá alapfelszerelés a dupla DIN méretű MP3-
CD-rádió, az extralistán pedig megjelent a navigálásra is alkalmas MAN 
Media Truck (MMT) Advanced audioberendezés, ötcolos érintőképer-
nyővel, USB-/AUX-csatlakozóval és Bluetooth-os mobiltelefon-társítás-
sal. Persze ez mind a multifunkciós kormánykerékről is kezelhető. A TGS/
TGX-párosban egyébként az alapfelszereltség része az MMT Advanced 
rendszer. De nemcsak a kényelem, hanem a biztonság terén is fejlődött a 
TGL és a TGM, hiszen szériafelszereléssé vált az elektronikus menetstabi-
lizáló, míg opcionálisan sávelhagyásra figyelmeztető rendszert is kaphat-
nak ezek a típusok. 

Minden elvárás teljesítve
A TG-család legjelentősebb újdonságát mégis az Euro 6-os motorok be-
vezetése jelenti. Az MAN abban a szerencsés helyzetben volt, hogy nem 
kellett számára teljesen új műszaki megoldásokat kifejlesztenie és ismeret-
len rendszerekkel kísérleteznie, hanem csak a korszerű motorjain külön-
külön már hosszú évek óta alkalmazott közös nyomócsöves befecskende-
zést, kétlépcsős turbófeltöltést, hűtött kipufogógáz-visszavezetést (EGR), 
AdBlue adalékanyagos kipufogógáz-utánkezelést (SCR) és dízel részecske-

Típus: D0834 D0834 D0834 D0836 D0836 D0836 D2066 D2066 D2066 D2676 D2676
Összlöket-
térfogat (l): 4,6 4,6 4,6 6,9 6,9 6,9 10,5 10,5 10,5 12,4 12,4
Hengerek 
száma: 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6
Legnagyobb 
teljesítmény 
(kW(LE)/1/
min):

110(150) 
/2300

132(180) 
/2300

162(220) 
/2300

184(250) 
/2200

213(290)
/2200

251(341)
/2200

235(320)
/-

265(360)
/-

294(400)
/-

324(440)
/-

353(480)
/-

Legnagyobb 
nyomaték 
(Nm/1/min):

570
/1400

700
/1400

850
/1300-
1800

1000
/1200-
1750

1150
/1200-
1750

1250
/1200-
1800

1600
/-

1800
/-

1900
/-

2100
/-

2300
/-

Az MAN tehergépkocsik Euro 6-os motorkínálata

A motorok kiváló üzemanyag-
fogyasztása és teljesítmény-, 
illetve nyomatékkarakterisztikája 
sem szenvedett csorbát az Euro 6 
normára való felkészítés során.

Az Euro 6-os járművek kipufogódobjában először a dízel oxidációs 
katalizátorba jut a kipufogógáz, ezután a dízel részecskeszűrőn áram-
lik keresztül, ezt követően befecskendeződik az AdBlue adalékanyag, 
majd az ebből kiváló ammónia az SCR-katalizátorban lebontja a nitro-
gén-oxidokat, végül az ammónia-utóoxidációs katalizátor semlegesíti 
a maradék ammóniát.

szűrőt (CRT) kellett egyetlen rendszerré összehangolnia. A mérnököknek 
egyedül a viszonylag egyszerű dízel oxidációs katalizátort és ammónia-
utóoxidációs katalizátort kellett új elemként elhelyezniük a kompakt kipu-
fogódobban, valamint a szigorúbb előírásoknak megfelelően tovább kellett 
fejleszteniük a fedélzeti diagnosztikai rendszert. Emellett optimalizálták a 
harmadik generációs, 1800 bar legnagyobb nyomású közös nyomócsöves 
befecskendezőrendszert és az égési folyamatot.
A károsanyag-csökkentés pontos szabályozásához a kipufogódob-
ban nitrogén-oxid-érzékelőket helyeztek el, míg a részecskeszűrő 
eltömődöttségi szintjét nyomásmérők alapján határozza meg az elektro-
nikus vezérlés. A szűrő alapvetően automatikusan és folyamatosan rege-
nerálódik üzemelés közben, amihez szükség esetén utóbefecskendezés 
növeli meg a kipufogógáz hőmérsékletét, de ha ez nem lenne elég, álló 
helyzetben egyetlen gombnyomással kényszerregenerációt indíthat el a 
gépkocsivezető. Az üzemelési körülményektől függően néhány százezer 
kilométerenként szükséges a részecskeszűrő cseréje, ami a szervizekben 
gyorsan elvégezhető.
A legnagyobb kihívást mégsem ezek jelentették, hanem az, hogy az Euro 6-os 
modellek is éppen olyan üzemanyag-takarékosak legyenek, mint az Euro 5 
EEV EfficientLine kivitelek, árulták el az MAN fejlesztői. A kezdeti tapasz-
talatok alapján sikerült ezt a célkitűzést is teljesíteniük, ráadásul a különféle 

tErméK     tG-család
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Természetesen az építőipari modelleket is érintette a TG-család egységes megújulása. Egyik jellegzetességük a három részből álló acél lökhárító.

A TGM típus akár hétszemélyes duplafülkével is rendelhető, például 
építőipari alkalmazásra.

kipufogógáz-utánkezelési rendszerek közötti feladatmegosztás eredménye-
ként drasztikusan, 50 százalékkal csökkent az AdBlue-fogyasztás mértéke. 
Hasonlóan fontos sarokkövet jelentett, hogy az erőforrások nyomaték- és 
teljesítménykarakterisztikája se lássa kárát az Euro 6 normára való átállás-
nak, valamint az összes utánkezelő technológiát magában rejtő kipufogódob 
ne foglaljon el lényegesen több helyet az alvázon.
Ugyanakkor arra is törekedtek a tervezők, hogy a járművek kis saját töme-
ge továbbra is kategóriájuk élvonalában maradjon. A TGL és a TGM típu-
sok tömege a négyhengeres motoroknál 100, míg a hathengereseknél 150 
kilogrammal, a TGS/TGX-párosé pedig 200 kilogrammal gyarapodott az 
Euro 6 norma teljesítéséhez szükséges új rendszerek beépítése révén. 

Hatékony flottairányítás
Manapság persze már nem elegendő csupán a járműveket fejleszteni, az 
ezekhez kapcsolódó szolgáltatásoknak is lépést kell tartaniuk a piaci elvá-
rásokkal. Ezért az MAN TeleMatics nevű flottakezelő rendszer a megújult 
Euro 6-os TG-család bevezetésével a TGX és TGS EfficientLine model-
lekben alapfelszereléssé vált. A flottakezelő rendszerrel a szállítmányozási 
folyamatok optimalizálása révén jelentős üzemanyag-megtakarítás érhető 
el. Az MAN TeleMatics nem csupán arra alkalmas, hogy a fuvarszervezők 
a weboldalon megjeleníthető felületen valós idejűen nyomon követhessék 

a flotta járműveit. A rendszer a sofőrök vezetési idejére vonatkozó adato-
kat is ad a fuvarszervezés megkönnyítésére, a járművek részletes üzemelési 
paraméterei alapján készített kimutatások segítségével pedig kielemezhető 
az egyes sofőrök, illetve tehergépkocsik munkájának hatékonysága, vala-
mint az egyes fuvarfeladatok költségvonzata. Továbbá a fuvarszervezők és 
a gépkocsivezetők egyszerűen kommunikálhatnak is egymással a rendsze-
ren keresztül, lényegesen csökkentve a mobiltelefon-használati költsége-
ket. A számos hasznos funkció közül kiemelhető még a tachográfadatok 
távletöltése, a karbantartások ütemezése, a fuvarmegbízások kezelése és a 
más vállalatirányítási rendszerekkel való együttműködés lehetősége. 
A négyféle tudásszinttel választható rendszer legfontosabb újítása, hogy 
még részletesebb adatokat szolgáltat a jármű üzemeléséről a pontosabb 
kielemzésekhez. Újdonság továbbá a DriverPad logisztikai eszköz, amely 
leegyszerűsíti a gépkocsivezetők és a fuvarszervezők közötti kommuni-
kációt. Az iPhone és iPad alkalmazás segítségével pedig az üzemeltetők 
bárhol, bármikor nyomon követhetik flottájuk járműveit, illetve az egyes 
sofőrök vezetési idejét, hatékonyabb fuvarszervezést biztosítva. 
Az új TG-család megjelenése tehát jóval többet jelent az Euro 6 környe-
zetvédelmi norma teljesítésénél. Az MAN átfogóan megújult és minden 
eddiginél egységesebb járműkínálattal, illetve továbbfejlesztett szolgálta-
tásokkal lép át az európai tehergépkocsi-piac új korszakába.

„Az MAN abban a szerencsés 
helyzetben volt, hogy nem kel-
lett számára teljesen új műszaki 
megoldásokat kifejlesztenie és 
ismeretlen rendszerekkel kísér-
leteznie, hanem csak a korszerű 
motorjain külön-külön már hosz-
szú évek óta alkalmazott tech-
nológiákat kellett egyetlen rend-
szerré összehangolnia.”

tErméK     tG-család
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Közös 
hullámhosszon

Harminc új MAN TGX nyerges vontató 
a J.S. Logistics Kft. flottájában

Legutóbbi jelentős járműbeszerzése 
alkalmával az MAN márka mellett tet-
te le voksát a dinamikusan fejlődő J.S. 
Logistics Kft. A döntést a termék igen 
alapos tesztelése és a szolgáltatásokkal 
kapcsolatos hosszas tárgyalások előz-
ték meg – tudtuk meg Kiss Emesétől, a 
cég ügyvezető igazgatójától.

Október elején a J.S. Logistics 
Kft. ünnepélyes keretek között átvette a tavaly 
megrendelt harminc MAN TGX 18.440 Euro 5 
EfficientLine XXL mega nyerges vontató utolsó öt 
példányát az MAN Kamion és Busz Kereskedel-
mi Kft. győri kirendeltségén. A német Schüssler-
család tulajdonában álló J.S. Holding cégcsoport 
magyarországi leányvállalataként 2006-ban ala-
pított J.S. Logistics Kft. immár száz mega, illetve 
jumbo ponyvás szerelvényt számláló flottájába 
most először kerültek MAN járművek, ami egy 
másfél évig tartó tárgyalási folyamat eredménye. 
Már önmagában ez is jól mutatja a fuvarozócég 
rendkívül tudatos, körültekintő és igen nagy elvá-
rásokat támasztó hozzáállását.

Megfeleltek a szigorú vizsgán
„Fő profilunk az autóipari beszállítás Európa-
szerte, amelynek erősödésével folyamatosan bőví-
tettük flottánkat az elmúlt években. Egyik legna-
gyobb megbízói körünk, az Audi és a Volkswagen 
részéről  egyre inkább azt az igényt tapasztaltuk, 
hogy szeretnének a cégcsoportjukhoz tartozó 
márkájú tehergépkocsikat látni a járműparkunk-
ban. Így került látókörünkbe az MAN, azonban 
biztosra akartunk menni, így a döntést alapos 

riport     Ügyfelünk
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tesztelésnek kellett megelőznie.” – kezdte Kiss Emese. „Az MAN-től több hét-
re kapott TGX 18.440 EfficientLine mega tesztvontatót különféle útvonalakon 
és terhelési szintekkel mértük össze meglévő, más márkájú járműveinkkel. Az 
MAN tesztjármű az átlagsebesség és az üzemanyag-fogyasztás tekintetében is 
meggyőző eredménnyel szolgált, miközben gépkocsivezetőink a fülke kényel-
mével is elégedettek voltak.” – folytatta az ügyvezető igazgató.

Kedvező szervizfeltételek
Manapság azonban legtöbbször már nem csupán termékeket szereznek be 
a fuvarozóvállalatok a tehergépkocsi-gyártóktól, hanem teljes körű csomag-
ként szolgáltatásokat is. A fejlett szervizszolgáltatások ráadásul különösen 
fontosak az autóipari beszállítást végző vállalkozások számára, ahol szinte 
minden perc számít, így egy csekély műszaki hiba sem csúszhat a gépezetbe. 
„Az egyik megbízónk felé például egymillió euróig kell felelnünk a vagyoni 
kárért, ha a késedelmes szállítás a termelés leállását okozza, márpedig rend-
kívül szorosak a határidők. Ezért sokat nyomott a latban, hogy az MAN 
igen kedvező feltételekkel kínált négy évre szóló karbantartási szerződést a 
járművei mellé. Mivel a gépkocsik maximális kihasználtsága érdekében vál-
tósofőrökkel és „négykezesben” is dolgozunk, nem ritka flottánkban a 250-

A J.S. Logistics Kft. új MAN TGX vontatói minden szükséges kényelmi berendezéssel felszereltek, 
XXL fülkéjük pedig „négykezes” alkalmazáshoz is tágas teret és elegendő rakodóhelyet nyújt.

Többek között komfort vezetőülés, hűtő-
rekesz, High-Line kivitelű műszerpanel, 
MAN Media Truck Advanced rádió és 
multifunkciós kormánykerék gondoskodik a 
kellemes munkakörülményekről.

A vontatók egy 595 és egy 330 literes alumí-
nium gázolajtartállyal rendelkeznek. 

„Az MAN tesztjármű az átlag-
sebesség és az üzemanyag-fo-
gyasztás tekintetében is meg-
győző eredménnyel szolgált”
Kiss Emese, a J.S. Logistics Kft. ügyvezető igazgatója

300 ezer kilométeres éves futásteljesítmény. Járműveink tehát jóformán soha 
sem állnak, így azt is örömmel vettük, hogy az MAN győri márkaszervize 
igényeinkhez igazodva bevezette a szombati nyitva tartást.” – magyarázta 
Kiss Emese.

Garantált mobilitás
Éppen e feszes munkarendből eredően a J.S. Logistics számára az is létfon-
tosságú, hogy Európa-szerte bárhol, bármikor, bármilyen probléma esetén 
azonnali segítséget kapjanak járművei. Ezért a cég az MAN partnerével, a Ser-
vice24 segélyszolgálattal is leszerződött, méghozzá a már meglévő szerelvé-
nyeire is. A segélyhívásokat magyar nyelven fogadó budapesti ügyfélközpont-
tal is rendelkező cég megbízható, gyors, rugalmas és kiszámítható költségű 
mobilitásgaranciát nyújt az Európai Unió területén éjjel-nappal, hétvégén is. 

Eredményes továbbképzés
A fuvarozóvállalatok hatékony működésében mindemellett maguk a gép-
kocsivezetők is fontos szerepet játszanak vezetési stílusuk, illetve a korszerű 
járművek fejlett rendszereinek helyes használata révén. Ezért a J.S. Logistics 
sofőrjei az MAN ProfiDrive egynapos elméleti és gyakorlati továbbképzést is 
elvégezték már a győri kirendeltségen. „Az eredmény önmagáért beszél, egyes 
munkatársainknál száz kilométerre vetítve 3-4 literrel csökkent az átlagfo-
gyasztás.” – fűzte hozzá az ügyvezető igazgató.
Mindezek hatására a flottaátadás pillanatában máris a folytatásról tárgyalt a 
J.S. Logistics vezetése az MAN-nel, mégpedig öt ugyanilyen, azonban 480 ló-
erős modell beszerzéséről. Ezeket a nehéz domborzati viszonyokkal jellemzett 
útvonalakon szeretné bevetni a cég, keresve a további fogyasztáscsökkentési 
lehetőségeket. Úgy tűnik tehát, hogy a J.S. Logistics tökéletesen ugyanazt a 
filozófiát vallja, mint az MAN: „Következetes hatékonyság”.

riport     Ügyfelünk
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Dolgozni 
csak pontosan, 
szépen…

Jelentős változások 
az ügyfélelégedettség fokozásáért

Megkezdtük egy új, a munkafolyamatok 
optimalizálására irányuló szervizstan-
dard bevezetését a magyarországi már-
kaszervizeinkben. Ennek legfőbb célja 
ügyfeleink elégedettségének fokozása a 
kiszolgálás minőségének javítása révén. 
Ezzel együtt több kirendeltségünknél is 
új személyek kerültek a kulcsfontosságú 
pozíciókba.

Egyre szorosabb a kapcsolat 
a Volkswagen AG és az MAN Truck & Bus AG 
között, amely nem csak pénzügyi területen mu-
tatkozik meg. Az együttműködés egyik kézzel 
fogható eredménye a folyamatok átvizsgálása, 
standardizálása. Ennek jegyében Európa-szerte 
a magyar piac a második, ahol az MAN Truck 
and Bus bevezeti a szervizfolyamatokat leíró új 
standardját. Az intézkedés célja, hogy a jármű-
vek szervizelése ne véletlenszerű eseményekből 
álljon össze, hanem pontosan megfogalmazott, 
szabványosított, ellenőrizhető folyamatok men-
tén valósuljon meg, ezzel is tovább növelve az 
ügyfelek elégedettségét.
„Az új rendszer lényege, hogy az ügyfél be-
jelentkezésétől a távozás utáni elégedettség-
felmérésig a teljes szervizelési folyamatra 
vonatkozóan pontosan megfogalmazza a fel-
adatokat, és ezekhez egy személyben felelőst 
is rendel. Tehát minden problémának csak egy 
gazdája lehet, illetve probléma nem maradhat 
gazda nélkül.” – foglalta össze Széll Tamás, 
az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 
vevőszolgálati igazgatója. Ennek köszönhe-
tően a szerviz rendkívül ügyfélközpontúan 
működhet, valamint precízen, összpontosí-
tottan végezheti munkáját. Ezáltal pedig ha-
tékonyabban kielégítheti az egyre összetettebb 
ügyféligényeket. Ugyanis napjainkban a fuva-
rozóknak egyre élesebb versenyhelyzetben kell 

SzErviz     Új vezetők és folyamatok
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helytállniuk a piacon. Ezért a szervizelések alkalmával a lehető legkeve-
sebb időre tudják csak nélkülözni a járműveiket, miközben a műszaki 
fejlődéssel párhuzamosan egyre bonyolultabb problémákkal keresik fel 
a műhelyeket. Mindezeknek csakis pontos munkaszervezéssel és -irá-
nyítással tudnak megfelelni a szervizek. Egyrészt ehhez nyújt hatékony 
támogatást az új standard, másrészt a szervizek dolgozóinak egyfajta 
biztonságot teremt azáltal, hogy pontosan meghatározott, mi a felada-
tuk, illetve miért felelősek.

Személyi változások
Az új standard bevezetése szervezeti változásokkal is együtt járt. Több 
fontos pozícióba új munkatárs került, ezáltal még jobban kidom-
boríthatók az erősségek. Így a dunaharaszti kirendeltség 
új vezetője tavaly május elsejétől Sulyok Tamás, aki 
2000 óta dolgozik az MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft.-nél, az utóbbi években az 
autóbuszok vevőszolgálati vezetőjeként te-
vékenykedett.
„Dunaharasztiban két műszakban 13 fő 
dolgozik a szervizben, négy felettessel, ezért 
itt különösen fontos volt standardizálni a 
folyamatokat és meghatározni a felelősöket. 
Hiszen minél nagyobb egy szervezet, annál 
kevésbé érvényesül a tulajdonosi szemlélet 
a dolgozók munkájában. Ráadásul két-
műszakos munkarend esetén könnyebben 
elveszhet a személyi felelősség, egy prob-
lémának több gazdája is lehet, ezáltal pe-
dig nagyobb a hibázás lehetősége is.” – tette 
hozzá Sulyok Tamás. 
A 2002 nyarán megnyílt és azóta stabil szerelőgárdával mű-
ködő pécsi kirendeltség új vezetőjének pedig Husztra-Szampiás Györ-
gyöt nevezték ki. Az autótechnikai gépészmérnök, illetve műszaki kör-
nyezetvédelmi mérnök végzettséggel rendelkező fiatalember 2001-től 
a dunaharaszti központban dolgozott vevőszolgálati munkatársként, 

Sulyok Tamás, a dunaharaszti kirendeltség új vezetője. Husztra-Szampiás György, a pécsi kirendeltség új vezetője.

majd minőségirányítási vezetőként. A pécsi kirendeltség új szervizve-
zetője, Szabó Erik, a kezdetektől tagja a pécsi szervizcsapatnak. Eddig 
járművillamossági szerelőként dolgozott, majd villamosmérnöki dip-
lomájának megszerzése után került szintén idén május elsejével jelen-
legi felelősségteljes pozíciójába. Továbbá az átszervezések eredménye-
ként a pécsi márkaszerviz új munkafelvevője Szekeres László.

Középpontban az ügyfelek
A pécsi kirendeltségben egyébként most az új szervizstandard bevezetése 
mellett az ügyfelek és egyéni igényeik megismerésére fordítanak kiemelt 

figyelmet. „Célunk, hogy szolgáltatásainkat személyre szabottan 
tudjuk nyújtani, egyfajta személyes kötődést kialakítva ezzel 

a márka és ügyfeleink között. Fontos, hogy ügyfeleink 
tudják: jól képzett szakemberekkel, gyári célszer-

számokkal jól felszerelt szerviz áll mögöttük, 
mely 0-24 segélyszolgálata révén akár azon-

nal, rugalmasan tud reagálni a felmerülő 
igényeikre. Fontos, hogy a tulajdonosok 

megismerjenek minket, bátran kérjenek 
tőlünk ajánlatot, mert ár/érték arány-

ban a gyári technológia és alkatrész 
a legjobb választás. Számos eset 

igazolja, hogy hosszú távon nem 
a pillanatnyilag legolcsóbbnak 
tűnő megoldás a valóban leg-

gazdaságosabb. A mai korszerű jár-
művekbe, ha nem a gyárival egyenértékű 

alkatrészeket és nem szakértelemmel építik be, 
akár jelentős következmény-károk keletkezhetnek 

magas mentési és utójavítási többletköltségekkel, váratlan 
állásidőkkel. Ezek a járművek legtöbbször nálunk, a márkaszer-

vizben kötnek ki végül.” – magyarázta Husztra-Szampiás György.
Mindez ékesen példázza folyamatos törekvésünket arra, hogy minden 
téren a lehető leghatékonyabb támogatást nyújtsuk ügyfeleinknek, előse-
gítve vállalkozásuk nyereséges és gördülékeny üzletvitelét. 

SzErviz     Új vezetők és folyamatok
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Elegáns 
hatékonyság

MAN Lion’s Coach Euro 6 EfficientLine bemutatóbusz

Általában nehezen fér meg egymás 
mellett a luxus és a költséghatékony-
ság fogalma. Üde kivétel az MAN 
Lion’s Coach Euro 6 EfficientLine, 
legalábbis a hazánkban vendéges-
kedett gyári tesztjárművet kipróbáló 
üzemeltetőktől, gépkocsivezetők-
től és a szaksajtó képviselőitől ezt a 
visszajelzést kaptuk. 

Évek óta rendkívül sikeres 
az EfficientLine koncepció, vagyis a takarékos 
üzemelést elősegítő műszaki megoldások cso-
magja az MAN TGX tehergépkocsikat üze-
meltetők körében, hiszen nem ritkán 2-3 li-
terrel kisebb átlagfogyasztásról számolnak be 
az ügyfelek. Ezen felbátorodva az MAN szak-
emberei az Euro 6-os motorok bevezetésével 
párhuzamosan a Lion’s Coach prémium turis-
tabuszhoz is elérhetővé tették az EfficientLine 
csomagot. Ezzel el is árultuk elegáns, bronz-
barna metálfényezésű tesztbuszunk legfőbb 
újításait, illetve különlegességeit.

Tiszta sor: 
dinamikus és takarékos
Habár kívülről csak az oldalsó típusjelzések 
mellett és a hátul elhelyezett Euro 6 embléma, 
valamint elöl a márka új formai arculatához 
igazodó széles krómcsík közepén díszelgő, át-
rajzolt oroszlán jelzi a 2014 elejétől érvényes 
környezetvédelmi normára való átállást, a 
gépészet terén ennél jóval fontosabb újdon-
ságok sorakoznak fel. A soros, hathengeres, 
12,4 literes D2676 motor esetében a fejlesztők 
az Euro 6 szigorú előírásainak teljesítéséhez 
optimalizálták a harmadik generációs, 1800 
bar legnagyobb nyomású közös nyomócsöves 
befecskendezést, a már eddig is alkalmazott 
hűtött kipufogógáz-visszavezetést, illetve dí-
zel részecskeszűrőt pedig SCR-rendszerrel 
egészítették ki. Valójában ez sem új technoló-
gia az MAN számára, tehát már ismert, bevált 
megoldásokat hangoltak össze, ami a megbíz-
hatóság szempontjából is kedvező stratégia. 
Továbbá a motorok teljesítményszintje sem 

„az Euro 6-os motorok bevezetésével 
párhuzamosan a Lion’s Coach prémi-
um turistabuszhoz is elérhetővé tették az 
EfficientLine csomagot”

tErméK     autóbusz
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változott, a 440 és 480 lóerős kivitelek közül a bemutatójárműbe a 440-
es került. Az erőforrások karakterisztikája pedig még javult is egy ki-
csit, a tesztelők közül többen dicsérték a kis fordulatszámnál is élénk 
gázadási reakciókat és az akár ezres percenkénti fordulatszám alatt is 
kényelmesen, kellő tartalékokkal dolgozó, illetve innen is már erőtelje-
sen gyorsító motort. Ráadásul a 12 fokozatú automatizált sebességváltó 
és az erőforrás összhangja is kiváló, ami a vezető, valamint az utasok 
számára egyaránt kényelmes, de dinamikus viselkedést nyújt. „Ország-
úti sebességig üresen az átlagos személyautókéhoz mérhető a gyorsu-
lás.” – fogalmazott egyik tesztelőnk, holott a busz hosszú, száz kilo-
méter/óra sebességnél csupán 1200-as fordulatszámot eredményező 
tengelyáttételt kapott a most bevezetett, opcionális EfficientLine cso-
mag részeként. Ez a specifikáció továbbá a hátsó kerekek áramvona-
las leburkolását, a pótkerék defektjavító készlettel való helyettesítését, 
könnyűfém keréktárcsákat, kis gördülési ellenállású gumiabroncsokat, 
igényvezérelt segédberendezéseket és a jármű sűrített levegős rend-
szeréből automatikus utánfújásra is képes abroncsnyomás-ellenőrző 
rendszert foglalja magában. Az eredmény önmagáért beszél, a tesztek 
során a jármű üresen, autópályán húsz liter alatti, lakott területeken is 
áthaladó országúti forgalomban pedig 21 liter körüli átlagfogyasztással 
közlekedett.

Mindent az utasok kényelméért
A termelékenységet tovább fokozza, hogy a kereken 12 méteres jármű-
ben WC-vel, konyhával együtt is 49 utasülésnek jut hely háromcsilla-
gos minősítés mellett, ráadásul úgy, hogy a lábtér még 185 centimé-
ternél magasabb utasoknak is bőven megfelelő. Az ülések egyébként 
igényes bőrkárpitozást kaptak, a kékesszürkét, világosszürkét és sárgát 
alkalmazó, ízléses színvilág az MAN márkaarculatát tükrözi, valamint 
az anyagok és a kivitelezés minősége is prémium színvonalú. A be-
mutatóbusszal utazók dicsérték a podeszt nélküli folyosókialakítást, a 
tágas csomagtartópolcokat az elegáns, már-már rejtett világítással és 
a LED-es hangulatvilágítást, akárcsak az alacsony zajszintet és a ké-
nyelmes rugózást.

Áhított munkahely
A gépkocsivezetők munkakörnyezete is kiválóan illik ebbe a miliő-
be, azaz egyszerre elegáns, praktikus és kényelmes. A kezelőelemek 
a multifunkciós kormánykeréktől a műszerpanelen át a kapcsolókig 
az MAN tehergépkocsikból ismerősek, az ülés pedig a légpárnás de-
réktámaszoktól a fűtésen át a támlán elhelyezett mikrofonig számos 
kényelmi funkciót nyújt. A legfőbb újdonság a dupla DIN méretű 
TopLine audioberendezés, amely SD-kártyás busznavigációs rendszert, 
Bluetooth-os telefontársítást és USB-, illetve AUX-csatlakozót kínál, 

Minden kezelőelem szem előtt és kézközelségben helyezkedik el az 
elegáns kivitelezésű műszerfalon, a középkonzolon tárolóhelyekben 
sincs hiány.

Mindenütt igényes anyagok, ízléses színek és kiváló kidolgozási 
minőség jellemzi az utasteret.

A tengelyek között egybefüggő, jól rakodható poggyásztér tíz köb-
méteres befogadóképessége jónak számít ebben a méretosztályban, 
ilyen felszereltség mellett.

valamint a második ajtó feletti kamera és a hátsó tolatássegítő kamera 
képe is ezen jeleníthető meg. A rendszerhez két 19 colos monitor tar-
tozik, amelyek közül a második a tetőről lenyíló kivitelű.
Mindezek eredményeként a korszerű tesztbuszról, illetve annak egyes 
részleteiről általában a következő jelzők hangzottak el, amikor ügyfele-
ink, tesztelőink elégedetten visszahozták: elegáns, kényelmes, dinami-
kus, takarékos, praktikus és jó minőséget sugalló.

tErméK     autóbusz

Az MAN Lion’s Coach Euro 6 EfficientLine 
főbb műszaki adatai

MÉRETEK/TöMEGEK
Hosszúság (mm): 12000
Szélesség (mm): 2550
Magasság (mm): 3812
Tengelytávolság (mm): 6060
Fordulási kör átmérője (m): 20,61
Csomagtér térfogata (m3): 10
Gázolajtartály térfogata (l): 400
Ülőhelyek száma (***): 49+1+1
Gumiabroncs mérete: 295/80 R 22,5
Megengedett össztömeg (kg): 18000

mOTOR
Típusa:  MAN D2676 LOH
Hengerek elrendezése/száma: soros/6
Összlökettérfogat (l): 12,4
Legnagyobb teljesítmény (kW(LE)): 324(440)
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm): 2100
Környezetvédelmi minősítés: Euro 6
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Győzött 
az oroszlán

Kedvező referenciák és saját teszteredmények alapján 
11 MAN tehergépjárművel bővítette flottáját a BI-KA Logisztika Kft.

Amennyire következetesen, céltudato-
san és jól szervezetten fejlődik már több 
mint két évtizede a szolnoki BI-KA  
Logisztika Kft., annyira alapos és  
körültekintő tendereztetés előzte meg 
a tavalyi 10+1 darabos flottabővítést 
is. Végül az MAN került ki győztesként, 
döntését pedig azóta sem bánta meg  
a cég vezetése, sőt!

Kezdetben még csak 
fuvarszervezéssel foglalkozott az 1991-ben 
alapított családi vállalkozás, később félpótko-
csikat szerzett be, amelyeket fuvarmegbízással 
együtt bérbe adott nyerges vontatókat üzemel-
tető fuvarozóknak. 1997-ben az egyik legna-
gyobb alvállalkozó cégének megvásárlásával a 
fuvarozás is bekerült a BI-KA Logisztika pro-
filjába. Ezt 2001-ben új szolgáltatások beveze-
tése követte, így raktározással, vámügyintézés-
sel és belföldi disztribúcióval együtt teljes körű 
logisztikai szolgáltatóvá vált a cég. 
A régió piacvezető szállítmányozási és logiszti-
kai szolgáltatójaként működő, 85 főt foglalkoz-
tató BI-KA Logisztika Kft. telephelye 2010-ben 
Regionális Logisztikai Szolgáltató Központ 
címet nyert, ahol a cég 19 ezer négyzetméte-
res raktárkapacitást és vasúti szállítmányozási 
szolgáltatást biztosít megbízói részére.

Folyamatos flottabővítés
„Normál kereskedelmi árut fuvarozunk füg-
gönyponyvás félpótkocsikkal Nyugat- és Dél-
Európa felé, főként német és olasz viszonyla-
tokon.” – kezdte Karmazin György ügyvezető 
igazgató. „Szolnok és az Alföld a mezőgaz-

riport     Ügyfelünk
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daságban, a mezőgazdasági gépgyártásban, valamint az autóiparban 
„erős”, így jellemzően az ezen szektorokban működő vállalatok által ki-
bocsátott árukat fuvarozzuk, illetve újabban vasúti alkatrészeket is szál-
lítmányozunk. A mega, tandem és egyéb speciális eszközöket igénylő 
feladatokat alvállalkozókkal végeztetjük. Jelenleg a cégcsoport negyven 
saját tehergépjárműveket üzemeltet, emellett pedig száztíz alvállalko-
zói szerelvényt foglalkoztat. Saját flottánkban a 38 nyerges szerelvény 
mellett két 12 tonnás, ponyvás-platós felépítményű tehergépkocsi is 
szerepel. A cégcsoport 2012 és 2015 közötti fejlesztési stratégiájában a 
járműflotta bővítése is nagy hangsúlyt kapott. Ennek keretében tavaly 
tíz MAN TGX 18.440 Euro 5 EEV EfficientLine XLX nyerges vontatót 
és egy TGL 12.220 Euro 5 EEV LX típusú, 56 köbméteres, húsz raklap 
kapacitású ponyvás-platós felépítménnyel ellátott teherautót szerez-
tünk be. Ezzel most első ízben kerültek oroszlános emblémát viselő 
járművek a flottánkba.” – folytatta az ügyvezető igazgató. 

összetett döntés
„A tendereztetés során sok szempontot figyelembe vettünk, ám ezek 
közül az értékállóság, a megbízhatóság és a költséghatékony üzemelés 
voltak a legfontosabbak.” – vette át a szót Vörösváczki Zsuzsanna, a 
szállítmányozási és fuvarozási üzletág vezetője. „Az előbbiekről más 
fuvarozóktól, köztük alvállalkozóinktól kértünk referenciákat, és a visz-
szajelzések alapján nagyon kedvező benyomásunk alakult ki az MAN-
ről. Utóbbinak pedig egy tesztjármű segítségével két hét alatt többféle 
fuvarfeladatot elvégezve jártunk utána. A vontatót ez alatt mindvégig 
az a gépjárművezetőnk  vezette, aki az elmúlt években a legjobb át-
lagfogyasztással dolgozott. Német és olasz viszonylatban, kis, illetve 

Az új MAN vontatók Schwarzmüller függönyponyvás félpótkocsikat 
húznak, amelyek az „XL-kód” rakományrögzítési tanúsítvány és a roló-
ponyvás tető révén minden szempontból megfelelnek a gépipari, illetve 
járműipari fuvarozáshoz.

Az MAN TGL 12.220 Euro 5 LX modell közel hat tonna hasznos 
teherbírásával és 56 köbméteres felépítményével hatékonyan végez 
nemzetközi körjáratokat.

„A júniusban átvett első öt TGX 
kezdeti üzemeltetési tapasztala-
tai alapján az MAN beváltotta a 
hozzá fűzött reményeinket.”
Vörösváczki Zsuzsanna, a BI-KA Logisztika Kft. szállítmá-
nyozási és fuvarozási üzletágának vezetője

nagy terheléssel egyaránt meggyőző értékeket mutatott az MAN, ami 
többek között az EfficientLine csomagnak is köszönhető. Mindemellé 
egy kedvező ajánlat és rendkívül ügyfélközpontú kiszolgálás társult.” – 
nyilatkozta a szállítmányozási és fuvarozási üzletág vezetője.

Takarékosak és kényelmesek
„A júniusban átvett első öt TGX kezdeti üzemeltetési tapasztalatai 
alapján az MAN beváltotta a hozzá fűzött reményeinket. A jármű-
vek már az első hónapokban, vagyis a bejáratási időszakban is, a más 
márkájú vontatóinkkal ellentétben számottevően kisebb üzemanyag-
fogyasztást értek el. Átlagban 15 tonna rakománytömeg mellett száz 
kilométerenként 27,5 liter gázolajat használnak fel átlagosan a nyerges 
szerelvények, miközben a 440 lóerős motor teljesítménye ideális a fu-
varfeladatainkhoz.” – magyarázta az üzletágvezető. „Gépkocsivezető-
ink körében pedig kisebbfajta harc alakult ki az MAN-ekért, ugyanis 
szeretik a fülke kényelmét és térkínálatát. Hamar presztízskérdéssé 
vált, hogy ki ül MAN-en. Egyedül az EfficientLine csomag részét ké-
pező 85 kilométer/órás sebességkorlátozással van olykor kifogásuk, de 
még emiatt sem ülnének vissza a korábbi, más márkájú járműveinkre.” 
– tette hozzá Vörösváczki Zsuzsanna. 

Szolgáltatásban is partner
„Új vontatóinkra javítási és karbantartási szerződést is kötöttünk, 
hiszen így kiszámíthatóvá, tervezhetővé válnak az üzemeltetési költ-
ségek, ami a mai világban nagyon fontos. Szerződésünk Assistance 
szolgáltatást is magában foglal, de bízunk benne, hogy az MAN-ek 
megbízhatóságának köszönhetően erre nem sűrűn lesz szükség. Jár-
műveink már túlestek a legelső ütemezett szervizlátogatáson, és ez 
alapján azt is megállapíthatjuk, hogy a dunaharaszti műhely szintén 
rugalmas, gyors és ügyfélbarát kiszolgálást nyújt. Ezenkívül kollégáink 
hamarosan az MAN gépjárművezető-továbbképzésén is részt vesznek 
a még gazdaságosabb üzemelés reményében.
Röviden összefoglalva úgy érezzük, hogy az MAN az értékesítés után 
sem engedi el az ügyfelek kezét, továbbra is olyan partner marad, akire 
számítani lehet. Ezért a legközelebbi járműbeszerzési tenderünk során 
nagy súllyal vesszük majd figyelembe az oroszlános márkával kapcso-
latban tapasztalt eddigi pozitívumokat és előnyöket.” – fűzte hozzá 
Vörösváczki Zsuzsanna.

riport     Ügyfelünk
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Az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. új tehergépjármű vásárlása esetén 
olyan szolgáltatási csomagot ajánl ügyfelei figyelmébe, amelynek köszönhetően 
valóban csak a munkájukra kell koncentrálniuk, a többi az MAN dolga. A csomag 
része egy olyan új mentési szolgáltatás, amellyel az MAN az EUAC közreműködé-
sével Európa-szerte ügyfelei segítségére lehet.

valamint pót/félpótkocsijaira is. A használt járművekre az EUAC mentési 
szolgáltatása 365 napos periódusra szól és évente hosszabbítható.   

A segítségnyújtás lebonyolítása 
A bajba jutott sofőröknek fontos tudni, hogy az EUAC csak akkor végezhet 
mentést, ha a jármű mozgásképtelenné válik a közúton és nincs olyan harma-
dik fél vagy partner, aki annak elvégzésére kötelezett lenne. A segítségnyújtási 
lehetőség abban az esetben vehető igénybe, ha a tulajdonos saját székhelyé-
től több mint tíz kilométerre válik üzemképtelenné a jármű, továbbá ha az a 
közúti forgalom számára megnyitott, közforgalmú területen tartózkodik. Az 
új megállapodás értelmében a segítségnyújtás kitér minden olyan műszaki 
meghibásodásra, amely miatt a jármű hirtelen és előre nem látható okból lesz 
mozgásképtelen, azaz elektronikai vagy mechanikus hiba következtében válik 
működésképtelenné. 

Az assistance szolgáltatás folyamata
A szerződött partnerek segélyhívásait az EUAC bevetési központjában a  
+36-1-225-1503-as számon fogadják. A központ az év 365 napján, éjjel-nappal, 
a nap 24 órájában elérhető magyar, német és angol nyelven is. A mentési igénye-
ket kizárólag itt érkeztetik, majd a bejelentést követően innen tisztázzák a jármű 
tulajdonosával a szükséges lépéseket. A bevetési központ hatékonyságát mutatja, 
hogy a beérkezett hívás és a segélykocsi helyszínre érkezése között átlagosan 45 
perc telik el. Így az MAN Magyarország ügyfelei az osztrák EUAC segítségével 
egész Európában biztonságban érezhetik magukat.

SzolGáltatáS      EUAC assistance szolgáltatás

Íme, egy példa nemzetközi nehézka-
tegóriás új jármű vásárlása esetén:   
Az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. egy 5200 eurós szolgáltatási cso-
magot biztosít ügyfelei részére, amelynek köszönhetően három év teljes körű 
garanciára, 36 hónapos gyárilag előírt karbantartásra, illetve műszaki mentés 
igénybevételére lesznek jogosultak Európa teljes területén.
A Comfort karbantartási szerződésben foglaltak szerint az új tulajdonosok 
a szerződés aláírásával minden gyárilag előírt karbantartást munkadíjjal 
együtt automatikusan megkapnak bármelyik magyarországi MAN márka-
szervizben. A csomaghoz egy új mobilitásgarancia-szerződés is jár, amelyet 
az MAN Magyarország az EUAC segítségével biztosít ügyfelei részére. Az 
egyezmény értelmében az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. szer-
ződött partnerei jogosulttá válnak a segítségnyújtási szolgáltatás igénybe-
vételére, abban az esetben is, ha a helyi mentés eredménytelenül végződ-
ne. Ebben az esetben az MAN magyar ügyfelei részére nyújtott vontatási 
szolgáltatás évente egy járműre legfeljebb kétezer euróig díjmentesen vehető 
igénybe. A szerződés azon 7,5 tonna össztömeget meghaladó, új járművekre 
vonatkozik, amelyeket az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.-től vá-
sároltak, illetve amelyek rendelkeznek három évre vagy legalább 450 ezer 
kilométerre megkötött karbantartási szerződéssel. A szolgáltatás némi fel-
ár ellenében kiterjedhet a gumiabroncsokkal kapcsolatos segítségnyújtásra 
is. Újdonság, hogy a szerződést az MAN Magyarország és az EUAC kiter-
jesztette az MAN ügyfeleinek használt, sőt, idegen márkájú gépjárműveire, 

MAN kényeztető csomag = Comfort karbantartás 
+ teljes körű garancia + mobilitásgarancia
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Szeretné még tovább csökkenteni flottája járműveinek üzemeltetési költségeit? Sze-
retné hatékonyabbá tenni flottájának irányítását, valamint az ezzel kapcsolatos kom-
munikációját és egyéb vállalatirányítási folyamatait? Mindezekre optimális megoldást 
nyújt az MAN TeleMatics rendszer, amely már okostelefonról is elérhető.

integrálva az egyéb adminisztrációs folyamatokat is egyszerűbbé tehetik.
Mindezeket a funkciókat különböző előfizetési csomagok tartalmazzák, 
így az ügyfelek pontosan kiválaszthatják, hogy melyekre van szükségük. 
Természetesen igényeiknek megfelelően bármikor átválthatnak több vagy 
kevesebb szolgáltatást tartalmazó, és ennek megfelelően magasabb vagy 
alacsonyabb árfekvésű csomagra.

Ráadásul most már nemcsak az irodából érhetők el ezek az adatok, hanem 
bárhonnan és bármikor. Az App Store-ból iPhone és iPad okoskészülékekre 
díjmentesen letölthető MAN TeleMatics alkalmazás segítségével könnye-
dén áttekinthetők a járművekre és a gépkocsivezetőkre vonatkozó adatok, 
tachográfkártya-információk, vezetési és pihenési idők, a járművek üze-

melésének kiértékelései, valamint 
a karbantartással kapcsolatos para-
méterek. Egyszóval az üzemeltetők 
zsebre vághatják az egész flottájukat.

Az MAN TeleMatics tehát sokkal 
több, mint egy egyszerű nyomon követő rendszer. A hatékony, költség-
optimalizált flottairányítás elengedhetetlen kelléke, amely az egyéb válla-
latirányítási folyamatokat is leegyszerűsíti. Így a versenyképes fuvarozás 
optimális támogató eszköze.

Akárcsak járműveit, úgy telematikai rendszerét is fo-
lyamatosan fejleszti az oroszlános gyártó. Így az MAN TeleMatics jelenleg 
a legkorszerűbb adatfeldolgozási és távközlési technológiák alkalmazása 
révén teljes körű kapcsolatot biztosít a flotta úton lévő járművei és az üze-
meltető irodája között. A gépkocsik részletes üzemelési paramétereitől a 
GPS-adatokon át a gépkocsivezetők pihenési és vezetési idejére vonatkozó 
információkig mindent azonnal elérhetővé tesz a flottairányítók számára 
egy biztonságos webes felületen.

Ezáltal a fuvarozóvállalatok optimalizálhatják flottájuk működését, azaz 
csökkenthetik a járművek üzemanyag-fogyasztását, illetve egyéb üze-
meltetési költségeit, hatékonyabbá tehetik a fuvarszervezést, gyorsabban 
és rugalmasabban reagálhatnak 
a problémákra vagy a megbízók 
igényeire, valamint pontosabban 
tervezhetik a járművek karban-
tartását. Továbbá részletesen kiér-
tékelhetik az egyes sofőrök veze-
tési stílusát és kiaknázhatják az ebben rejlő megtakarítási lehetőségeket, 
költségszinten kielemezhetik és összehasonlíthatják az egyes fuvarfelada-
tokat, mérsékelhetik az iroda és a gépkocsivezetők közötti kommuniká-
ció költségeit, valamint az adatokat a teljes vállalatirányítási rendszerbe 

„Egyszóval az üzemeltetők zsebre 
vághatják az egész flottájukat.”

SzolGáltatáS     maN telematics

Zsebre megy
Az MAN telematikai rendszere



20   manmagazin  2014 ❘1

Élvonalban az OXXO!
Az OXXO Energy Truck Race Team 2013-as 
szezonjának összefoglalója

Rendkívül mozgalmas szezont tudhat maga mögött az MAN-ekkel 
versenyző OXXO Energy Truck Race Team. Súlyos balesetektől 
kedvezőtlen versenybírói döntésekig számos problémával kellett 
szembenézniük, ennek ellenére előkelő helyezést értek el az év végi 
összesítésben. Íme, a legfontosabb pillanatok dióhéjban!

mas előrelépés volt számára, így már a szezon 
elején mindenki tartott a két magyar kamion-
versenyzőtől.

Sikerek és zökkenők
A technikai sportok sajátja, hogy nem megy 
minden simán egy egész éven keresztül, és ez 
így történt az OXXO Racing csapatával is, a 
szezon közepén jöttek a problémák, balese-
tek, nehézségek. A Nürburgringen, amely a 
sorozat következő állomása volt, mindkét pi-
lótát megbüntették – alaptalanul és tévedés-
ből – ezzel pedig fontos Eb pontokat vettek 
el tőlük. Norbi ennek ellenére megszerezte 
a szezonban első győzelmét, igaz, még csak 
második futamon, fordított rajtrács után, de 
a hatodik helyről tört az élre, és hozta be első-
nek kamionját. Beni hozta jó formáját, pon-
tokat szerzett, de amikor elérhette volna élete 
legjobb elsőfutamos eredményét, a pályabírók 
tévedésből az ő rajtszámát mondták be egy 
piros zászlós előzésnél, így komoly bünte-
tést kapott, amiért később az FIA bocsánatot 
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vált, szombaton ugyanis az első futamon a 8. 
helyen végzett, ezzel a fordított rajtsorrend 
miatt a délutáni futamon a pole pozícióból 
rajtolhatott. Beni hibátlan vezetéssel, hatalmas 
nyomás alatt, a rutinos pilótákat maga mögött 
tartva rajt-cél győzelmet aratott, s ezzel min-
den várakozást felülmúlva megmutatta a me-
zőnynek, hogy habár nagyon fiatal, mégis ott 
a helye a legjobbak között. Norbi mindkét nap 
dobogóra állhatott, és a hétvégén megszerzett 
35 pontja ismét egy új egyéni-, illetve csapat-
csúcsot jelentett.
A következő verseny az OXXO Racing számá-
ra a „hazai” futam volt, ugyanis Ausztriában 
álltak rajthoz a pilóták, ahova rekordszámú 
magyar rajongó érkezett. A pilóták igyekez-
tek meghálálni, hogy ilyen sokan jöttek el 
Magyarországról, Kiss Norbi például a hatal-
mas csaták és bátor manőverek eredménye-
képpen az összes futamon dobogón végzett 
– ilyet sem tudott még elérni a magyar csapat 
ezelőtt. Beni egész hétvégén a top 10-ben au-
tózott, ami a győzelem után egy újabb hatal-

Két pilótával vágott neki 
a 2013-as szezonnak a magyar OXXO Energy 
Truck Race Team, Kiss Norbert mellé a mind-
össze 16 esztendős Major Benedek érkezett a 
csapathoz. A cél teljesen más volt a két pilóta 
számára, míg Benedek első évében a tapasz-
talatszerzést, valamint a Truck Race mező-
nyének megismerését tűzte ki, addig Norbi a 
bajnokság dobogóját vette célba.
Ennek megfelelően már az első hétvégén, 
Misanóban pole pozíciót futott Norbi, ami a 
csapat történetének első győzelme volt idő-
mérőn, majd másodikként intette le a kockás 
zászló, Beni pedig pontszerzéssel debütált 
élete első versenyhétvégéjén. Navarrában foly-
tatódott a csapat diadalmenete, Norbi ismét 
pole-t futott, ismét begyűjtött egy második 
helyet, Beni második versenyén is Eb pontot 
szerzett, így nagy reményekkel utazott a csapat 
Nogaróba.
A francia versenyen Major Benedek mindösz-
sze 16 évesen, a Kamion Európa-bajnokság 
történelmének legfiatalabb futamgyőztesévé 
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kért, de az elvesztett pontokat és az első soros 
rajtot, amiből kettős magyar dobogó lehetett 
volna, már nem adhatták vissza. 
Következett az orosz futam, ahol 2012-ben, 
a vasárnapi első futamon az egyes kanyarban 
egy hatalmas balesetben totálkárosra tört Nor-
bi kamionja. Most jobban kezdődött számára 
a hétvége, ugyanis a szombati első futamon, 
a második rajtkockából indulva megszerezte 
élete és a csapat első elsőfutamos győzelmét, 
ami hatalmas eredmény a gyári csapatokkal 
szemben. Másnap viszont jött a hideg zuhany, 
a történelem megismételte önmagát, ugyanis 
az első futamban, az egyes kanyarban ismét 
totálkárosra tört Norbi kamionja. Az egyik Re-
nault-nak leszakadt ugyanis a kormányzása, az 
letörte a fékeket, így az öt és fél tonnás kamion 
160 kilométer/óra sebességről szinte lassulás 
nélkül, irányíthatatlanul száguldott neki Norbi 
jobb hátsó kerekének, és teljesen leírta a ma-
gyar kamiont. Gyakorlatilag a motortól hátra-
felé mindent cserélni kellett, futómű, alváz, fé-
kek, minden rommá tört. A pálya tulajdonosa 
ezek után a smolenski 1-es kanyart hivatalosan 
is „Kiss” kanyarnak nevezte el, de ennek Norbi 
érthető okokból nem tudott örülni. Beni ered-
ményén már senki nem lepődött meg: ismét 
pontszerzés, majd vasárnap egy második hely, 
amivel a bajnokságban belépett az előkelő top 
10-be az ifjú pilóta. A nyári szünetben renge-
teget dolgozott a csapat, hogy újjáépítse Norbi 
kamionját a következő, csehországi futamra, 
Mostra.
Habár sikerült felépíteni a versenykamiont, 
nem volt idő tesztelni, és ez rányomta bé-
lyegét Norbi versenyére, sorozatos technikai 

Kiss Norbi 17-szer állt dobogón 2013-ban. Az igen tehetséges és még csak 17 éves Major Benit az 
„Év újoncának” választotta az FIA.

„Összességében tehát sikeres évet zárt az OXXO Energy Truck Race 
Team, a csapatbajnokságban a negyedik helyen végeztek.”

hibák miatt több futamot is feladni kénysze-
rült, így például az utolsó futamon az élről 
esett ki. Beni számára csodás volt a hétvége, 
hiszen megszerezte második futamgyőzelmét, 
és megerősítette helyét a bajnokság 10. helyén.
A következő verseny ismét teljesen eltérően si-
került a két magyar pilóta számára. A „már” 17 
éves Major Benedek elszenvedte az utóbbi évek 
legnagyobb kamionos balesetét, amikor az első 
rajtnál a betonfalról visszacsapódó egyik ka-
mion hátsó kerekének ütközve felrepült a leve-
gőbe, a visszaeséskor szétszakadt a futóműve, 
és az irányíthatatlanná vált versenykamionnal, 
120 kilométer/óra sebességgel frontálisan a 
betonfalnak ütközött. Beni szerencséje az volt, 
hogy a kamionban magasan ülnek a pilóták, 
így „csak” a lába tört el, de a baleset után sok-
kos állapotban szállt ki, és percekig nem tudta, 
pontosan hol is van, és mi történt vele. Számá-
ra ott véget is ért a hétvége, kamionját még az 
éjjel hazaindította a csapat, hogy megkísérelje 
a lehetetlent, azaz mindössze egy hét alatt új-
jáépítse a totálkáros versenyautót. Kiss Norbi 
ezzel szemben fantasztikus hétvégét autózott, 
Ausztria után ismét minden futamon dobogón 
állt, és azon a hétvégén ő gyűjtötte a legtöbb 
pontot a mezőnyben – újabb történelmi siker 
a csapat életében.

Gyönyörű befejezés
A szezon közepe tehát baleseteket, technikai 
hibákat hozott, de azt mondják, minden jó, ha 
a vége jó, s ez 2013-ban az OXO Racing csapa-
tánál így is volt. Major Beni kamionja egyheti 
megfeszített, éjjel-nappali munka után elké-
szült, és nem is akárhogyan, ugyanis a követ-
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kező futamon, Jaramában ismét futamot nyert 
vele az ifjú tehetség, így a szezon végi 10. hely 
egyre biztosabbá vált számára. Kiss Norbinak 
is sikeres volt a spanyol futam, ugyanis ismét 
pole-t futott, és meg is szerezhette volna újabb 
győzelmét, de az Jochen Hahn számára, aki 
az Európa-bajnoki címért küzdött, fontosabb 
volt, így Norbi megelégedett a második hellyel, 
amivel feljött a bajnokság negyedik helyére – 
közel a dobogóhoz.
Az utolsó, Le Mans-i versenyhétvége már egy-
értelműen az OXXO Energy Truck Race Team 
hétvégéje volt. Kiss Norbi mindkét időmérőt 
megnyerte, és Hahn mögött mindkétszer má-
sodikként ért célba, amivel a negyedik helyen 
zárta a bajnokságot. Hahn pedig Európa-baj-
noki címet szerzett, amit érthető módon Nor-
binak köszönt meg legelőször. Major Benedek 
ismét pontokat gyűjtött, majd az utolsó futam-
ban egy rajt-cél győzelemmel zárta azt a sze-
zont, ahol neki a tanulás, a tapasztalatszerzés, 
és talán 1-2 pont bezsebelése volt a cél. Ösz-
szességében tehát sikeres évet zárt az OXXO 
Energy Truck Race Team, a csapatbajnokság-
ban a negyedik helyen végeztek. Kiss Norbi ne-
gyedik lett a bajnokságban, öt pole pozíciót és 
két futamgyőzelmet szerzett, valamint 17-szer 
állt dobogón – ebből két hétvégén mind a négy 
futamon dobogón végzett. Major Benedek, 
aki a Truck Race történelmének legfiatalabb 
versenyzőjeként debütált, négy futamot nyert, 
egyszer másodikként futott be, és a balesetét 
leszámítva minden hétvégén pontot szerzett. 
Mindezekért az FIA Benit Szobi Balázs (2008) 
és Kiss Norbert (2011) után az „Év újoncának” 
választotta. 
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Az új, Euro 6-os TGX tesztszerelvényeket is kipróbálhatták a vendé-

gek a filmstúdió területén.

Íme, a Titánok Harca egyik látványos jelenete a már sok hírességet 

látott díszletek között.

A tavalyi év 
bulija

MAN Családi Nap az 
új TG-család bemutatkozásával

Méltó fogadtatásban részesült hazánkban a 
megújult, Euro 6-os TG-család. A járművek 
az etyeki Korda filmstúdióban tavaly május 
25-én megrendezett, nagyszabású, látvá-
nyos és izgalmas programokat nyújtó MAN 
Családi NAP keretében mutatkoztak be az 
érdeklődőknek, akik a híres díszletek között 
maguk is vezethették a gépkocsikat a legki-
sebb TGL-től a legnagyobb TGX-ig. Sőt, az 
újdonságok számos különleges MAN jármű 
kíséretében Budapest utcáin is felvonultak. A 
menetoszlopban akadt dakaros versenyka-
mion, veterán tűzoltóautó és egy sportklub 
csapatbusza is. De minderről beszéljenek in-
kább a képek!

Felvonulás Budapest utcáin. Többek között a Városligetben is meg-

fordultak a különleges MAN járművek.

Híres filmekben szerelő díszletek között próbálhatták ki a vendégek 

a megújult TG-család tagjait.

rENDEzvéNY      Családi Nap

A két évvel ezelőtt az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 
dolgozói által alapított RockMeN Band is fellépett a rendezvényen
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rENDEzvéNY     Családi Nap

Leginkább csak esztétikai felújításra és funkcionális átalakításokra 

volt szüksége ennek az 1978-as MAN 11.192 típusú tűzoltóautónak, 

hogy a Szentkirályi kóstoltató járműve lehessen.

Sinka Zsolt a fogával húzta el az Opel Dakar Team versenykami-
onját.

A gyermekek nagy kedvence volt a rendezvényen ez a monstrum, 
amely a legutolsó Die Hard filmben szerepelt.

Mikeboy lélegzetelállító mutatványokat kápráztatta el a Családi Nap 

közönségét.

Az ügyfelek járművei közül is kiállítottunk néhány gyöngyszemet, 

mint például a TLM Express Kft. krómtól csillogó TGX 18.680 V8 

nyerges vontatóját.

A Titánok Harca keretében az OXXO Energy Truck Race Team 1400 

lóerős versenykamionjával Kiss Norbi és Ganxsta Zolee, míg az 

Opel Dakar Team 450 lóerős, 4x4-es tereprali-versenykamionjával 

Darázsi Zsolt és Big Daddy versenyzett.



6MAN TGX
EURO

Engineering the Future – since 1758.

MAN TRUCK & BUS
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