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Az MAN járművezető-továbbképzése

Sikeres évnek könyvelhetjük el 2014-et, hiszen Magyarországon az új tehergépjárművek piacán az Euro 6-os
gépkocsikat illetően a piacvezetők közé tartoztunk.
Típusaink kis fogyasztása és üzemeltetési költsége ügyfeleink számára is meggyőző érvek. Ráadásul az MAN
teherautóit tavaly a TÜV immár harmadik alkalommal a
legmegbízhatóbbaknak választotta.
Autóbuszos üzletágunk is jelentős értékesítési sikereket
ért el, amelyek szintén mutatják az MAN iránti bizalom
erősödését. A budapesti elővárosi, agglomerációs közösségi közlekedésbe tavaly 106 MAN Lion’s City buszt
állított be a Volánbusz. Idén tavasztól a VT-Arriva további
82 MAN buszt helyez forgalomba a fővárosban. Miskolcon pedig nyár elejétől 75 CNG-üzemű városi busz áll
majd munkába. A turistabuszok terén is több vállalkozás
bennünket, illetve az utasok igényeit maximálisan kielégítő, luxusszínvonalú buszainkat választotta.
TopUsed üzletágunk értékesítési darabszáma is folyamatosan, évről évre növekszik, ami jól mutatja ügyfeleink elégedettségét használt járműveink kiváló állapotával és megbízhatóságával. Szervizszolgáltatásaink
területén szintén több pozitív változás történt, szem
előtt tartva az ügyféligényeket. Új szolgáltatásunk a
Rent a MAN, a prémium járműbérlési konstrukció, emellett az MAN Telematics® flottakezelő, illetve -kiértékelő
rendszer is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Az
MAN ProfiDrive gépkocsivezető-továbbképzés keretében pedig számos cég alkalmazottja szerzett átfogó
tudást a hatékonyabb járművezetés érdekében.
Várakozással tekintünk az idei év elé, hiszen sok izgalmas és különleges esemény áll előttünk. Éppen száz
éve annak, hogy az MAN legyártotta első tehergépkocsiját és autóbuszát, így a 2015-ös év ennek a jubileumnak a jegyében telik majd. Végre visszalátogat hazánkba szeptember elején a Kamion Európa-bajnokság.
Reméljük, hogy Önnel együtt szurkolhatunk majd az
OXXO Energy Truck Race Team tavaly Európa-bajnokságot nyert pilótájának, Kiss Norbertnek és Jázminnak
(MAN versenykamionja) a Hungaroringen!
Üdvözlettel:

SPORT | OXXO Energy Truck Race Team26
Kiss Norbert megnyerte a 2014-es Kamion Európa-bajnokságot
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HÍREK

Az MAN világából

HÍREK

Az első D 38 hazánkban

Horváth Ákos vállalkozása, a hulladéknagykereskedelemmel foglalkozó Horváth Recycling Kft. állította munkába idén
februárban az első magyarországi D38-as
MAN TGX modellt, egy 18.520 Euro 6
XLX nyerges vontatót, amely jellemzően

Peter Maffay rocksztár idei németországi turnéján tizenhárom különleges
megjelenésű MAN TGX tehergépkocsi
látja el a logisztikai feladatokat. A flottának 65 tonnányi felszerelést kell a turné
egyik állomásáról a másikra pontosan,
megbízhatóan eljuttatnia. A járművek
közül hat egyedi dekorációt visel, egy
nemzetközi dizájnverseny eredményeként. Az MAN Tattoo Trucks, azaz tetovált teherautók Maffay új albumának dalait jelenítik meg díszítésükkel. „A turné
rendkívül feszített és szoros ütemezésű.
Elengedhetetlen a megbízható logisztikai háttér, amelyhez az MAN-t választottuk. A Tattoo Trucks járművek pedig
igen figyelemfelkeltőek, nem mindennap látni ilyen mozgó műalkotásokat az
autópályákon.” – mondta Peter Maffay.

egy mozgópadlós félpótkocsival papírhulladékot szállít Ausztriába. Horváth
úr a jó ajánlások és a győri márkaszerviz
közelsége révén váltott az MAN márkára
több mint tíz évvel ezelőtt, azóta pedig
a járművek megbízhatósága és a szerviz
gyors kiszolgálása miatt tart ki az oroszlános márka mellett. Jelenleg egy multiliftes
TGL 8.180 Euro 5, két multiliftes TGS
26.400 Euro 4 6x2, egy TGX 18.440 Euro 5
XLX nyerges vontató és az új TGX 18.520
D38 Euro 6 XLX nyerges vontató szerepel
a flottában. „Az MAN év végi ünnepségén találkoztam először a D38-as modellel, és az értékesítő meggyőző ajánlására
próbaképpen belevágtam. Mivel sokat
közlekedünk teljes terheléssel az osztrák
Alpokban, elkel ennek a nagyobb motor-

Tetovált teherautók

MAN-uralom a J. S. Logistics
flottájában
Nemrég 22 MAN TGX 18.480 Euro 6 XXL
mega nyerges vontatót vett át Kiss Emese,
a J.S. Logistics Kft. ügyvezető igazgatója
Reinhard Faderltől, az MAN Kamion és
Busz Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatójától. Így már közel száz szerelvény
szolgál a J.S. Logistics Kft. flottájában, és a
vontatók, illetve a fülke-alvázas tehergépkocsik közül immár 61 MAN gyártmányú.
A mostani beszerzés annak köszönhető,
hogy a közel két évvel ezelőtt munkába állított harminc MAN TGX tehergépkocsival
különösen elégedett a német J.S. Logistik
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nak a nyomatéka. A hatékony üzemelést
pedig az EfficientRoll szabadon gurítás
és az EfficientCruise domborzathoz előrelátóan igazodó tempomat támogatja.
Továbbá az is sokat nyomott a latban,
hogy a D38 szériában kínálja az adaptív sebességtartó automatikát (ACC) és
a sávelhagyásra figyelmeztető rendszert
(LGS), ám a fentieket a rendelésnél még
xenonfényszóróval, valamint navigációval ellátott MMT Advanced médiarendszerrel egészítettük ki. Év vége felé válik
esedékessé a 2008-as TGS tehergépkocsink cseréje, ám ezt valószínűleg már
egy 560 lóerős D38-as modellel váltanánk fel a multiliftes alkalmazás miatt.” –
nyilatkozta elégedetten Horváth Ákos, a
cég tulajdonosa.

Csoport magyar leányvállalatának vezetése. „Az MAN-ek nagyon megbízhatók,
eddig még egyszer sem tapasztaltunk
műszaki hiba miatt leállást, ami nekünk
rendkívül fontos szempont. Ugyanis a mi
elvünk az, hogy a kamion nem állhat, ez
nem lenne gazdaságos. Ezért a szervizben
sem várhatnak sokáig, így nagy előnyt jelent, hogy folyamatosan hosszabbodik a
győri márkaszerviz nyitvatartási ideje, illetve egyre jobb az ügyfélkiszolgálás színvonala. Ezért döntöttünk ismét az MAN
mellett.” – mondta Kiss Emese.

Az MAN világából

Eredményes
évet zárt az

MAN
Vegyes képet mutatnak az MAN cégcsoport 2014-es pénzügyi mutatói. Ugyanis
míg a vállalat értékesítési árbevétele a
megelőző évihez képest tíz százalékkal

14,3 milliárd euróra, rendelési állománya
pedig öt százalékkal 15,3 milliárd euróra
csökkent, addig üzemi eredménye 309ről 384 millió euróra nőtt. A csoporton

belül a haszongépjárműveket gyártó
MAN Truck & Bus AG értékesítési árbevétele kilenc százalékkal 8,4 milliárd euróra csökkent a 2013-as szinthez képest,
amit elsősorban a brazil és az orosz piac
visszaesése okozott. A jelenlegi világpiaci környezetben az európai értékesítés
biztosítja az egész cégcsoport stabilitását,
fejtette ki Dr. Georg Pachta-Reyhofen, az
MAN SE elnök-vezérigazgatója az éves
sajtókonferencián.

Új elnökvezérigazgató

Idén április elsejétől Joachim Drees az
MAN Truck & Bus AG elnök-vezérigazgatója, akit a felügyelőbizottság jelölt ki
erre a tisztségre. Drees úr Anders Nielsent
váltja 2012. szeptember elsejétől betöltött
posztján, aki a Volkswagen AG haszonjárműves részlegénél folytatja karrierjét. Joachim Drees korábban a Drees & Sommer
AG pénzügyi igazgatója volt, ám egyetemi
tanulmányai befejezése után a Mercedes-Benz Trucks vállalatnál is dolgozott.
Ezenkívül a felügyelőbizottság 2021-ig
meghosszabbította Heinz-Jürgen Löw
szerződését, mint értékesítési és marketingigazgató.

Ünneplőbe öltözve
Idén ünnepli az MAN a tehergépkocsigyártásának századik évfordulóját, és e jeles
alkalomból született meg a TGX D38 „100
Years Edition” jubileumi modell. A különleges kivitel négy egyedi színben készül:
metálszürke, metálkék, vörös és fehér, a
jármű két oldalát pedig lángnyelvekből álló
oroszlánok ékesítik. A DURA-BRIGHT®
EVO könnyűfém keréktárcsákhoz polírozott kerékcsavarok, valamint rozsdamentes
acélkupakok társulnak. A tehergépkocsit
díszítő rozsdamentes acélcsövekben LEDek sorakoznak, így sötétben is garantált a
feltűnő megjelenés, míg a tetőn elhelyezett

négy halogén távfényszóró az út megfelelő
megvilágításáról gondoskodik. A személyzet rozsdamentes acélfellépőkön keresztül
juthat be a fülkébe, ahol a csúcskivitelű ülések kárpitján is megjelenik a lángnyelvekből
formált oroszlán. Az új „Media Plus” információs és szórakoztató rendszer navigációval, USB-csatlakozóval, beépített telefontöltő-csatlakozóval, infravörös távirányítóval
és Bluetooth-os telefonkihangosítóval szolgálja a kényelmet. Az 520, illetve 560 lóerős
motorral rendelhető TGX D38 „100 Years
Edition” modellek teljes mértékben házon
belül, az MAN-nél készülnek.
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Termék

D38

Termék

D38

Az MAN D38 motor főbb műszaki adatai
Motor típusa:
Hengerek elrendezése, száma:
Összlökettérfogat (cm3):
Legnagyobb teljesítmény (LE/1/min):
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm/1/min):
Legnagyobb befecskendezési nyomás:
Legnagyobb motorfék-teljesítmény EVB/Turbo EVB (kW):
Intarder legnagyobb fékezési nyomatéka/teljesítménye (Nm/kW):
Környezetvédelmi minősítés:

Az új MAN D38 motor

Színtiszta
csúcstechnika

Euro 6 norma jött, V8-as motor
ment. Helyére pedig a vadonatúj,
soros, hathengeres, 15,2 literes
D38 dízelmotor lépett. Az akár
640 lóerős kivitelben is készülő
erőforrás innovatív műszaki
megoldások egész sora révén
minden eddiginél nagyobb
hatékonyságot és hosszabb
élettartamot nyújt.
Bemutatásakor a piac legerősebb motorjának számított az

MAN 16,2 literes, V8-as, 680 lóerős egysége. Ám az Euro 6 környezetvédelmi norma életbe lépésével lekerült a kínálatról. Utódja, a D38 jelű,
soros, hathengeres motor tavaly szeptemberben a hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon állt először a nagyközönség elé. Íme!

Optimális anyagok

A D38 a jól bevált D20/D26 motorcsalád koncepcióján alapul, így például
ugyanolyan nagy szilárdságú szerkezeti anyagokból épül fel. A motorblokk
és a hengerfej vermikuláris vasöntvényből (GJV450) készül, amelynek
jobb a hőtágulása, a rezgéscsillapítása és az önthetősége a lemez-, illetve
gömbgrafitos öntöttvaséhoz képest. Míg a dugattyúk anyaga alumínium
helyett ötvözött acél, aminek az az előnye, hogy a nagyobb szilárdság révén alacsonyabb lehet a dugattyú csapszeg feletti része. Ezáltal hosszabb a
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hajtókar, ami ideálisabb, közel függőleges erőátadást biztosít a főtengelyre.
Ugyanakkor kisebb a dugattyú hengerfallal érintkező felülete, csökkentve
a súrlódást, ami kisebb üzemanyag-fogyasztást és hosszabb élettartamot
eredményez. A megfelelő anyagválasztás persze a motor tömegének csökkentéséhez is hozzájárult.

Újszerű felépítés

Magát a felépítést illetően különlegesnek számít, hogy a hengerfejet hengerenként nyolc csavar szorítja le, egyenletes erőeloszlást biztosítva. Ezáltal csúcsterhelés során is csak minimális deformáció lép fel, ami csökkenti
az olajfogyasztást és a hengerfejtömítés igénybevételét.
További innovatív megoldás a hengerpersely felső részén kialakított derékszögű horonyba süllyesztett tűzgyűrű, amely megakadályozza az
égésgázok behatolását a persely és a dugattyú közé. Ennek köszönhetően
minimálisra csökken az olajkoksz-lerakódás, hozzájárulva az élettartam
növeléséhez. Ráadásul MAN teherautó-dízelmotorban most először jelent
meg domború szeleptányér. Ez a kialakítás számottevően fokozza a szilárdságot, elenyészőre csökkentve a szeleptányér és a szelepfészek deformációját.
Nem kevésbé különleges újdonság, hogy a hűtőfolyadék a szokásossal
ellentétben felülről lefelé áramlik a hengertömbben, hatékonyabb hűtést
biztosítva a nagy hőigénybevételnek kitett területeknek. Ezáltal kisebb teljesítményű hűtőfolyadék-szivattyú alkalmazása is megfelel, elősegítve az
üzemanyag-fogyasztás csökkentését.

Hatékony égés

Ahogyan az MAN kisebb motorjainál már megszokott, a D38 is kétlépcsős
turbófeltöltéssel és töltőlevegő-hűtéssel biztosít már kis fordulatszámtól
nagy nyomatékot, valamint élénk gázreakciókat. Így már 930-as percenkénti fordulatszámtól a maximális nyomaték áll rendelkezésre, ami hos�szabb hídáttétel alkalmazását teszi lehetővé, ugyancsak a takarékos működés és a hosszú élettartam érdekében.
Míg a harmadik generációjú közös nyomócsöves befecskendezőrendszer
legnagyobb nyomása a 2500 bart is eléri. A rendszer elő- és utóbefecskende-

520/1800
2500/930-1350

D3876
soros, 6
15249
560/1800
2700/930-1350
2500 bar
340/600
3500/500
Euro 6

640/1800
3000/930-1350

„A D38 megalkotásakor korántsem a lehető legnagyobb teljesítmény kicsikarása volt az elsődleges cél, hanem a kedvező
nyomatéki jelleg elérése, valamint
a hatékonyság és a tartósság maximalizálása az élettartamra vetített teljes üzemeltetési költségek
leszorítása érdekében.”
zésre is képes, a legnagyobb égési nyomás pedig 250 bar is lehet. Ennek
köszönhetően jóval kevesebb szilárd részecske keletkezik az égés során. A
340 kilowatt fékteljesítményű EVB dekompressziós motorfék mellett 600
kilowattos Turbo EVB is rendelkezésre áll.
Mindemellett az igényvezérelt segédberendezések is szerepet játszanak az
üzemanyag-fogyasztás csökkentésében. A D38 kéthengeres, 476 köbcentiméteres levegősűrítőt kap, ám nagyobb levegőigény esetére 720 köbcentiméteres, folyamatosan működő kivitel is rendelhető.
Az Euro 6 normát pedig hűtött kipufogógáz-visszavezetés (EGR), szelektív katalitikus redukció (SCR) és részecskeszűrő (CRT) együttes használatával teljesíti a motor. Azonban a visszavezetett kipufogógáz hűtése is
kétlépcsős, az első fokozat a motor hűtőfolyadékköréhez kapcsolódik, míg
a második a töltőlevegő-hűtéshez. Ezáltal a negyven százalékot is elérheti
a visszavezetett kipufogógáz aránya, ami az Euro 5-ös motorokhoz képest
akár hatvan százalékkal kisebb AdBlue-fogyasztást eredményez. Ugyanakkor a hatékony égésnek köszönhetően szilárd részecskéből is kevesebb
képződik, ezért nincs szükség a szűrő időnkénti gázolaj-befecskendezéssel
végzett regenerálására, míg a szűrőt csak félmillió kilométer után kell először cserélni.

Láncreakció

A fejlesztők azonban nem álltak meg a motornál, az egész hajtásláncot
kezelésbe vették a lehető leghatékonyabb üzemelés érdekében. Az MAN
TipMatic 2 automatizált sebességváltó egyik fontos újítása a „Speed Shifting“ gyorskapcsolás, amely minden eddiginél gyorsabban váltja a 10., a
11. és a 12. fokozatot, hogy a jármű a lehető legkevesebbet veszítse lendületéből. Az „EfficientRoll“ enyhe lejtőkön a hajtáslánc megszakításával
hagyja szabadon gurulni a szerelvényt, kiiktatva a motorfék lassító hatását. Az „Idle Speed Driving“ nevű kúszás funkció manőverezéskor vagy
araszoló forgalomban nyújt segítséget azzal, hogy a jármű gázadás nélkül
is alapjárati fordulatszámon, szép lassan halad és csak fékezésre old a tengelykapcsoló.
Az „EfficientCruise“ pedig nem más, mint a GPS-adatok alapján a domborzathoz előrelátóan alkalmazkodó sebességtartó automatika. A dom-

Íme, a kétlépcsős turbófeltöltés és töltőlevegő-hűtés felépítése.

A közös nyomócsöves befecskendezés legnagyobb nyomása eléri a
2500 bart.

borzati viszonyoktól függően ezzel akár hat százalékos fogyasztáscsökkenés is elérhető.
Mindebből jól látható tehát, hogy a D38 megalkotásakor korántsem a lehető legnagyobb teljesítmény kicsikarása volt az elsődleges cél, hanem a
kedvező nyomatéki jelleg elérése, valamint a hatékonyság és a tartósság
maximalizálása az élettartamra vetített teljes üzemeltetési költségek leszorítása érdekében. Az összehasonlító tesztek tanúsága szerint például az új
motor 560 lóerős változata három százalékkal kevesebb gázolajat fogyaszt
az 540 lóerős Euro 5-ösnél, holott 200 newtonméterrel nagyobb a nyomatéka. Így az új D38 némileg kisebb teljesítménnyel is méltó utódja lesz
a V8-asnak, még jobban megfelelve napjaink legfőbb üzemeltetői elvárásainak.
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TGX D38

Az új, D38 motorral hajtott MAN TGX
18.560 Euro 6 XXL hazai tesztje

A hatékonyság
új dimenziója
Rendkívül nagy érdeklődés övezi a
tavalyi IAA haszonjármű-kiállításon
bemutatott, korszerű és egyedülálló
műszaki megoldások széles tárházát
felvonultató D38 erőforrást. Ezért már
az év végén üzembe állítottunk egy 560
lóerős tesztvontatót, hogy ügyfeleink
is minél előbb saját tapasztalatokat
szerezhessenek a V8-as helyébe
lépett új csúcsmodellel. Ám először a
szaksajtó tesztelte egy kétharmados
terhelésű ponyvás félpótkocsival
összekapcsolva, köztük magazinunk is.
8
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D38-as tesztvontatónk megjelenését elsősorban a színe tette különlegessé és
messziről felismerhetővé, ugyanis az új csúcsmotorral ellátott modellek nem kapnak egyedi látványelemeket, még csak egy kis plusz krómozást
sem. Csupán a lökhárító kartervédőre hasonlító
betétjének és a visszapillantó tükrök házának matt
ezüstszürke színe, valamint az ajtók alsó részénél
látható kis D38 logó különbözteti meg ezeket a kisebb motorral hajtott testvéreiktől.
A fülke belsőterében pedig még ennyi sem, hiszen még csak egy D38 logóval sem találkoztunk
az egyébként jól ismert, és már eleve elegáns,
igényes környezetben. A narancssárga cérnával
varrott bőrkárpitozású komfortülések, valamint
a karbonmintájú, illetve matt ezüstszürke díszbetétek pedig kifejezetten prémiumautós hangulatot
teremtettek, kiváló összhangban az átlagosnál erősebb D38 motorral.
A nyomaték a lényeg

Habár a tesztjárműben szereplő közepes szintű,
azaz 560 lóerős kivitel teljesítménye alig nagyobb,
mint a korábbi Euro 5-ös, 12,4 literes, D26 motor
540 lóerős csúcsváltozatáé volt, nyomatékleadási
jellegében ennél lényegesen nagyobb az eltérés.
És bizony a vezethetőség, a mászóképesség szempontjából ez számít igazán, hiszen valójában a
nyomatékosságtól érződik erősnek egy tehergépkocsi. Nos, a gyári adatok alapján a D38 motor
560 lóerős változata már 930-as percenkénti fordulatszámtól 2700 newtonméter nyomatékot fejt
ki, ami már így leírva is elismerésre méltó.
Tesztünk során a volán mögött ülve azonban
még jelentősebbnek érződött a fölénye a szokványos, 13 literes motorokhoz képest. Ugyanis már
800-as percenkénti fordulatszámtól szépen, rez-

TGX D38

Kifejezetten elegáns környezet fogadja a gépkocsivezetőt, az ülések
narancssárga cérnával varrott bőrkárpitozása nagyszerű összhangban áll a D38-as csúcsmodell presztízsével.

A turbófeltöltés és a hűtött kipufogógáz-visszavezetés egyaránt kétlépcsős kialakítású, így nem sok üres hely maradt a motortérben.

zenéstelenül és dinamikusan gyorsított, ezzel összhangban pedig a TipMatic
automatizált sebességváltó vezérlése a kisebb sebességi fokozatokban gyakran olyan hamar felváltott, hogy éppen erre az értékre essen a fordulatszám.
A hetedik fokozattól felfelé pedig a váltások után 900-950 környékére zuhant a fordulatszám, ám a motor ezt is könnyedén vette, ami még úgyis igen
meggyőző, hogy csak 32 tonna összgördülőtömeggel autóztunk.
Az új motor igen kedvező nyomatéki jellegét persze nemcsak a váltó vezérlése
használta ki, hanem a fejlesztők is, egy minden eddiginél hosszabb hídáttétel
bevezetésével. Ennek eredményeként a legnagyobb fokozatban az országúton
engedélyezett hetven kilométer/óra sebességnél csak 900-as fordulatszámon
pötyögött az erőforrás. De így is visszaváltás nélkül futott fel a kisebb emelkedőkre, illetve gyorsított el nagyobb gázadásra, vagyis már ezen a kis fordulatszámon is kellő tartalékokat tudott mozgósítani.

A D38-as modell vezetési élményét dinamikus, erőteljes viselkedése és élénksége mellett csendessége tette teljessé. Egyenletes sebességnél a motor hangja
alig-alig hallatszott, míg nagyobb gázadáskor a turbófeltöltők sípolása és az
erőforrás mély morajlása jelezte, hogy nem akármilyen munka folyik a padló
alatt, de egyáltalán nem zavaró mértékben. Mivel a szélzaj is mindvégig mérsékelt maradt, a fülkében még autópályán is kellemesen alacsony zajszintet
élvezhettünk.

A hegyvidék is a barátja

Az M1 autópálya legmeredekebb emelkedői sem jelentettek különösebb nehézséget a D38 motornak. Még az 1100-as érték alatt is csak nagyon lassan
esett a fordulatszáma, jól tartotta magát, így visszaváltás nélkül, 78 kilométer/óra sebességgel jutottunk fel a legnehezebb szakaszokon is a 32 tonna
összgördülőtömegű szerelvénnyel.
A túloldalon pedig meggyőződhettünk a 340 kilowatt fékteljesítményű EVB
dekompressziós motorfék és a ZF Intarder párosának hatékonyságáról. A
két rendszer összesen hat fokozatban vezérelhető a jobb oldali bajuszkarral,
de az M1 autópálya legmeredekebb lejtőin is elég volt a második a szerelvény
féken tartásához, a harmadik fokozat már némileg lassította is a járművet.
Az üzemi fékeket tehát alig-alig kellett használni. És ez még nem minden.
Az opcionális Turbo EVB legnagyobb fékteljesítménye 600 kilowatt, amely
már túlsúlyos szállítmányok esetén is elegendő a tárcsafékek jelentős kíméléséhez.

Nagy erő, kis étvágy

Az új erőforrás kulturált, csendes járása nagyban köszönhető annak a
sok korszerű és innovatív megoldásnak, amelyeket az MAN mérnökei
bravúros munkájukkal felvonultattak a D38 esetében. Ezek elsődleges
célja persze az élettartam maximalizálása és az üzemanyag-fogyasztás
minimalizálása volt. Előbbit lehetetlenség egyetlen rövid teszt alapján
megjósolni, ám utóbbiról némileg sikerült képet kapni. Az M1 autópályán Biatorbágy és Győr között oda-vissza száz kilométerenként 24,2
liter gázolajat égetett el az abszolút nyers, csupán néhány száz kilométert
futott motor, ami rakománytonnánként 0,2 literes fogyasztásnövekedéssel számolva teljes terhelés mellett 25,8 literes átlagot jelentene. Ez még
egy 12-13 literes, 450-500 lóerő körüli teljesítményű erőforrástól sem
lenne rossz eredmény.
Ráadásul tesztvontatónk még nem tartalmazta a D38 motorral együtt bevezetett olyan hatékonyságnövelő megoldásokat, mint az EfficientRoll szabadon gurítás és a GPS-adatok alapján a domborzathoz előrelátóan igazodó
EfficientCruise sebességtartó automatika. Márpedig ezek további értékes
százalékokkal csökkenthetik az üzemanyag-fogyasztást, miközben még egyszerűbbé és kényelmesebbé teszik a vezetést. Így a D38 a hozzá kapcsolódó
újításokkal együtt új fejezetet nyit az MAN TGX sikertörténetében, méghozzá
minden eddiginél izgalmasabbat.

Az MAN TGX 18.560 D38 Euro 6 XXL tesztvontató főbb adatai
Motor
Típus:
Összlökettérfogat (cm3):
Furat/löket (mm):
Legnagyobb teljesítmény (kW(LE)/1/min):
Legnagyobb forgatónyomaték (Nm/1/min):
Legnagyobb motorfék-teljesítmény (kW/1/min):
Erőátvitel
Sebességváltó:
Végáttétel:
Gumiabroncsok gyártmánya és mérete:
Méretek és tömegek
Tengelytáv (mm):
Hosszúság/szélesség/magasság (mm):
Saját tömeg (kg):
Megengedett tengelyterhelés műszakilag elöl/hátul (kg):

D38
15249
138/170
412(560)/1800
2700/930-1350
340/2400
MAN TipMatic 12 fokozatú, automatizált
2,53
elöl Continental HSL 2 Eco-Plus 385/55 R 22,5
hátul Continental Conti EcoPlus HD3 315/70 R 22,5
3600
5875/2500/3753
7335
7500/11500
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Ügyfelünk

Immár csak MAN-ek dolgoznak a Petra Trans
Kft. flottájában, méghozzá többségében 480
lóerős, Euro 6-os TGX-ek.

Az új flottát Kaposvári Zsolt, a Petra Trans Kft. ügyvezetője vette át Reinhard Faderltől, az
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. ügyvezetőjétől.

Ötven Euro 6-os MAN TGX nyerges vontatót vett át a Petra Trans Kft.

Szabad út az
Euro 6-nak
Kipróbálták, majd döntöttek: tavaly év
végén ötven tűzpiros, Euro 6-os MAN
TGX 18.480 EfficientLine XLX nyerges
vontatóval korszerűsítette flottáját a
ceglédi Petra Trans Kft. Az ünnepélyes
átadás alkalmával Kaposvári Zsolt
ügyvezető igazgató készségesen
osztotta meg, hogy mi minden állt a
nehézsúlyú döntés mögött.
10
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Tavaly év végén Kaposvári Zsolt, a

„Az MAN mellett számos érv szól.
A járművek gazdaságosan és
megbízhatóan üzemelnek, nem
találkoztunk gyerekbetegségekkel.”
Kaposvári Zsolt, a Petra Trans Kft. ügyvezetője

Petra Trans Kft. ügyvezető igazgatója ünnepélyes
keretek között nem kevesebb mint ötven MAN
TGX 18.480 Euro 6 EfficientLine XLX nyerges
vontatót vett át Reinhard Faderltől, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatójától a dunaharaszti központban. Ám eddig
igen hosszú út vezetett.

en nemzetközi szállításokat végez, belföldi fuvarokat főként az átállások kihasználásához teljesít. A járművek főként gabonát, ezenkívül például faipari
termékeket, szivacsot és öblös üveget szállítanak elsősorban olasz és spanyol
viszonylatokon, kilencven százalékban teljes terheléssel közlekedve. Éves futásteljesítményük 120-130 ezer kilométer.

Sokszínű profil

Próba, szerencse

Kaposvári Zsolt 1993-ban egyéni vállalkozóként
taxizni kezdett, majd 1996-tól teherszállításra váltott át. Mivel egyéni vállalkozóként olykor nehezen tudott érvényesülni, 2003-ban megalapította
a Petra Trans Kft.-t, amelyet kislányáról nevezett
el. Eleinte 7,5 tonnás tehergépkocsikkal belföldi és
nemzetközi fuvarozást végzett, majd 2004-től ezek
helyét negyven tonnás szerelvények vették át a
járműparkban. Jelenleg hatvan nyerges szerelvény,
egy háromtengelyes, emelőhátfalas tehergépkocsi
és két 7,5 tonnás tehergépkocsi alkotja a flottát, a
félpótkocsik közül kettő hűtős, hét mozgópadlós,
négy nagytérfogatú billenős, a többi pedig függönyponyvás. Igen sokszínű tehát a Petra Trans
Kft. profilja a fuvarozáson belül. A cég alapvető-

„Először akkor kerültem kapcsolatba az MAN márkával, amikor 1998 környékén használt gabonaszállító billencseket vásároltam. Ezek nagyon jól megfeleltek erre az alkalmazásra, de később úgy alakult, hogy egy másik márkára
állt rá a vállalkozásom. Majd 2012-ben megkeresett az MAN értékesítője egy
nagyon kedvező ajánlattal, illetve tesztlehetőséggel. Kipróbálhattuk a 440 és a
480 lóerős változatot is, ám a nálunk jellemző teljes terhelés mellett a 480-as
fogyasztott kevesebb üzemanyagot. Így tavasszal próbaképpen beszereztünk
négy TGX 18.480 Euro 5 XLX vontatót. Az XLX fülkét azért választottuk,
mert már ez is kellően tágas, viszont a gabonaszállításnál különösen fontos kis
saját tömeg szempontjából kedvezőbb az XXL-nél. Mivel az MAN-ek jól beváltak, egyre több került a flottába, de már Euro 5 EEV kivitelben. Még ugyanebben az évben vásároltunk hatot, 2013 tavaszán négyet, majd novemberben
tizenhatot. Sőt, egy más által rendelt, de „bentragadt” vontatót is átvettünk,
ezért ez kakukktojásként nem piros, hanem fehér és XXL fülkével rendelkezik.” – kezdte Kaposvári Zsolt ügyvezető igazgató.

Az ötven új vontató közül tízre hidraulikarendszert építettek, ezek húzzák majd a mozgópadlós félpótkocsikat.

Félszáz Euro 6-os

„Tavaly tavasszal szintén két kakukktojással színesedett a flotta, és nemcsak azért, mert ezek kékek, hanem mert 440 lóerős, Euro 6-os motorral
hajtottak. Azért választottuk a 440-es kivitelt, mert ezek vegyes rakománytömeggel dolgoznak. De nagy terheléssel teszteltük a 480-as Euro 6-ost
is, amely szintén meggyőzőnek bizonyult. Így megrendeltünk, majd év
végén átvettünk ötven 480 lóerős, Euro 6-os TGX vontatót, amelyekbe a
más gyártmányú járműveink mellett 2012-es, illetve 2013-as, azaz fiatal
MAN-eket is becseréltünk. Miért? Egyrészt az Euro 6-osok kedvezőbb
üzemanyag-fogyasztása és a környezetvédelmi szempontok miatt, másrészt, hogy minden tekintetben egységes legyen a flotta.” – folytatta Kaposvári Zsolt.

Hasznos szolgáltatások

A Petra Trans Kft.-nél a járműpark jelentős korszerűsítése mellett a gépkocsivezetők teljesítményét premizáló rendszer bevezetését is megkezdték. Ezért az
összes új TGX-be bekerült az MAN TeleMatics® flottairányító rendszer fedélzeti egysége, valamint 52 sofőr elvégezte az MAN gazdaságos vezetést oktató
tréningjét. Ezenkívül mindegyik járműre három évre, illetve 360 ezer kilométerre érvényes, teljes körű javítási és karbantartási szerződést kötöttek, három
év utáni visszavásárlási garanciával.
„Az MAN mellett számos érv szól. A járművek gazdaságosan és megbízhatóan üzemelnek, nem találkoztunk gyerekbetegségekkel, a legnagyobb
problémánk eddig az akkumulátorcsere volt. A márkaszerviz pedig mindent
gyorsan orvosol. Mi jellemzően a dunaharaszti szervizt látogatjuk, amely éppen útba esik és elégedettek vagyunk a kiszolgálásával. Gépkocsivezetőink
pedig szeretik a tágas fülke kényelmét, illetve a motor nyomatékosságát. Az
EfficientLine modellek 85 kilométer/órás sebességkorlátozását is egyre inkább
megszokják.” – egészítette ki az ügyvezető.
Mindezek után nem túlzás azt állítani, hogy hazánk egyik legkorszerűbb flottájával büszkélkedhet a Petra Trans Kft., amelyben a vontatók közel kilencven
százaléka, pontosan félszáz gépkocsi már Euro 6 minősítésű.
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MAN haszonjármuvek –

Az elmúlt évszázad

Márka

Történelem

Márka

Történelem

Az MAN haszonjárműgyártásának százéves történelme

Évszázadnyi innováció
Éppen száz évvel ezelőtt készült el az első MAN tehergépkocsi, majd nem sokkal
később az első autóbusz, és ezzel útjára indult a vállalat azóta is töretlen sikertörténete
a haszongépjármű-gyártás terén. A márka folyamatos innovációival jelentősen
hozzájárult nemcsak a dízelmotor, hanem a tehergépkocsik és a buszok fejlődéséhez
is. Képes összeállításunk ennek legfőbb mérföldköveit mutatja be.

Az 1961-ben megjelent 750 HO az első
moduláris felépítésű autóbusz volt,
amelynek standardizált alvázát különböző
felépítményekkel városi, városközi és távolsági
buszok gyártásához is használták.

Az 1986-ban debütált MAN F90 szintén elnyerte a rangos „Év teherautója” címet.

Az MAN 1971-ben
megvette a Büssing
Automobilwerke céget,
ekkor került a logóba
a híres „Brunswick
oroszlán”.

A TGA-t követő TGS, illetve TGX elnyerte a 2008-as
„Év teherautója” címet.

A Trucknology Generation TGA bemutatásával kezdetét
vette egy jelentős termékoffenzíva.

Bemutatkozott az új, Euro 6-os
csúcsmotor, a D38 640 lóerő
legnagyobb teljesítménnyel.

Sorozatgyártásba került az MAN Lion’s
City Hybrid városi busz.

Megjelent a közös nyomócsöves befecskendezésű D20 Common Rail motor.

Íme, a kilencvenes évek sikermodellje, az MAN F2000

Az 1951-ben bemutatott MAN F8 az újjáépítés és a
német „gazdasági csoda” egyik főszereplője volt.
Az 1932-ben megjelent MAN S1H6 típus 140
lóerős motorjával a világ legerősebb dízelmotoros
tehergépkocsija volt.
A legelső M.A.N.-Saurer tehergépkocsik egyike 1915ből. A müncheni Augustiner sörfőzde a mai napig
MAN tehergépkocsikat üzemeltet.

Világpremierjét ünnepelte
az Euro 6-os TGL, TGS,
TGM és TGX.
Az MAN 19.280 típussal 1978ban a márka először szerezte
meg az „Év teherautója” díjat.
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A tehergépkocsik és az autóbuszok
gyártása 1955-ben átkerült
Münchenbe, a nürnbergi üzemben
ettől fogva csak motorok készültek.

Egy rendkívül
kis üzemanyagfogyasztású, közvetlen
befecskendezéses
dízelmotorral rukkolt ki a
gyártó 1937-ben.

Az MAN készítette el az első
német turbófeltöltős teherautómotort 1951-ben, amely 175
lóerő teljesítményt nyújtott.

2015

Az MAN Lion’s City GL CNG
sűrített földgázzal üzemelő,
csuklós városi busz
elnyerte a 2015-ös
„Év autóbusza” címet.

Az 1992-ben megszületett MAN
Lion’s Star turistabusz többek
között 0,41-os légellenállási
együtthatójú, azaz igen áramvonalas karosszériájával tűnt ki.

1915. június 21-én a Maschinenfabrik
Augsburg-Nürnberg AG és a
Saurer svájci haszonjárműgyártó
közös vállalataként bejegyezték a
Lastwagenwerke M.A.N.-Saurer céget.

2014
Megjelent a NEOPLAN új
városközi típusa, a Jetliner.

A kishaszonjárművek szegmensébe
a Volkswagennel együttműködve
lépett be az MAN 1977-ben, ennek
eredménye volt a G-sorozat.

Az MAN 1924-ben bemutatta az első közvetlen
befecskendezéses dízelmotorral ellátott teherautót.

2012

A TGL és a TGM típus bevezetésével a 7,5-26 tonna
össztömegű járművek kategóriájában is teret kapott
az MAN Trucknology Generation.

Az MAN átvette a NEOPLAN, az ERF és
a Star márkákat.
Egy legenda újjászületése: megjelent az új NEOPLAN Skyliner.
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– 100 éve a siker útján

fobb mérföldkövei

RENDEZVÉNY

MAN BusDays 2015 Ankara

RENDEZVÉNY

Az ankarai gyárban minden busz vázszerkezete merítőfürdős
kataforézises (KTL) felületkezelést kap.

MAN BusDays 2015 Ankara

A BusDays 2015 rendezvényen tartotta világpremierjét az MAN Lion’s
Intercity városközi busz.

Új családtag született

Az MAN idei nagyszabású
autóbuszos ügyfélrendezvénye

Buszok
napja
Több mint ezer ügyfelet látott vendégül
az MAN március végén az ankarai
buszgyárában. Az MAN BusDays
2015 Ankara elnevezésű rendezvény
alkalmával bemutatták az érdeklődőknek
a törökországi üzem korszerű,
csúcsszínvonalú gyártási folyamatát, itt
tartotta világpremierjét az MAN Lion’s
Intercity városközi autóbusz, valamint
a látogatók megismerkedhettek az
MAN és a NEOPLAN buszok egyéb
újdonságaival is.
18
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Köszönhetően a folyamatos fejleszté-

seknek, illetve a sok tekintetben közös, moduláris
műszaki alapoknak nincs is olyan típus az MAN
és a NEOPLAN teljes autóbusz-kínálatában,
amely ne mutatott volna újdonságokat az ankarai rendezvényen. Először is immár mindegyik
távolsági típusnál elérhető a márka teherautóiban nemrég megjelent EfficientCruise rendszer,
amely a GPS-adatok felhasználásával előrelátóan
az útvonal domborzati jellegéhez igazítja a jármű
sebességét. A Lion’s City és a Lion’s Regio pedig
a fényes, lakkfekete hűtőmaszkot örökölte meg
az MAN tehergépkocsiktól, ami az elegánsabb
megjelenés mellett az oroszlános járművek szoros összetartozását is kihangsúlyozza. Ezenkívül
jóval a törvényi kötelezettséget megelőzve már
mindegyik NEOPLAN autóbusz, valamint az
MAN Lion’s Coach és Lion’s Regio, míg 2016tól a Lion’s Intercity is automatikusan vészfékező
rendszerrel felszerelve készül. A sávelhagyásra
figyelmeztető rendszernek pedig már a második
generációját építi be a buszokba a gyártó.
A NEOPLAN márkától a Skyliner prémium emeletes busz új, Euro 6-os változata állt a figyelem
középpontjában. Az aerodinamikailag továbbfejlesztett, díjnyertes formatervezésű típus 0,41-os
légellenállási együtthatója révén a korábbinál akár
öt százalékkal kisebb üzemanyag-fogyasztást is elérhet. A NEOPLAN Tourliner 2+1 modellváltozat
ugyanakkor az utasoknak nyújtott térkínálatával
tűnik ki, amit a bal oldalon szimpla utasülésekkel
biztosít. Így a 32 VIP üléssel ellátott busz ötcsillagos komfortminősítést kapott.
A NEOPLAN Cityliner pedig a TÜV által felügyelt teszten 19,8 liter/száz kilométeres átlagfogyasztással rekordot döntött nemrég. A
NEOPLAN Jetliner viszont a dizájnjával brillírozott, ugyanis elnyerte a 2015-ös német formatervezési díjat (German Design Award).

Mindemellett vadonatúj taggal bővült az MAN buszok palettája: a világpremierjét a BusDays rendezvényen ünneplő Lion’s Intercity a Lion’s City és a
Lion’s Regio közé ékelődött be. Ahogyan neve is mutatja, ez egy elsősorban
elővárosi, illetve városközi menetrend szerinti alkalmazásra szánt jármű.
Ugyanakkor iskolabusznak, transzferjáratokra vagy rövidebb különjárati
feladatokra is alkalmazható, így a hét minden napján jól kihasználható.
Fejlesztésekor a minél kedvezőbb beszerzési, illetve üzemeltetési költségek
elérése jelentette az egyik fő célkitűzést. Ehhez jó alapot adott, hogy a Lion's
Intercity is az MAN buszok moduláris koncepciója szerint született meg,
a legszigorúbb minőségi követelményeknek eleget téve és a legkorszerűbb
műszaki megoldásokat alkalmazva. Jól mutatja ezt, hogy vázszerkezete jelentős arányban tartalmaz nagy szilárdságú acélt, ami a saját tömeg csökkentésével az üzemelés hatékonyságára is kedvezően hat, miközben a jármű
már a közeljövőben életbe lépő ütközésbiztonsági előírásoknak is megfelel.
A tartós korrózióvédelemről pedig merítőfürdős kataforézises bevonatolás
(KTL) gondoskodik. Továbbá a karosszéria 0,4-es légellenállási együtthatója
is az üzemanyag-fogyasztás csökkentését szolgálja.
A takarékos üzemelésben persze az MAN kompakt és könnyű, soros,
hathengeres, 6,9 literes, 290 lóerős D0836 motorja is oroszlánrészt vállal,
amelyhez kétféle automatikus vagy egy kézi sebességváltó társítható.
A 12,3, illetve 13,1 méter hosszúságban készülő Lion's Intercity 860 milliméter padlómagassága gyors és kényelmes utascserét tesz lehetővé, középre pedig kétszárnyú, széles nyílású ajtó is rendelhető, extraként kerekesszék-emelővel. A világos színvilágú és kiváló összeszerelési minőségű
utastér légkondicionálóval, dupla üvegezéssel, felső csomagtartópolcokkal,
függönyökkel, famintázatú padlóval és 41 literes hűtőrekesszel tehető kényelmesebbé. A gépkocsivezető munkakörülményei pedig olyan opciókkal
javíthatók, mint a vezetőülés sokféle állíthatósága és fűtése, a navigációval
kiegészített Multi Media Coach (MMC) berendezés, a multifunkciós kormánykerék, a 12 és 24 voltos csatlakozók, a motorosan mozgatható napellenzők, a távirányítós ajtónyitás, a plusz tárolóhelyek és dokumentumtartók,
a tolatássegítő kamera, valamint a második ajtóhoz felszerelt kamera.

Meggyőző technológiák

Az újdonságokkal teli MAN és NEOPLAN buszok tesztvezetése után a vendégek a gyárlátogatás során azt is végigkövethették, hogy milyen korszerű
technológiák és mennyire szigorú minőségellenőrzési folyamatok alkalmazásával készülnek Ankarában ezek a járművek. A hegesztett vázszerkezet
pontosságát például háromdimenziós lézeres mérőberendezéssel ellenőrzik,
a KTL-es felületkezelés 11 különböző merítőfürdős fázist foglal magában,
valamint a fényezést is a legkorszerűbb eljárással végzik. Majd az összeszerelés során több minőségellenőrzési ponton haladnak át a buszok, a dolgozók munkáját pedig ergonomikus célszerszámok, illetve munkafolyamatok
könnyítik meg, ami a hibázás valószínűségét is minimalizálja.
Ebből a rövid összefoglalóból is jól látszik, hogy a résztvevők nemcsak élményekben gazdag, hanem szakmailag is igen tartalmas programot élvezhettek az MAN BusDays 2015 rendezvényen.

Az Euro 6-os változat elkészültével visszatért a NEOPLAN kínálatának
csúcsára a Skyliner prémium emeletes busz.

Az MAN Lion’s Intercity főbb
műszaki adatai
Méretek/tömegek
Modell:
Hosszúság (mm):
Szélesség (mm):
Magasság légkondicionáló nélkül (mm):
Tengelytávolság (mm):
Csomagtér
térfogata (m3):
Ülő-/állóhelyek száma:
Legnagyobb megengedett össztömeg (kg):
Hajtáslánc
Motor típusa:
Összlökettérfogat (l):
Legnagyobb teljesítmény (kW(LE)/1/min):
Legnagyobb nyomaték
(Nm/1/min):
Sebességváltó:

Lion’s Intercity Lion’s Intercity C
12280
13050
2550
2550
3175
6000

3175
6774

5,2
55/29

6,4
59/25

19500

19500

MAN D0836 LOH Euro 6
és Euro 5
6,9
213(290)/2300
1100/1200-1750
ZF 6S 1901 hatfokozatú kézi
vagy ZF EcoLife hatfokozatú
automatikus vagy Voith DIWA
négyfokozatú automatikus
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MAN TopUsed

A használt járművek értékesítésével foglalkozó munkatársak: Lehoczki András, az üzletág
vezetője, Tóth Tünde értékesítési asszisztens és Tóth Gyula használtgépjármű-értékesítő.

Megújult az MAN használt járműveket értékesítő üzletága

Másodkézből,
elsőrangúan
Gyökeres átalakuláson ment keresztül az
MAN magyarországi használtjármű-értékesítési üzletága az elmúlt másfél év során.
A dunaharaszti kirendeltségen központosított MAN TopUsed lényegesen nagyobb és
minőségi használt tehergépkocsikból álló
készlettel, valamint teljes körű, ügyfélközpontú szolgáltatásokkal áll az érdeklődők rendelkezésére. Az üzletág megreformálásának
eredményességét jól mutatja, hogy 2014ben a dunaharaszti központ kapta meg az
MAN TopUsed világszinten legjobb piacának
járó díjat. Mindezekről a változásokról Lehoczki András, az üzletág vezetője számolt
be magazinunknak.
20
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Mikor és milyen szakmai múlttal
került az MAN használtjárműértékesítési üzletágának élére?
Hét évvel ezelőtt a legnagyobb magyarországi
fuvarozóvállalatnál kezdtem használt tehergépkocsik értékesítésével foglalkozni, majd az egyik
hazai importőrnél folytattam ugyanezt a tevékenységet régiós vezetőként, ahol egy átszervezés
következtében megszűnt a pozícióm. Az MAN
Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. csapatának
2013. augusztus 1. óta vagyok tagja, ahol a használtjármű-értékesítési üzletág átalakítását és fejlesztését kaptam feladatul.

Milyen változtatásokat hajtott
végre?
Először is a vidéki kirendeltségekről a dunaharaszti telephelyre központosítottam az értékesítést.
Ezáltal az ügyfelek jóval nagyobb, 60-80 járműből
álló készletből válogathatnak egy helyen, és itt a
nyitvatartási időben valaki mindig az érdeklődők
rendelkezésére áll a járművek bemutatásához.
Munkatársaimmal a 2013-as év végéig rendbe
hoztuk a meglévő járműveket és kisöpörtük a
készletet, több mint 110 gépkocsit értékesítettünk,
így a 2014-es évet már az új üzleti modell jegyében
kezdhettük el.
Ennek egyik kulcsfontosságú eleme, hogy igényes
körülmények között minőségi használt járműveket kínáljunk az ügyfeleknek, amiben nagy segítséget nyújt a mögöttünk álló kiváló szervizháttér.
Ez azt jelenti, hogy amint beérkezik egy gépkocsi
a készletbe, egy-két napon belül lemossuk, kitakarítjuk és máris meghirdetjük az interneten. Ezzel
együtt a TÜV-SÜD, mint független szakértő, az

Tavaly a dunaharaszti központ nyerte el az MAN
TopUsed világszinten legjobb piacának odaítélt díjat.

A dunaharaszti központ jól megközelíthető, nagy forgalmú helyen fekszik, így sok betérő
ügyfél keresi fel, akiknek felkelti érdeklődését a sokszínű, igényes járműkínálat. Ha valaki mégsem talál a telepen az elképzelésének, illetve elvárásainak megfelelő járművet,
az értékesítők igyekeznek az MAN TopUsed rendszerén keresztül külföldről behozni a
kívánt gépkocsit.

Lehoczki András - TopUsed üzletágvezető
Mobil: +36-30-933-0628
Tóth Gyula - TopUsed értékesítő
Mobil: +36-30-311-8192

„Igényes körülmények között minőségi használt járműveket kínálunk az
ügyfeleknek, akik nálunk valóban ügyfélnek érezhetik magukat.”
Lehoczki András, az MAN használt járműveket értékesítő üzletágának vezetője
Európa-szerte egységes IVR-rendszer szerint részletes és átfogó állapotfelmérést végez minden járművön, amelynek a műszeres diagnosztika és a próbaút
is része. Így az eladó, a leendő vevő és természetesen mi is reális képet kapunk
az adott gépkocsi állapotáról, értékéről és a szükséges, illetve esedékes javítások jellegéről. Ez azért is fontos, mert mi a jelentősebb problémákat elhárítjuk,
sőt, sok esetben a kisebb hibákat is, hogy az ügyfelek jó állapotú, megbízható,
munkára kész használt járművel gördülhessenek ki a kapunkon. Ennek megfelelően az esedékes műszaki vizsgáztatást, tachográfhitelesítést és olajcserét is
elvégezzük. MAN gyártmányok esetén pedig hivatalos márkaszervizként még
a külföldi járművek teljes szervizmúltját is igazolni tudjuk az ügyfelek számára. Egyébként igyekszünk fiatal, 3-5 éves, jó állapotú, rendszeresen szervizelt
használt járműveket tartani készleten.
Új modellünk másik alapgondolata, illetve célkitűzése, hogy nálunk az ügyfél
valóban ügyfélnek érezze magát, tehát a legelső kapcsolatfelvételtől mindvégig
a lehető legjobb kiszolgálásban részesüljön. Ez persze nem merül ki abban,
hogy készségesen kinyitjuk a megtekinteni kívánt járművek ajtaját az ügyfeleknek, és minden kérdésükre azonnal választ adunk. Hanem akciós, a használt
járművek árához illeszkedő díjszabású alkatrészeket, alkatrészcsomagokat és
szervizműveleteket kínálunk, a későbbi esetleges problémákat pedig méltányosan kezeljük. Előfordult például, hogy egy átadott jármű száz kilométer
után meghibásodott, mi pedig jellegéből adódóan átvállaltuk a javítás költségét. Nem véletlen, hogy a nálunk először vásárló ügyfelek mintegy fele egy

éven belül visszatér ismét gépkocsit venni. Valaki a második járművet már a
hirdetés alapján, látatlanban lefoglalja, annyira megbízik bennünk.

Mindez hogyan mutatkozik meg az üzletág eredményeiben?
Igen látványosan, hiszen tavaly közel megdupláztuk a forgalmat, az értékesített járművek darabszáma pedig negyven százalékkal bővült. Mégpedig úgy,
hogy mi 97 százalékban végfelhasználóknak, nem pedig viszonteladó kereskedőknek adjuk el a gépkocsikat. Egyébként ügyfeleink hatvan százaléka magyarországi. Ezenkívül büszkén számolhatok be arról, hogy a piac méretéhez
viszonyított árbevétel, illetve darabszám, az ügyfélelégedettség, a járművek
minősége és a szolgáltatások értékesítése alapján tavaly elnyertük az MAN
TopUsed világszinten legjobb piacának járó díjat.

Az idei évre vonatkozóan mik az üzletág célkitűzései?
Idén szeretnénk legalább háromszáz járművet értékesíteni. Ennek elérését segíti, hogy augusztustól már javítási és karbantartási szerződést is köthetnek
majd az ügyfelek a használtan vásárolt járművekre. Továbbá hétéves korig,
illetve egymillió kilométer futásteljesítményig az MAN egy év teljes körű
garanciát kínál majd a használt gépkocsikra. A fejlődés tehát nem áll meg,
folyamatosan igyekszünk egyre magasabb színvonalú kiszolgálást nyújtani
használt járművet kereső ügyfeleinknek.

2015 ❘ 1 manmagazin

21

Szolgáltatás

After Sales

Szolgáltatás

A magyarországi MAN márkaszervizek kibővített nyitva tartással és
megújult ügyféltérrel várják látogatóikat.

After Sales

Az MAN márkaszervizekben gyári célszerszámokat használnak, a
szerelők pedig folyamatos továbbképzésben részesülnek.

Újdonságok a még magasabb színvonalú ügyfélkiszolgálásért

Folyamatos
fejlődésben
Ahogyan az MAN németországi
központjában szakadatlanul fejlesztik a járműveket, hogy technológiailag mindig az élen járjanak,
úgy az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. folyamatosan emeli
szervizhálózatának és szolgáltatásainak színvonalát a maximális
ügyfélelégedettség érdekében. Íme,
a legfontosabb újdonságok, illetve
aktualitások.
22
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Napjainkban az üzemeltetők számára egyre kritikusabb tényező az állásidő, ezért
a piaci elvárásoknak eleget téve jelentősen kibővült a magyarországi MAN márkaszervizek
nyitva tartása. A legtöbb szerviz hétköznap
immár reggel héttől este hat óráig, szombaton
pedig nyolctól tizenkét óráig fogadja az ügyfeleket. Sőt, a tiszaújvárosi műhely jelenleg
szombaton délután hat óráig áll nyitva. Ennek
érdekében a munkatársak általában két műszakban, átfedéssel dolgoznak, mindemellett
kellő rugalmassággal, hogy a sürgős eseteket
is megfelelően elláthassák, illetve ne kelljen
munkát visszamondani. Így az ügyfelek kön�nyebben időzíthetik olyankorra a járművek
szervizelését, amikor azok egyébként sem dolgoznának.
A gépkocsivezetők pedig kellemesebb körülmények között várakozhatnak, amíg járművük
elkészül a műhelyben. A várókat átépítették,
kibővítették, kényelmes fotelekkel rendezték
be, több telephelyen internetezésre is használható számítógéppel szerelték fel, továbbá televízió, videojáték és újságok szolgálják a komfortos időtöltést. Sőt, a tiszaújvárosi szervizben
kísérleti jelleggel egy zuhanyzót is kialakítottak. Amennyiben számottevő igény mutatkozik erre, a többi márkaszervizben is követik
majd ezt a példát.
Mindent egy helyen, egy időben

Szintén jelentős és sok ügyfél számára régóta várt újdonság, hogy a műhelyeink immár
a Schmitz pótkocsik, illetve felépítmények
márkaszervizeként is tevékenykednek. A koncepció logikája egyszerű: ha már egyszer akár
a vontatónak, akár a pótkocsinak állnia kell

karbantartás vagy javítás miatt, célszerű mindent egy
helyen, egy időben elvégezni, vagyis az egész szerelvényt szervizelni. Természetesen a nyitvatartási
idő és a tevékenységi kör kiterjesztése a munkaerő
jelentős bővítését is maga után vonta. A márkaszerviz-hálózat pedig egy új taggal bővült a szegedi
Autorail Kft.-vel kötött szerződés révén. Ez a cég igényes telephelyével, korszerűen felszerelt műhelyével
és jól felkészült, elkötelezett, ügyfélközpontú hozzáállású dolgozóival kitűnően illeszkedik az MAN
szervizeinek sorába.

elemei jelentenek kivételt. Sőt, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. a márkaszervizben karbantartott járműveknél méltányossági eljárás keretében a garanciális időn túl is
részlegesen átvállalja a költségeket, ha az alkatrész az elvárt
idő előtt hibásodott meg. Idén tavasszal pedig az MAN-nél
átvizsgálták az ügyfelek besorolását a kedvezményrendszerben, így sokan tapasztalhatták, hogy az eddigieknél is nagyobb engedményt kapnak.

Kimagasló szakértelem

A kedvező ajánlatok mellett azért is érdemes az
oroszlános márka szervizeit választani, mert itt értenek a legjobban az MAN járművekhez. A munCsomagban kedvezőbb
katársak rendszeresen személyes, illetve online
Mindemellett jó néhány, az ügyfelek körében néptovábbképzésben részesülnek, ami a mai korszerű
szerű alkatrész-, illetve szervizakció kedvezményes A csomagajánlatok az adott javításokhoz szükséges összes eredeti alkatrészt
gépkocsik precíz javításához elengedhetetlen. A
csomagajánlatok formájában folyamatossá vált,
kedvezményes áron kínálják.
megfelelő képzettségnek, a szakmai tapasztalatnak,
mint például a motorolajcsere, a tengelykapcsolóa gyári célszerszámok használatának és a gyárral közvetlenül tartott
csere vagy a fékjavítás. Ezek a csomagárak megközelítik a nem gyári alkatkapcsolatnak köszönhetően a márkaszervizekben sokszor hamarabb
részek árát, miközben a tökéletesen illeszkedő eredeti alkatrészek élettartamegtalálják a hiba okát, ami gyorsabb javítást eredményez. Így végül
ma lényegesen nagyobb, így számottevően jobb ár-érték arányt nyújtanak.
az esetleg kisebb óradíjjal dolgozó más műhelyekhez képest is olcsóbb
Ráadásul a hosszabb élettartamú alkatrészek beépítése ritkább szervizelést
lehet a javítás. Ráadásul Európában az élvonalba tartozik a magyar szeeredményez, ami az állásidőt és a költségeket is csökkenti.
relőcsapat a képzettség terén.
Az idősebb járművek tulajdonosainak pedig még kedvezőbb árakkal
kedveskednek az MAN márkaszervizek, ahogy a korábbi szlogen hangzik: „a kedvezmény korral jár”. Továbbá azért sem lehet egységes csoMaradjon mozgásban!
magárakat meghatározni, mert az oroszlános márka termékpalettája
Váratlan események persze bármikor előfordulhatnak az úton lévő jármeglehetősen széles a kiskategóriájú tehergépkocsiktól a nehézkategóriművekkel. Ezekre nyújt egyfajta biztosítást az MAN komplett mobilitási
ás, illetve katonai teherautókon át a legkülönfélébb autóbuszokig. Ezért
csomagja, amely meghosszabbított garanciát, javítási és karbantartási
az ügyfelek személyre szabott kedvező ajánlatot kapnak a szervizműveszerződést, valamint mobilitás-garanciát foglal magában egyetlen rögletekre a jármű fajtájától és konkrét javítási igényétől függően.
zített havidíj ellenében. Ez probléma esetén az esetleges vontatás és a
Ecoline márkanév alatt gyárilag felújított alkatrészek is választhatók,
helyszíni javítások költségét is fedezi.
még kedvezőbb árszinten. Javítókészletekből szintén egyre szélesebb az
E kedvező ajánlatok és szolgáltatások megismertetése, az igények felMAN kínálata, például a motorfelújító-készlet minden szükséges alkatmérése, illetve az aktív kapcsolattartás érdekében pedig az MAN verészt előnyös áron tartalmaz.
vőszolgálati értékesítő kollégákat állított munkába, akik személyesen
Szintén újdonság Magyarországon, hogy az MAN immár két év szaigyekeznek felkeresni az üzemeltetőket. Így az oroszlános márka ügyfevatosságot vállal a márkaszervizek által beépített alkatrészekre. Ez alól
lei minden eddiginél magasabb színvonalú kiszolgálást élvezhetnek, új
egyedül a kopó és fogyó alkatrészek, illetve a befecskendezőrendszer
szervizszolgáltatásokkal és még kedvezőbb árakkal.
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Az MAN TeleMatics telematikai rendszer az üzemelési adatok rendszeres nyomon követése és kiértékelése révén nagy segítséget nyújt
ahhoz, hogy a ProfiDrive továbbképzésen elért fogyasztáscsökkenés
a későbbiekben is fennmaradjon.

Az MAN járművezető-továbbképzése

Mindenki előnyére
Egyre nagyobb az igény hazánkban is
az MAN ProfiDrive szolgáltatás, vagyis az MAN profi járművezető-továbbképzés iránt, amely a jelenlegi kiélezett
fuvarpiaci helyzetben számottevő előnyhöz juttathatja a fuvarozóvállalkozásokat. Emellett pedig a gépkocsivezetők
munkaterhelését is csökkenti az elsajátított ismeretek alkalmazása, nem is
beszélve a kedvező környezetvédelmi,
illetve közlekedésbiztonsági hatásokról.
Lássuk hát, hogyan éri el mindezt!
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Köztudottan

a gépkocsivezető a fenntartható, azaz gazdaságos, biztonságos és környezetkímélő közlekedés legfontosabb tényezője. Hiszen a gyártók hiába áldoznak tetemes költségeket
és erőfeszítéseket a járműtechnika fejlesztésébe,
illetve új műszaki megoldások bevezetésébe, ha a
sofőrök ezeket nem vagy nem megfelelően használják. Az MAN ProfiDrive továbbképzés célja
tehát nem más, mint felhívni a gépkocsivezetők
figyelmét arra, hogy az új technikai vívmányok
helyes használatával még hatékonyabban, azaz
gazdaságosabban, ugyanakkor nagyobb átlagsebességgel vezethetnek, miközben saját maguk és a
jármű igénybevétele, illetve a környezet terhelése
is csökken.

Bevált módszer szerint

Az elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló
egynapos tréningeket alkalmanként öt fő részvételével tartja az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi
Kft. két szakképzett elméleti oktatója, Fajta István
és Szöllősi Tibor, valamint gyakorlati oktatója,
Horváth István. Az oktatás igény szerint az MAN
valamelyik kirendeltségén vagy az ügyfél saját telephelyén is megszervezhető, javasoltan a vállalkozás saját, terhelt szerelvényével, hogy a sofőrök
ismert járművel gyakorolhassanak. Igazodva a

A hatékony vezetés elsősorban fejben dől el. A gépkocsivezetőnek
először is el kell határoznia, hogy ő ilyen stílusban szeretne dolgozni. Ezt
követően el kell mélyítenie az oktatáson megszerzett tudást, és a helyes
technikákat automatizmussá kell tennie a rossz beidegződések helyett.

gépkocsivezetők munkájához szombati napokra is ütemezhető a tréning.
Az oktatás elején minden résztvevő egymás után a saját megszokott vezetési
stílusában végighajt a szerelvénnyel az előre kijelölt, általában 15-20 kilométeres, vegyes összetételű útvonalon. Ennek végén az MAN oktatója feljegyzi
az elért menetidőt, átlagsebességet és a jármű CAN-rendszerére csatlakoztatott készülékkel mért átlagfogyasztást. Miközben a csoport egyik tagja vezet,
a többieknek már vezetéstechnikai elméleti ismereteket ad át a másik oktató,
illetve felmerülő kérdéseket vitatnak meg. Ennek anyagát egyébként írásban is
megkapják a „tanulók”. Ezt követi egy közös elméleti oktatás, különös hangsúlyt fektetve a korszerű járművek olyan rendszereinek, berendezéseinek a
helyes használatára, amelyek befolyásolják a vezetés hatékonyságát.
Az ebédszünet után ismét mindenki végighajt a szerelvénnyel a kijelölt útvonalon, azonban már az oktatáson elhangzott ismeretek alkalmazásával, illetve
a tréner útmutatásait követve. A többieknek eközben az elméleti oktató az
Euro 6-os járművek sajátosságairól, a helyes járműkezelésről, például tankolásról, és hasonló aktuális tudnivalókról beszél. „Sok károsodás, illetve meghibásodás megelőzhető lenne, ha a gépkocsivezetők legalább a jármű kezelési
kézikönyvét áttanulmányoznák a pihenőidőkben.” - mondta Szöllősi Tibor.

Kevesebből gyorsabban

A második kör végére az adatok alapján mindenki számára bebizonyosodik,
hogy hatékony vezetéssel és a jármű helyes használatával kisebb átlagfogyasztás mellett nagyobb átlagsebesség érhető el. „Például a körforgalmat előrelátóan a tartós lassítófék használatával, motorfékezéssel megközelítve sokszor
elkerülhető a megállás, ügyes időzítéssel lendületből át lehet hajtani. Így kevesebb üzemanyagot éget el a jármű, nem kopnak a fékek, kisebb igénybevételt
kap a tengelykapcsoló és mindezek fejében nő az átlagsebesség. De említhetném hegyvidéki vezetésnél a megfelelő lendületkihasználást is. A mért átlagfogyasztás- és átlagsebesség-értékek alapján máris megdől a gépkocsivezetők
tipikus hozzáállása, miszerint ők nem érnek rá gazdaságosan vezetni. Az elmúlt tíz év tapasztalata szerint a résztvevők átlagosan 5-15 százalékkal kisebb
üzemanyag-fogyasztást, ugyanakkor 5-10 százalékkal nagyobb átlagsebességet szoktak elérni a második körben.” - tette hozzá Fajta István.

„A résztvevők átlagosan 5-15
százalékkal kisebb üzemanyagfogyasztást, ugyanakkor 5-10
százalékkal nagyobb átlagsebességet szoktak elérni.”
Fajta István, az MAN ProfiDrive oktatója

Beszédes számok
Az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. tíz éve kínálja a
ProfiDrive továbbképzést, amelyen évente átlagosan 50-60
fő vesz részt. A tréning ára pedig elenyésző az elérhető megtakarítás mértékéhez képest. Ha egy nyerges szerelvény esetében csak évi százezer kilométeres futásteljesítménnyel és
harminc liter/száz kilométeres átlagfogyasztással számolunk,
akkor tíz százalékos fogyasztáscsökkenés elérésével évente
háromezer liter üzemanyag, azaz több mint egymillió forint
menthető meg járművenként. Ezenkívül az optimális vezetési
stílus velejárójaként csökkennek a karbantartási költségek,
az állásidő és a meghibásodások valószínűsége is.

Fenntartható eredmények

Sajnos azt is a tapasztalatok mutatják, hogy kellő motiváció és felügyelet hiányában néhány hónapon belül visszatérnek a rossz beidegződések, így minimálisra csökken az elért üzemanyag-megtakarítás. Ezért a gépkocsivezetők
munkájának folyamatos nyomon követésével, vezetési stílusuk rendszeres
kielemzésével, szükség esetén pedig személyre szabott tanácsadással tartható fenn az oktatáson elért hatékonyság. Ebben nyújt nagy segítséget az MAN
TeleMatics telematikai rendszer, amelynek fedélzeti egysége egyre több új járműbe bekerül, így hazánkban is egyre elterjedtebb a használata. Sőt, a rendszer az FMS-szabvány révén más gyártmányokban is alkalmazható.
Mindezek alapján nem kérdéses, hogy az MAN ProfiDrive továbbképzés számos előnyt kínál, amelyekkel mindenki jól jár. A gépkocsivezetők kiegyensúlyozottabban, tervezhetőbben végezhetik a feladatukat, az ügyfelek gazdaságosabban és megbízhatóbban üzemeltethetik a flottájukat, miközben csökken
a környezeti terhelés és javul a közlekedésbiztonság.

2015 ❘ 1 manmagazin

25

SPORT

OXXO Energy Truck Race Team

SPORT

OXXO Energy Truck Race Team

hatodiknak futott be. Sajnos a vasárnap már
nem sikerült ilyen jól, műszaki hibára hivatkozva elvették tőle az esőben futott pole pozíciót, és a mezőny végére száműzték. A kamion
első hídja túl alacsonyra került az esőben kisebb nyomásra állított első gumik miatt. Norbi
a mezőny végéről rajtolva hetedikként ért célba, majd a második futamon a fordított rajtsorrendnek köszönhetően a második helyről
indulva hamar átvette a vezetést. Azonban még
abban a körben eltört a kormányműben egy
alkatrész, így az élről kiesve fel kellett adnia a
versenyt. Ekkor jutott Kiss Norbi legmesszebb
a bajnoki címtől a szezon során, Most után 16
pont hátrányba került, és visszaesett a tabella
harmadik helyére.

Bravúros befejezés

Kiss Norbert megnyerte a 2014-es Kamion Európa-bajnokságot

Kiss Norbi 2014-ben 36 futamból 25 végén állt dobogón, kilenc pole pozíciót szerzett és kilenc
futamgyőzelmet aratott.

Történelmi siker
Akárcsak korábban, a 2014-es szezonnak is két pilótával vágott
neki az OXXO Energy Truck Race Team, Kiss Norbert mellett ebben
az évben is a mezőny legfiatalabb versenyzője, Major Benedek indult a csapat színeiben. Beni számos probléma ellenére is a tizedik
helyen végzett a bajnokságban, míg Norbi történelmet írva a magyar autósportban megnyerte a Kamion Európa-bajnokságot.
Benedek szerette volna

felülmúlni a sikeres debütáló szezonját, de
a technika ezt nem tette lehetővé számára,
ugyanis szinte minden versenyen hátráltatta
őt valamilyen hiba. Zolderben ráadásul ismét
nagy balesetet szenvedett, és amellett, hogy
totálkárosra tört a versenykamionja, Beni is
megsérült. Jaramában még megpróbált versenyezni, de a térde nem bírta a terhelést, így
az utolsó, franciaországi hétvégére már el sem
utazott az ifjú pilóta. Ám mindezekkel együtt
tavaly is megszerezte a tizedik helyet a bajnokságban.

Erős kezdés

Kiss Norbi már Misanóban, az első versenyhétvégén megmutatta ellenfeleinek, hogy számára
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a bajnoki cím megszerzése az egyértelmű cél.
Mindkét nap megnyerte az időmérőt, és két
futamgyőzelmet szerzett, de ellenfelei is bejelentkeztek nála azzal az egyértelmű üzenettel,
hogy bizony ők nem fogják könnyen adni ezt
a bajnoki címet. Így például a hétvége utolsó
futamán a spanyol Albacete hátulról nekiment
Norbinak, kiforgatta őt, de a bírák versenybalesetnek minősítették az esetet. A következő
helyszín Navarra volt, ahol Norbi ugyan nem
tudta legyőzni a hazai pályán versenyző Albacetét, de mindegyik futamon második helyen
végzett, és ezzel a stabil teljesítménnyel átvette
a vezetést a bajnokságban. Nogaro következett, ahol egy pole pozíció mellett háromszor
is dobogón állt Norbi, ezzel megőrizte vezető
helyét a tabellán. Ausztriában volt a követke-

ző verseny, a csapat számára a „hazai” futam,
ahol Norbi ismét pole pozícióból indulva rajtcél győzelemmel kezdte a hétvégét. Ezt három
dobogós helyezés követte, így előnye a német
futam előtt már kilenc pont volt a ranglistán.

Turbulens időszak

Nürburgring hagyományosan a szezon leglátogatottabb hétvégéje, még akkor is, ha nem
is olyan messze innen éppen a Formula-1 mezőnye rajtol el, hiszen 2014-ben ugyanazon a
hétvégén rendezték az F1 és a Truck Race németországi versenyét. És bizony a száguldó cirkusz alulmaradt a kamionversennyel szemben,
ugyanis Kiss Norbiék futamaira több mint háromszor annyi néző volt kíváncsi élőben. Míg
a Hockenheim Ringre 52 ezer néző látogatott

Norbi versenykamionja rendkívül megbízhatóan teljesített a tavalyi szezonban, ez szintén
hozzájárult a sikerhez.

„Kiss Norbert az első magyar versenyző, aki
meg tudta nyerni a sorozatot.”
el a két nap alatt, addig a Nürburgringen 170
ezren látták, ahogy Norbi kétszer is dobogóra
állhatott a hétvégén. Összetettben végül átvette
tőle a vezetést Albacete, mert a másik két futamon nem tudott elég pontot gyűjteni a magyar pilóta. Többek között azért, mert elvettek

tőle egy pole pozíciót a versenybírók, illetve
egy rajtbalesetben kivezették a pályáról, és a
mezőny végéről kellett felzárkóznia. A nyári
szünet után következett a Cseh Nagydíj, ahol
szombaton ismét pole-t futott Norbi, majd
megnyerte az első futamot, a másodikon pedig

Az utolsó három helyszínen minden évben
Norbi volt a legeredményesebb, így nem volt
veszve a remény, a csapat összeszorított fogakkal küzdött tovább. Zolderben négy futamból
hármon dobogós eredményt ért el a magyar
pilóta, egy első és két második hellyel kezdte meg a felzárkózást. Következett JaramaSpanyolország, ahol mindkét időmérőt és
mindkét első futamot megnyerte Norbi. Ám
a második futamok hatalmas csatát jelentettek számára, ugyanis mindkettőn kilökték a
pályáról, vasárnap be is forgatták, és a mezőny
végéről kellett pontokat mentenie. Ez annyira
jól sikerült, hogy habár hat pont hátránnyal
érkezett Jaramába, hat pont előnnyel távozott
onnan. Végül elérkezett a szezon utolsó helyszíne, a legendás Le Mans-i aszfaltcsík, ahol
Norbi szó szerint legyőzhetetlen volt. Szombaton az edzések megnyerése után elhozta a
pole-t, megnyerte az első futamot és harmadikként futott be a másodikon. Ezzel akkora
előnyre tett szert, hogy tudni lehetett, amen�nyiben megnyeri a vasárnapi első futamot, már
ő az Európa-bajnok. Esőben rajtolt el a mezőny
vasárnap délelőtt, Norbi természetesen a poleból kezdte meg a futamot, és magabiztos, hibátlan vezetést bemutatva meg is nyerte a
versenyt. Tehát abban a pillanatban, ahogy
leintette őt a kockás zászló, megszerezte az FIA
Kamion Európa-bajnokság bajnoki címét! Kiss
Norbert az első magyar versenyző, aki meg
tudta nyerni a sorozatot. Fantasztikus, nagyon
stabil szezont produkálva a 36 futamból 25-ön
állt dobogón, valamint kilenc pole pozíciót és
kilenc futamgyőzelmet ért el.
Természetesen ehhez kellet a csapat remek
munkája is, hiszen mindössze két műszaki hibája volt a kamionnak, és csak az egyik miatt
kellett futamot feladni. 2015-ben Norbi célja
egyértelműen a bajnoki cím megvédése, illetve
egy nagyon jó és eredményes hétvége végigversenyzése 1-es rajtszámmal, hazai közönség
előtt a Hungaroringen szeptember 5-6-án,
ahova 25 év után tér vissza a Truck Race mezőnye.

2015 ❘ 1 manmagazin

27

+1 érv
Már 2 év garanciát vállalunk
a magyarországi MAN márkaszervizekben beépített eredeti MAN alkatrészekre!
A +1 év kiterjesztett garancia nem vonatkozik a kopó alkatrészekre, valamint a befecskendező rendszer elemeire.
A garancia csak Magyarország területén érvényes.

