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Egy újabb ÁSZ 2016-ra!
MAN Original® alkatrészkampány a készlet erejéig.
„Ászaink 2016-ra” kampány keretében MAN Original® féktárcsákat és fékbetéteket, valamint kuplungszetteket kíná-

lunk rendkívül kedvezményes áron az akció ideje alatt. Ragadja meg az alkalmat és ismerje meg teljes körű alkatrész-

kínálatunkat és az MAN szakszervizek egyedi ajánlatait! 

„Ászaink a 2016-os évre” – a legjobb lapokat osztjuk le Önnek!
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Kedves Olvasó!
Tavaly minden idők legeredményesebb évét zárta az 
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. Amellett, hogy 
a hat tonna össztömeg feletti tehergépkocsik magyar-
országi piaca rekordot döntött, mi is növeltük a része-
sedésünket, így összesen 757 új teherautót helyeztünk 
forgalomba, 43 százalékkal többet, mint 2014-ben. A 
buszok piacán szintén szép sikereket értünk el, 168 
járművet állítottunk forgalomba, vagyis ötven száza-
lékkal többet a megelőző évhez képest. Emellett 325 
használt járművet is értékesítettünk, negyven száza-
lékkal többet, mint 2014-ben. Az alkatrészek és a szer-
vizmunkaórák értékesítése is gyarapodott, ami szintén 
hozzájárult a kiváló pénzügyi eredményeinkhez. Külön 
büszkék vagyunk arra, hogy a felmérések szerint az 
ügyfél-elégedettségi mutatónk is még tovább javult.

Mindezek eredményeként világszinten az MAN Kami-
on és Busz Kereskedelmi Kft. nyerte el a legjobb piac-
nak járó Market of the Year 2015 díjat. A tavalyi év má-
sik jelentős mérföldköve, hogy felépült a dunaharaszti 
központunk új épülete, amelyben egy korszerű képzé-
si központ és egy professzionális járműátadó is műkö-
dik. Ezáltal fizikailag is jobban elkülönül egymástól a 
támogatási és az értékesítési területünk. Idén pedig a 
régi épületet is felújítjuk, illetve két kocsiállással bővít-
jük a műhelyt. Szintén a kapacitás növelése érdekében 
a szerviz munkaidejét is kiterjesztjük.

Az idei évben a tehergépkocsi-piac némi visszaesésé-
vel számolunk, ugyanis a kommunális szegmensben 
kisebb eladások várhatók, az autóbuszok tekintetében 
pedig hasonló eredményekre számítunk. Célunk, hogy 
a tavalyi piaci részesedéseinket megtartsuk. Ezenkívül 
szeretnénk tovább erősíteni a kapcsolatot a magyar-
országi kiemelt ügyfelekkel, valamint népszerűsíteni 
az MAN Financial Services (MFS) finanszírozási és az 
MAN Rental járműbérlési üzletágunkat. Az év esemé-
nyei közül pedig kiemelném az őszi IAA haszonjármű-
kiállítást, ahol egy teljesen új terméket mutat be az 
MAN.

Üdvözlettel:

Reinhard Faderl
ügyvezető igazgató, 
MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft.

RIPORT | Ügyfelünk
Három új, igényes hűtős szerelvényt szerzett be a Parmen Zrt., MAN 
TGX nyerges vontatókkal7
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Az év 
legjobb 
piaca
Az MAN magyarországi importőre, az 
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 
nyerte el világszinten a Market of the 
Year 2015 díjat az MAN Truck&Bus vál-
lalat szervezetén belül. Az MAN a saját 
leányvállalatait az alábbi kategóriákban 
értékeli világszerte: a legjobb tehergép-
jármű-piac, a legjobb autóbuszpiac, a 
legjobb TopUsed piac, a legjobb alkat-
részpiac, a legjobb MAN szolgáltatáspi-
ac és a leginkább ügyfélközpontú piac. 
Az értékelés során több kritériumot is 
figyelembe vesznek, mint például a meg-
határozott éves értékesítési célok elérése, 
a piaci részesedés, a növekedés, az ügyfe-
lek elégedettsége és így tovább. Az MAN 
magyarországi szervezete több területen 
is kiválóan teljesített, ugyanis elnyerte a 
legjobb autóbuszpiacnak járó Best Bus 

HÍREK      Az MAN világából

Új kereskedelmi igazgató
Idén április elsején Wágner Gábor vette 
át az MAN Kamion és Busz Kereskedel-
mi Kft.-nél az új tehergépjárművek érté-
kesítésének vezetését, mint kereskedel-
mi igazgató. Továbbra is fő célunk, hogy 
ügyfeleinknek a legmagasabb színvonalú 
szolgáltatásokat nyújtsuk, maximálisan tá-
mogatva mindennapi munkavégzésüket. 
Wágner Gábor több mint tízéves iparági 
tapasztalata, ügyfélközpontúsága és vezetői 
ismeretei ügyfeleink érdekeit és elégedett-
ségét szolgálják majd.

Díjnyertes dizájnMegjelenése után nem sokkal máris le-
aratott egy babért az MAN Lion’s Inter-
city városközi busz, ugyanis elnyerte az 
iF Design Award aranyérmét az autók/
járművek/kerékpárok kategóriában. Az 
1953 óta minden évben kiosztott díj főbb 
értékelési szempontjai a termék külső 
megjelenése és formája, innovációjának 
mértéke, ergonómiája, funkcionalitása, 
valamint a környezetvédelmi jellemzői. 
Az MAN Lion’s Intercity minden rész-
lete kifinomultságot sugároz: a belső 
kialakítása illik a külső megjelenéséhez, 
az ablakok és ajtók pedig elegánsan il-
leszkednek az autóbusz formavilágába.  
Ezek a jellemzők teszik ezt a típust egy 
olyan korszerű autóbusszá, amely min-
denki számára teljes mértékben meg-
győző és megnyerő.

Market díjat, valamint második helyezést 
ért el az új tehergépjárművek értékesítése 
(világszinten csak Dél-Koreának sikerült 
egy hajszállal megelőzni a magyar érté-
kesítési csapatot) és a használt járművek 
értékesítése, azaz a TopUsed területén. 
Az alkatrész-értékesítési üzletágat pedig a 
negyedik legjobbnak ítélték világszinten. 
Így összességében a magyar leányválla-

lat nyerte el a rangos Market of the Year 
2015 címet. Különösen büszkék lehetünk 
a díjra, hiszen nagy és az MAN szerveze-
tén belül meghatározó szerepet játszó or-
szágokat sikerült megelőznünk. Az MAN 
Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. dol-
gozóinak a vezetőség külön megköszönte 
elkötelezettségüket és odaadó munkáju-
kat, amely ennek a sikernek a kulcsa volt.

Reinhard Faderl, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója, Heinz-
Jürgen Löw, az MAN Truck&Bus értékesítési és marketingigazgatója, valamint Robert Katzer, 
az MAN Spanyolország ügyvezető igazgatója (a korábbi év nyertese)
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Kedvezmények 
az MAN Shopban

Hosszú távú 
tervek

Ügyfeleink most 10, 20 vagy akár 30 száza-
lék kedvezménnyel vásárolhatnak az MAN 
Shopban! Kettő vagy három bónuszkártya 
összegyűjtése esetén 20 vagy 30 százalék 
kedvezménnyel juthatnak hozzá kiváló mi-
nőségű, eredeti MAN ruházati termékekhez, 
illetve kiegészítőkhöz. Az akció más kedvez-
ményekkel nem összevonható, és több bó-
nuszkártya esetén egy alkalommal legfeljebb 
hármat lehet felhasználni. A 2016. december 
30-ig tartó akcióban a dunaharaszti, a győri, a 
tiszaújvárosi és a pécsi kirendeltség vesz részt.

HÍREK      Az MAN világából

utazásokat. „Tavaly volt olyan hét, ami-
kor egy időben 36 autóbuszt foglalkoz-
tattunk, ezért nemrég saját buszflotta 
felállítása mellett döntöttünk. A török-
országi alvállalkozóink MAN buszokat 
üzemeltetnek, így jól ismerjük ezeket 
a járműveket és a megbízhatóságukat, 
ami számunkra kiemelt szempont. 
Ezenkívül egy ismerős hazai fuvaro-
zócég MAN tehergépkocsikkal és ezek 
magyarországi szervizhátterével szer-
zett jó tapasztalatai is az MAN Kamion 

Egy éven belül tíz új MAN Lion’s Coach 
turistabuszt rendelt a Green Travel 
Nemzetközi Utazási Iroda Kft., a cég 
távlati céljaiban pedig ennél is jóval 
több MAN busz beszerzése szerepel. 
A ki- és beutaztatással egyaránt fog-
lalkozó Green Travel Kft. 1994 óta ér-
keztet csoportokat Magyarországra és 
Kelet-Közép-Európába. A cég elsősor-
ban török turistáknak, valamint török 
vállalatoknak, állami delegációknak és 
honvédelmi zárt csoportoknak szervez 

BUSEXPO 2016

Idén is központi helyet foglalt el az MAN 
Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. standja 
a zsámbéki driving camp területén tartott 
BUSEXPO kiállításon, amely jelenleg a 
magyar buszpiac, illetve személyfuvarozói 
szakma legnagyobb és legrangosabb éves 
fóruma. Piacvezető pozíciójához méltón az 
MAN érkezett a legtöbb járművel a rendez-
vényre. Az érdeklődők megtekinthették a 
VT-Arriva Kft. üzemeltetésében Budapesten 
2015 óta közlekedő 82 szóló Lion’s City egyi-

és Busz Kereskedelmi Kft.-hez vezettek 
bennünket” – kezdte Mihálka Róbert, a 
Green Travel Kft. értékesítési igazgatója. 
„Augusztus elején állítottuk munkába 
az első két MAN Lion’s Coach turista-
buszunkat, amelyek abszolút probléma-
mentesen és megbízhatóan dolgoznak, 
valamint az üzemanyag-fogyasztásuk-
kal is elégedettek vagyunk. Az utasoktól 
sem érkezett még panasz az MAN-ekre” 
– tette hozzá az értékesítési igazgató. „A 
turistabuszok szegmensében ritka és 
példaértékű, hogy ilyen kapcsolat ala-
kuljon ki egy partnerrel, mint most a 
Green Travellel a hosszú távú terveket, 
célokat és a beszerzett buszok mennyi-
ségét tekintve egyaránt” – nyilatkozta 
Hoyos György, az MAN Kamion és 
Busz Kereskedelmi Kft. buszüzletágá-
nak vezetője.

két, a tavaly forgalomba helyezett negyven 
kaposvári Lion’s City CNG egyik szóló, vala-
mint az idén átadott 75 miskolci Lion’s City 
CNG egyik csuklós példányát. Ezenkívül egy 
TGX 18.560 nyerges vontató és az OXXO 
Motorsport ifjú versenyzőjének, Keszthelyi 
Viviennek az Audi TT Cup versenyautója 
várta a látogatókat az MAN kiállítói terü-
letén. A nap egyik fénypontjaként pedig 
Talmácsi Gábor egy MAN Lion’s City CNG 
buszt vezetett a vezetéstechnikai pályán.
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Több mint negyed évszázaddal ezelőtt jött 
létre a szeghalmi Rapidsped Kft., amely 1998-
ban részvénytársasággá alakult át, 2006 óta pedig 
Európa egyik meghatározó szállítmányozási és 
logisztikai szolgáltatója, a Transalliance cégcso-
port magyarországi tagjaként tevékenykedik. 
A Transalliance 3200 nyerges vontatót és 4000 
pótkocsit mozgat, összesen 700 ezer négyzetmé-
ternyi raktárkapacitással rendelkezik Európában, 
valamint 4200 munkatársat foglalkoztat, profiljá-
ban pedig tengeri és légi szállítmányozás is szere-
pel. Magyar viszonylatban a Rapidsped Zrt. főbb 
mutatói is igen impozánsak, hiszen 110 ponyvás 
és 22 silós nyerges szerelvényt üzemeltet, 3600 
négyzetméteres raktárral áll ügyfelei rendelkezé-
sére, illetve közel kétszáz főt alkalmaz. A jármű-

Teljes átállás

Az új MAN TGX, illetve TGS nyerges vontatókat 
Reinhard Faderl, az MAN Kamion és Busz Kereske-
delmi Kft. ügyvezető igazgatója adta át Szappanos 
Györgynek, a Rapidsped Zrt. vezérigazgatójának.

RIPORT       Ügyfelünk

Több mint hetven új MAN TGX, illetve TGS nyerges vontatót vett 
át a Transalliance cégcsoporthoz tartozó Rapidsped Zrt.

Tavalyi nagyszabású járműbeszerzésével 
a Rapidsped Zrt. igen közel került ahhoz, 
hogy csak MAN nyerges vontatók üze-
meljenek a 132 szerelvényt számláló flot-
tájában. A kedvező tapasztalatok révén 
idén ennek is eljön az ideje.

vek éves futásteljesítménye átlagosan 130 ezer ki-
lométer, míg a mostani beszerzés eredményeként 
átlagos életkoruk kisebb, mint egy év.

Már majdnem színtiszta 
MAN-flotta
A Rapidsped Zrt. flottájában immár tíz gépkocsi 
kivételével csak MAN vontatók dolgoznak. A 
vállalat tavaly ősszel ünnepélyes keretek között 
72 új MAN-t vett át, 27 TGX 18.440 4x2 XXL 
és 25 TGX 26.440 6x2/2 XXL nyerges vontatót 
függönyponyvás, illetve 20 TGS 18.440 4x2 LX 
nyerges vontatót silós félpótkocsikhoz. A há-
romtengelyes modellek az Egyesült Királyság-
ban teljesítenek majd szolgálatot 44 tonna meg-
engedett legnagyobb össztömeggel.

Kedvező tapasztalatok
„Első MAN teherautóinkat 2006-ban vásárol-
tuk, ugyanis a Transalliance cégcsoport kedvező 
tapasztalatokkal szolgált ezzel a márkával kap-
csolatban úgy az üzemanyag-fogyasztás, mint 
a megbízhatóság terén. Az évek során az álta-
lunk összesen beszerzett több mint 250 MAN 
vontató is alátámasztotta mindezt, kiegészítve 
a kis szervizigénnyel, a gépkocsivezetőinknek 
nyújtott ergonomikus belsőtérrel és a Duna-
harasztiban működő márkaszervizzel kialakult 
jó kapcsolattal” – kezdte Szappanos György, a 
Rapidsped Zrt. vezérigazgatója.
„2014-ben már beszereztünk 12 Euro 6-os MAN 
TGX 18.440 vontatót, amelyek két literrel kisebb át-
lagfogyasztást mutatnak az Euro 5-ösökhöz képest. 
A 440 lóerő motorteljesítmény pedig optimális a 
mi fuvarfeladatainkhoz, ugyanis a szerelvényeink 
16-18 tonna átlagos rakománytömeggel, nem túl 
nehéz domborzatú útvonalakon közlekednek. Ter-
veink szerint sofőrjeink jelentős része elvégzi majd 
az MAN ProfiDrive járművezető-továbbképzést, 
amihez segítségre lesz a Transalliance által a fran-
ciaországi Chenevieres-ben üzemeltetett oktató-
központ és gyakorlópálya, valamint az MAN Ka-
mion és Busz Kereskedelmi Kft. erre szakosodott 
kollégái. Mindezek eredményeként 2016-ban a flot-
tánk fennmaradó 48 vontatóját is szeretnénk MAN 
TGX 18.440 Euro 6 modellre cserélni” – tette hozzá 
Szappanos György.
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Amint megszületett hazánkban az új tár-
sasági törvény, 1989-ben megalapult a deb-
receni Parmen Kft., amely friss zöldség és 
gyümölcs termeltetésével és exportálásával 
foglalkozott. A cég az ezredforduló környékén 
megkezdte a 720 ml-es magozott meggybefőtt 
gyártását, majd ehhez a tevékenységhez több-
ségi tulajdont szerzett a nyírmeggyesi kon-
zervüzemben. Később létrejött a Parmen Zrt., 
amely jelenleg egy cégcsoportot fog össze, 
Széll István vezérigazgató és tulajdonos irá-
nyítása alatt. A csoport éves kiszállítási meny-
nyisége ezer kamion, vagyis mintegy 24 ezer 

tonna gyümölcsbefőtt, zöldségkonzerv, sava-
nyúság és paprikaféle. Így a cégcsoport árbe-
vétele 2014-ben elérte a 13,5 milliárd forintot. 

Folyamatos fejlesztések
Ennek hátterében természetesen folyamatos 
fejlesztések állnak, amelyek a telephelyre és a 
technológiára egyaránt irányulnak. A 2013 után 
indult új fejlesztési hullám eredménye a saját 
járműflotta útnak indítása is, a cégcsoporttal 
szoros partneri viszonyban álló Trans-Carrier 
Trading GmbH szállítmányozó cég budapesti 
irodájával együttműködésben. A három új hű-

tős szerelvény kifelé a Parmen Zrt. saját áruját 
szállítja, jellemzően meggybefőttet Németor-
szágba, visszafelé pedig banánt és egyéb hűtött 
árut hoznak. Így folyamatos kihasználtsággal, 
állandó teljes terheléssel, évente átlagosan 170 
ezer kilométer futásteljesítménnyel dolgoznak.

Bevált az MAN
„Korábban csak egyetlen ponyvás szerelvényt al-
kalmaztunk belföldi viszonylatban, a cégcsoport 
telephelyei, raktárai közötti szállítási feladatokra. 
A használtan vásárolt MAN TGX nyerges von-
tató hat év alatt több mint 700 ezer kilométert 
futott, ám a mai napig megbízhatóan, nagy meg-
elégedésünkre üzemel. Továbbá a dunaharaszti, 
illetve a győri márkaszerviz kiszolgálását is ki-
válónak találjuk. Egyrészt emiatt, másrészt part-
nerünk, a Trans-Carrier Trading tapasztalataira 
alapozva választottuk a három új vontató be-
szerzésekor is az MAN márkát. Az állandó teljes 
terhelés és a hűtős fuvarok sürgőssége indokolta 
a 480 lóerős motorváltozatot, míg gépkocsiveze-
tőink kényelme és biztonsága érdekében a leg-
nagyobb, XXL fülkét számos extrafelszereléssel, 
többek között sávelhagyásra figyelmeztető rend-
szerrel és adaptív sebességtartó automatikával 
rendeltük meg. A gazdaságos üzemelésről pedig 
az EfficientLine csomag gondoskodik. A költsé-
gek tervezhetősége érdekében három évre teljes 
körű javítási és karbantartási szerződést is kötöt-
tünk” – nyilatkozta az új MAN nyerges vontatók 
ünnepélyes átvételekor Széll István, a Parmen 
Zrt. vezérigazgatója.

Meggyszínű meggyszállítók

Az új MAN TGX vontatókat Reinhard Faderl, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. 
ügyvezető igazgatója adta át Széll Istvánnak, a Parmen Zrt. vezérigazgatójának.

Három új, igényes hűtős szerelvényt 
szerzett be a Parmen Zrt., MAN TGX 
nyerges vontatókkal

Tavaly érkezett el az ideje annak, hogy 
a gyümölcsbefőttek, zöldségkonzer-
vek és savanyúságok gyártásával fog-
lalkozó Parmen Zrt. saját járműflottát 
állítson hadrendbe a megtermelt áru 
nemzetközi, elsősorban Németor-
szágba irányuló fuvarozásához. Ehhez 
három új, hűtős szerelvényt szerzett be, 
meggybordó MAN TGX 18.480 Euro 6 
XXL EfficientLine nyerges vontatókkal.

RIPORT       Ügyfelünk
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Bizonyított 
hatékonyság

Az MAN 2015-ös nagyszabású 
tesztprogramja

Tavaly az MAN Ügyfélteszt 2015 elnevezésű 
program keretében a magyarországi fuvaro-
zók lehetőséget kaptak, hogy saját maguk is 
kipróbálhassák az MAN TGX EfficientLine 2 
modelleket, megismerhessék újdonságaikat, 
illetve meggyőződhessenek kiemelkedő gaz-
daságosságukról. A program június 12-én a 
győri kirendeltség fennállásának 15. évfordu-
lója alkalmából rendezett ünnepségen indult 
útjára, lezárásaként pedig a legjobb teljesít-
ményt elérő gépkocsivezető munkáltatója 
értékes díjban részesült. A mintegy ötven 
résztvevő vállalkozás ügyvezetői közül töb-
beket is megkérdeztünk a tapasztalataikról. 

Számos újdonsággal mutatkoztak be az MAN 
TGX EfficientLine 2 modellek. Élükön a második 
generációs TipMatic sebességváltóval, amely több 
új funkcióval szolgálja a gazdaságosabb és kom-
fortosabb üzemelést. A Speed Shifting a 10., 11. és 
12. sebességi fokozatban minden eddiginél gyor-
sabban kapcsol, így például emelkedőn visszavál-
táskor minimális a lendületvesztés. A Top Torque 
funkció a 11. és 12. fokozatban 200 newtonméter-
rel megnöveli a motor nyomatékát, a 440 lóerős 
kiviteleknél 2300, míg a 480 lóerősöknél 2500 
newtonméterre, ezáltal emelkedőkön sok vissza-
váltás elkerülhető. Az Idle Speed Driving pedig 
fékpedállal vezérelhető kúszást biztosít, így pon-
tos, rángatásmentes manőverezést tesz lehetővé.
A hajtáslánc további újdonsága az EfficientRoll 
szabadon gurító funkció és az EfficientCruise, 
a GPS-támogatású sebességtartó automatika, 
amely előrelátón alkalmazkodik a domborzat-
hoz. Már önmagában az EfficientCruise is 2-3 
százalékkal csökkenti az üzemanyag-fogyasztást. 
Mindemellett az XLX, illetve XXL fülkével ellátott 
tesztjárművek teljes légterelőkészletet, 580+580 
literes gázolajtartályokat, 80 literes AdBlue-
tartályt, Michelin gumiabroncsokat, MAN gyári 
audiorendszert, valamint aktív vészfékrásegítőt, 
adaptív sebességtartó automatikát és sávelhagyás-
ra figyelmeztető rendszert is magában foglaló biz-
tonsági csomagot kaptak. 
Az MAN az EfficientLine 2 modelleket a TÜV 
szakembereinek közreműködésével egy Európát 
körbejáró tesztnek vetette alá. A nagy pontos-
sággal végzett, hitelesített mérés során ezek 6,57 
százalékkal kisebb átlagfogyasztást értek el az 
EfficientLine 1 modellekhez képest.

AKTUÁLIS      MAN ÜGYFÉLTESZT 2015
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Hasznos program
Tavaly a magyar fuvarozók saját üzemeltetési körülményeik között, saját 
gépkocsivezetőikkel is tesztelhették az EfficientLine 2 modellek újdonságait, 
illetve az ezeknek köszönhető hatékonyságukat. Az MAN Ügyfélteszt 2015 
program június közepén kezdődött, amely során az érdeklődők 1-3 hetes idő-
szakokban próbálhatták ki a járműveket. A flottában tíz TGX nyerges vontató 
szerepelt, 440, 480, 520 és 560 lóerős kivitelek egyaránt. A teszt előtt a sofőrök 
a hatékony vezetést oktató MAN ProfiDrive továbbképzésben részesültek, 
munkájukat pedig az MAN Telematics telematikai rendszer segítségével ér-
tékelték ki az MAN szakemberei, amelyről az üzemeltetők hetente jelentést 
kaptak. Az így elért hatékonysági eredmények alapján a tesztidőszak végén a 
leggazdaságosabban vezető sofőr munkáltatóját megjutalmazta az MAN Ka-
mion és Busz Kereskedelmi Kft. A jól felszerelt tesztjárműveket pedig kedvez-
ményes áron értékesítették.    

Tatai János, a Tatai és Társa Bt. ügyvezetője február 10-én ünnepélyes 
keretek között átvette az MAN Ügyfélteszt 2015 tesztprogramban
elért legjobb eredményért járó díjat.

Az MAN Ügyfélteszt 2015 programot Reinhard Faderl, az MAN Kamion 
és Busz Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója indította útjára a 
győri kirendeltség 15. születésnapja alkalmából tartott rendezvényen.

Díjazott hatékonyság
A legjobb eredmény a Tatai és Társa Bt.-nél született, 87,7 százalékos gazdasá-
gossági mutatóval. Így idén február 10-én Tatai János, a cég ügyvezetője ünne-
pélyes keretek között átvehette a kiváló teljesítményért járó díjat, egy gravíro-
zott ezüstoroszlánt és egy 300 ezer forint értékű szervizkupont, Csík Gábortól, 
az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. értékesítési igazgatójától.
Az MAN TGX 18.480 XLX EfficientLine 2 tesztjárművel a Tatai és Társa Bt. 
egyik gépkocsivezetője egy hétig magyar-francia viszonylatban, egy hétig pe-
dig belföldön közlekedett a cég megszokott fuvarfeladatait teljesítve, így több 
mint hatezer kilométert tett meg. Ennek során az MAN Telematics telemati-
kai rendszer kiértékelése alapján 87,7 százalékos gazdaságossági mutatót ért el. 
Jól mutatja a programban részt vett sofőrök vezetési stílusa közötti különbsé-
geket, és ezáltal az MAN ProfiDrive járművezető-képzésben rejlő lehetősége-
ket, hogy a lista másik végén egy 57 százalékos eredmény szerepelt.

AKTUÁLIS      MAN ÜGYFÉLTESZT 2015

„Mintegy ötven ügyfelünk próbálta ki az EfficientLine 2 modelleket, akik-
nél nagyon kedvező eredmények születtek, és akiktől sok pozitív vissza-
jelzést kaptunk.”
Csík Gábor, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. értékesítési igazgatója

Az MAN Ügyfélteszt 2015 program tesztparkjában tíz TGX 
EfficientLine 2 nyerges vontató szerepelt, 440, 480, 520 és 560 lóerős 
modellek egyaránt.

A TÜV által hitelesített közúti tesztek során az EfficientLine 2 model-
lek 6,57 százalékkal kisebb átlagfogyasztást értek el az EfficientLine 
1-esekhez képest.
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A győztes vállalkozás
Az 1990-ben egyéni vállalkozásként indult Tatai és Társa Bt. ma már egész 
Nyugat-Európa területén fuvarozik ponyvás, mega ponyvás, dobozos és hűtős 
nyerges szerelvényekkel. A cég flottájában 44 vontató és 50 félpótkocsi dolgo-
zik. A vontatók közül 11 MAN gyártmányú, három 440 lóerős, Euro 4-es, hat 
440 lóerős, Euro 5 EEV-s, valamint két 2013-as, 440 lóerős, Euro 6-os modell. 
Hamarosan érkezik egy TGX 18.480 Euro 6 XXL vontató a járműparkba.
„Korábban, egy 1996-ban vásárolt használt MAN tehergépkocsit leszámít-
va, más márkájú járműveket üzemeltettünk. Azonban 2011-ben egy belföldi 
megbízásunkhoz tíz egyforma, jó állapotú, használt nyerges vontatóra volt 
szükségünk, és éppen MAN-eket sikerült találnunk. Ezekkel nagyon kedve-
ző üzemeltetési tapasztalatokat szereztünk, jó fogyasztással közlekedtek, és 
kevesebb javítást igényeltek, mint a konkurens típusok. Ez alapján 2013-ban 
beszereztünk két Euro 6-os TGX-et, amelyekkel szintén nagyon elégedettek 
vagyunk. Akárcsak az MAN győri márkaszervizének kiszolgálásával, a javí-
tási és karbantartási szerződés előnyeivel, valamint a hasznos kiértékeléseket 
biztosító MAN Telematics telematikai rendszerrel” – nyilatkozta Tatai János.

Ügyfeleink mondták
„Egyértelműen sikeresen zárult az MAN Ügyfélteszt 2015 program. Mintegy 
ötven ügyfelünk próbálta ki az EfficientLine 2 modelleket, akiknél nagyon 
kedvező eredmények születtek, és akiktől sok pozitív visszajelzést kaptunk, 
igazolva az utóbbi időben végrehajtott fejlesztések hatásosságát” – értékel-
te a tesztprogramot Csík Gábor. Íme, néhány ügyfelünk tapasztalata az új 
EfficientLine 2 modellekkel:

Horváth István ügyvezető igazgató,  
Color Sped Kft.
Horváth István immár 25 éve foglalkozik közúti fuvarozással, és több mint 
húsz évvel ezelőtt ő volt az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. első ügy-
fele. Cége, a Color Sped Kft. jelenleg öt nyerges ponyvás szerelvényt, három 
12 tonnás tehergépkocsit és 18 kishaszonjárművet üzemeltet, amelyek főként 
magyar-cseh és magyar-szlovák viszonylatokon gyűjtőfuvarozást végeznek. A 
vontatók mindegyike MAN gyártmányú, ezek közül egy 2002-es TGA 18.410, 
négy pedig 2015-ös, illetve 2016-os TGX 18.440 Euro 6 XLX modell.
„Egészen tavaly őszig viszonylag idős nyerges vontatókat üzemeltettünk, 
ezért elérkezett az ideje egy új vontató beszerzésének. Ekkor ajánlott fel Var-
ga Károly értékesítő egy TGX 18.440 Euro 6 XLX EfficientLine 2 vontatót 
egyhónapos tesztelésre az MAN Ügyfélteszt 2015 program keretén belül. A 
járművel egy gépkocsivezető járt, aki nagyon elégedett volt a kényelmével és 
a biztonsági extrafelszereléseivel. Az üzemanyag-fogyasztását pedig száz ki-
lométerenként 5-7 literrel kedvezőbbnek találtuk, mint a régi TGA modellé. 
Ezért a számításaink alapján úgy döntöttünk, hogy az összes vontatónkat új 
TGX-ekre cseréljük. A tesztelésre kapott modellt és egy további tesztjármű-
vet megvásároltunk, illetve beszereztünk még két ugyanilyen új vontatót” – 
mondta Horváth István. 

A programban szereplő tesztvontatók mellett kiváló állapotú használt járműveket is megtekinthettek a vendégek.

Sokan érdeklődve figyelték az új EfficientLine 2 modelleket és az 
Ügyfélteszt 2015 részleteit ismertető előadást. 

Múlt és jelen: a korosabb, de még kitűnő formának örvendő tűzoltó-
autó az Audi győri gyárában szolgál.

A szombati családi nyílt nappal egybekötött rendezvényen a vendégek 
egy rövid kör erejéig már kipróbálhatták a programban részt vevő 
tesztjárműveket.
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Szentmiklósi-Nagy Csongor 
ügyvezető igazgató, Hirvi 
Transport Kft.
Sokat elárul a 2013-ban alapított Hirvi Transport Kft. 
neve a profiljáról. Ugyanis a finn hirvi szó jávorszar-
vast jelent, utalva arra, hogy a cég nyerges ponyvás 
szerelvényei elsősorban magyar-észak-európai vi-
szonylatban dolgoznak. Jelenleg egy 2013-as MAN 
TGX 18.480 Euro 5 EEV XXL Comfort és egy 2015-ös 
MAN TGX 18.480 Euro 6 XXL Comfort modell szere-
pel a járműparkban.
„Korábban egy osztrák cégnél dolgoztam, ahol több-
ségében MAN TGX nyerges vontatókat üzemeltettek. 
Itt ismertem meg az MAN-ek megbízhatóságát és tel-
jesítőképességét, ezért döntöttünk a Hirvi Transport 
Kft. esetében is az oroszlános márka mellett. Miután 
tavaly megrendeltük a második vontatónkat, Turi 
Szabolcs értékesítő felajánlott egy TGX 18.560 Euro 
6 XXL EfficientLine 2 modellt tesztelésre az MAN 
Ügyfélteszt 2015 program kínálatából. Az átvétel előtt 
én vettem részt az MAN ProfiDrive továbbképzésen, 
amely nagyon hasznosnak bizonyult. Majd egy kollé-
gámmal megosztva négy hétig használtuk a járművet 
az egyik finnországi útvonalunkon, a nálunk szokásos 
közepes rakománytömeg mellett. A motor erejét igen 
meggyőzőnek találtuk, nagyon jó vezetési élményt 
nyújtott, azonban ennél a nem túl nagy raksúlynál az 
étvágya is nagyobb volt, mint a 480-as vontatónkénak, 
igaz, feleakkora AdBlue-fogyasztás mellett. Ezért ha 
legközelebb új nyerges vontató beszerzésére kerül sor, 
ismét egy TGX 18.480-ast rendelünk majd” – mondta 
Szentmiklósi-Nagy Csongor.
Fotó: Szentmiklósi-Nagy Kornél

Szele László irodavezető, 
Voleisped Kft.
Az idén 25 éves Voleisped Kft. közúti fuvarozással és 
szállítmányozással is foglalkozik, előbbi tevékenység-
ben körülbelül fele-fele arányban szerepel nemzetközi 
és belföldi fuvarozás. Nemzetközi színtéren ponyvás 
szerelvényekkel főként osztrák, olasz és német vi-
szonylatokon dolgozik a szombathelyi cég, míg bel-
földön konténerszállító, mozgópadlós és nyitott platós 
járműveket is üzemeltet. A flotta 27 tehergépkocsijá-
ból mintegy húsz MAN TGX típusú. Ezek jellemzően 
440 lóerős modellek, nagyjából a felük már Euro 6-os.
„Rendszeresen szoktunk tesztjárműveket kapni az 
MAN-től, így az MAN Ügyfélteszt 2015 program-
ból sem maradtunk ki. Egy TGX 18.440 Euro 6 XLX 
EfficientLine 2 modellt ajánlottak fel nekünk két hétre, 
amelyet osztrák és olasz viszonylatokon használtunk 
ponyvás félpótkocsival. Végig egy gépkocsivezető dol-
gozott a járművel, ami leginkább csak a gazdagabb 
felszereltségében különbözött flottánk fiatal MAN 
vontatóitól. Kollégánk számára a GPS-adatok alapján a 
domborzathoz előrelátóan alkalmazkodó sebességtar-
tó automatika jelentette a legfőbb újdonságot, amelyet 
egy-két nap alatt megszokott, és utána remekül műkö-
dött a rendszer. A jármű átvételekor kapott továbbkép-
zés pedig főként ismétlés volt számára, mert cégünknél 
korábban az MAN már megtartotta a ProfiDrive trénin-
get, aminek látszott is az eredménye a számokon” – nyi-
latkozta Szele László. 

"Számításaink alapján úgy döntöttünk, hogy az összes vontatónkat új TGX-ekre cserél-
jük" - mondta Horváth István, a Color Sped Kft. ügyvezető igazgatója.

"Négy hétig használtuk a TGX 18.560 Euro 6 XXL EfficientLine 2 modellt. A motor erejét 
igen meggyőzőnek találtuk, nagyon jó vezetési élményt nyújtott" - mondta Szentmiklósi-
Nagy Csongor, a Hirvi Transport Kft. ügyvezető igazgatója.

"Kollégánk számára a GPS-adatok alapján a domborzathoz előrelátóan alkalmazkodó 
sebességtartó automatika jelentette a legfőbb újdonságot, amelyet egy-két nap alatt 
megszokott, és utána remekül működött a rendszer" - mondta Szele László, a Voleisped 
Kft. irodavezetője.
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Európai 
színvonalon

Negyven új MAN Lion’s City CNG 
autóbusz állt forgalomba Kaposváron 

Tavaly novemberben ünnepélyes keretek 
között negyven új MAN Lion’s City 
CNG, azaz sűrített földgázzal (CNG) 
üzemelő autóbuszt helyezett forgalomba 
a Kaposvári Közlekedési Zrt., 25 szóló 
és 15 csuklós modellt. A teljes korábbi 
flottát leváltó, korszerű járműveknek 
köszönhetően nemcsak akadálymentes 
és kényelmes azóta a somogyi 
megyeszékhely buszközlekedése, 
hanem a gázüzem révén csendes, 
környezetkímélő és gazdaságos is.

Kaposvár tavaly ősszel a teljes autóbusz-
parkját lecserélte negyven új MAN Lion’s City 
CNG autóbuszra, ami igen jelentős lépés volt 
úgy a város és térsége, mint az MAN Kamion 
és Busz Kereskedelmi Kft. számára. Az pedig 
különösen példaértékű még nemzetközi mércé-
vel is, hogy az új flotta összes járműve sűrített 
földgázzal üzemel.
A kaposvári buszállomány átlagos életkora 
meghaladta a 17 évet, a járművek átlagos fu-
tásteljesítménye pedig a 800 ezer kilométert. 
Így a közlekedési vállalat és a más tekintetben 
is lendületesen fejlődő város ambiciózus veze-
tése az egész flotta lecserélése mellett döntött, 
méghozzá sűrített földgázzal üzemelő jármű-
vekre, így Kaposvár közösségi buszközlekedése 
egy csapásra nyugat-európai szinten is élenjáró 
színvonalúvá vált.

Mintaflotta
A 25 szóló busz 12 méter hosszú, 84+1 férő-
helyes és 2-2-2 ajtóképletű, míg a 15 csuklós 
modell 18,75 méter hosszú, 157+1 férőhelyes és 
2-2-2-2 ajtóképletű. Mindkét változat hajtásá-
ról a 12,8 literes, soros, hathengeres, Euro 6-os 
MAN E2876 gázmotor gondoskodik, a szólók 
esetében 272, míg a csuklósoknál 310 lóerő leg-
nagyobb teljesítménnyel, amelyhez ZF EcoLife 
hatfokozatú automatikus sebességváltó csat-
lakozik. A teljesen kompozit palackok a tetőn 
kaptak helyet, és 1284 liter összkapacitásukkal 
legalább négyszáz kilométer hatótávolságot biz-
tosítanak a járműveknek.
A szóló és a csuklós modellek egyformán vé-
gig alacsonypadlós kivitelűek, a második aj-
tónál mechanikus rámpával, valamint kívül-
belül olyan utastájékoztató rendszerrel, amely 
siketek és nagyothallók, valamint vakok és 

AKTUÁLIS     MAN Lion’s City CNG buszok Kaposváron
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gyengénlátók számára is akadálymentes közlekedést tesz lehetővé. Ezenkí-
vül nagy teljesítményű légkondicionáló és ingyenes Wi-Fi vezeték nélküli 
internetkapcsolat fokozza az utazóközönség kényelmét. A járművek külső 
színvilágát pedig a város lakossága körében végzett közvélemény-kutatás 
alapján határozták meg, új, elegáns arculatot adva a város közösségi közle-
kedésének. Sőt, mindegyik jármű hátulján egy, a városhoz kötődő híresség 
arcképe és neve díszeleg.

Részben biogázzal
Az új buszok átadását a város főterén népes tömeg ünnepelte a ragyogó 
napsütésben, katonazenekar és színi előadás kíséretében. Beszédében 
Szita Károly polgármester, Tasó László közlekedéspolitikáért felelős ál-
lamtitkár, Veizer Jánosné, a Kaposvári Közlekedési Zrt. vezérigazgatója és 
Johan Björnör, az MAN Truck & Bus AG alelnöke is méltatta a flottacsere 
jelentőségét.
Az új járművek üzemeltetéséhez egy töltőállomást is létrehoztak a város 
távhőszolgáltatójának telephelyén, ahol két kútoszlopnál egyszerre két 
busz is tankolhat sűrített földgázt. A teljes feltöltés mintegy tíz percet 
vesz igénybe. A rendszer érdekessége, hogy a kaposvári cukorgyárban 
keletkező melléktermékből előállított metángáz egy részét betáplálják a 
távhőszolgáltató hálózatába, így a kaposvári MAN buszok részben bio-
gázzal üzemelnek, ami még környezetkímélőbb és még gazdaságosabb 
működést eredményez. 

Jelképes kulcsátadás. A képen balról jobbra: Johan Björnör, az MAN 
Truck & Bus AG alelnöke, Reinhard Faderl, az MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója és Szita Károly, Kaposvár 
polgármestere.

A 25 szóló MAN Lion’s City CNG 12 méter hosszú és 272 lóerős, 49 
álló- és 35+1 ülőhellyel.

Az újonnan létesített töltőállomáson mintegy tíz perc alatt feltölthetők 
sűrített földgázzal a buszok.

Mindegyik busz hátulján egy-egy kaposvári híresség látható, sporto-
lók, művészek, politikusok.

AKTUÁLIS     MAN Lion’s City CNG buszok Kaposváron

A kaposvári MAN Lion's City CNG 
autóbuszok főbb műszaki adatai

TÍPUS: MAN LION'S 
CITY CNG  
EURO 6

MAN LION'S 
CITY GL CNG 

EURO 6

Felépítés: szóló csuklós

Hosszúság (m): 11,98 18,75

Ajtóképlet: 2-2-2 2-2-2-2

Álló-/ülőhelyek 
száma:

49/35+1 118/39+1

Motor típusa: E2876 LUH E2876 LUH

Összlökettérfogat (l): 12,8 12,8

Legnagyobb  
teljesítmény 
(kW(LE)/1/min):

200(272)/2000 228(310)/2000

Legnagyobb  
nyomaték (Nm/1/min):

1050/1100-1700 1250/1000-1700

Sebességváltó 
típusa:

ZF EcoLife 
hatfokozatú 
automatikus

ZF EcoLife 
hatfokozatú 
automatikus



Miskolc 75 új MAN Lion’s City CNG 
autóbuszt szerzett be

Március 4-én a Buszok éjszakája elnevezé-
sű városi ünnepség keretében 75 új MAN 
Lion’s City CNG, azaz sűrített földgázzal 
üzemelő autóbusz állt munkába Miskolcon. 
A korszerű, jól felszerelt járművek tökélete-
sen illeszkednek a borsodi megyeszékhely 
Smart & Green programjába, miközben új 
arculatot adnak a városképnek.

Ezért a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. (MVK 
Zrt.) az elöregedett buszpark megújításakor 
a dízelekhez képest lényegesen kisebb káros-
anyag-kibocsátással, valamint jóval csende-
sebben működő, sűrített földgázzal (CNG) 
üzemelő járművek mellett döntött. A 40 szóló 
és 35 csuklós autóbusz beszerzésére kiírt pá-
lyázaton tavaly az MAN került ki győztesként 
a 2015-ös Év autóbusza díjjal kitüntetett Lion’s 
City CNG típussal.
A 75 új MAN autóbusz mindegyike végig ala-
csonypadlós, teljesen akadálymentes, beleért-
ve a külső-belső audiovizuális utastájékoztató 
rendszereket is, légkondicionált, a csuklósok-
ban pedig ingyenes WiFi vezeték nélküli inter-
netkapcsolat is szolgálja az utasok kényelmét. 
Így kiválóan illeszkednek Miskolc Smart & 
Green programjába, amit a járművek egyedi 
zöld-fehér dekorációja is jól kifejez.

Hello Miskolc!
Március 4-én nagyszabású ünnepséggel kö-
szöntötte a város az új, környezetkímélő bu-
szok megérkezését. A Buszok éjszakáján a 
Városháza előtti téren lézershow, gyermek-
programok és koncertek szórakoztatták a több 
ezer fős tömeget, ám az est fénypontját az 
MAN buszok leleplezése, hivatalos átadása a 
szalagátvágással, majd a járművek felvonulása 
jelentette.  
„Büszkék vagyunk arra, hogy részt vehetünk a 
miskolci buszflotta megújításában. A borsodi 
megyeszékhelyen 2002-ben álltak forgalomba 
az első MAN autóbuszok, amelyeket 2006-ban 
Neoplan Centroliner csuklós modellek követ-
tek. A mostani beszerzés újabb fejezetet nyit 

AKTUÁLIS    MAN Lion’s City CNG buszok Miskolcon

Néhány évvel ezelőtt vadonatúj villamosokat 
helyeztek üzembe, most pedig a buszflottát 
korszerűsítették.

Hello MAN!
A borsodi megyeszékhelyen közismerten nagy 
problémát jelent a levegő szennyezettsége. 

Miskolcon korántsem üres szlogen a Smart & 
Green program, ennek keretében ugyanis az 
elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtottak 
végre a városban a távhőszolgáltatás megrefor-
málásától az okostelefonos hibabejelentő al-
kalmazás bevezetéséig. Több lépcsőben a város 
közösségi közlekedése is jelentősen megújult. 

Az okos és 
zöld városért

14   MANmagazin  2016 ❘1



Miskolc új MAN Lion’s City CNG autóbuszai új arculatot adnak a város 
képének, illetve közösségi közlekedésének.

Március 4-én a Buszok éjszakáján több ezren ünnepelték Miskolc új 
autóbuszait.

A jelképes kulcsátadás ünnepélyes pillanata a Buszok éjszakája rendez-
vényen. A képen balról jobbra: Joachim Theile-Ochel, az MAN kelet-eu-
rópai, CIS régióbeli és németországi buszértékesítési igazgatója, Fónagy 
János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, Dr. Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere és Reinhard Faderl, az MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója.

AKTUÁLIS    MAN Lion’s City CNG buszok Miskolcon

az MAN és Miskolc jó kapcsolatában” – mondta Reinhard Faderl, az 
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója az át-
adáskor.

Új flotta, új töltőállomás
A buszok sűrített földgázzal való ellátásáról egy újonnan létesített 
töltőállomás gondoskodik. Az MVK Zrt. telephelyén egyszerre hat 
autóbusz tankolhat, míg a kút közforgalmú területén két személy-
gépkocsi vagy más haszonjármű. Így ez nemcsak hazánk, hanem a 
környező országok viszonylatában is a régió legnagyobb kapacitású 
CNG-töltőállomása.
A flottaátadást pedig a miskolci városházán egy CNG-konferencia 
előzte meg, ahol sok hasznos tudnivaló elhangzott erről az Európa-
szerte egyre nagyobb teret hódító technológiáról. Többek között a Ka-
posvári Közlekedési Zrt.-nél tavaly ősszel üzembe állt 40 MAN Lion’s 
City CNG autóbusz kiváló üzemeltetési tapasztalatairól is szó esett, 
amelyek az előzetes várakozásoknál is gazdaságosabban, valamint 
problémamentesen szolgálják a város utazóközönségét.

A miskolci MAN Lion’s City autóbuszok főbb adatai

Típus: A21 szóló A40 csuklós

Hosszúság (mm): 11980 18750

Szélesség (mm): 2500 2500

Magasság (mm): 3370 3370

Tengelytávolság (mm): 5875 5875+6770

Fordulási kör átmérője (mm): 22300 24428

Gázpalackok térfogata (l): 1284 1284

Ülő-/állóhelyek száma: 30+1/54 42+1/110

Motor típusa: E2876 E2876

Összlökettérfogat (l): 12,8 12,8

Legnagyobb teljesítmény (kW(LE)/1/min): 200(272)/2000 228(310)/2000

Legnagyobb nyomaték (Nm/1/min): 1050/1100-1700 1250/1000-1700

Sebességváltó típusa: Voith D 854.5 négyfokozatú automatikus Voith D 854.5 négyfokozatú automatikus
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„Megemeltük 
a nívót!”

Megnyílt az MAN új épülete a dunaharaszti központban

Április 21-én este hivatalosan is 
megnyílt az MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft. új oktató- és 
irodaépülete a húsz éve fennálló 
dunaharaszti központ kibővített 
területén. A korszerű és impozáns 
létesítmény stabil alapokat nyújt a 
cég jövőjének.

Az elmúlt évek dinamikus piaci fej-
lődésével együtt a dunaharaszti központ húsz-
éves épülete már szűkössé vált a kirendeltségi és 
importőri feladatok együttes ellátására. A tavaly 
nyáron kezdődött zöldmezős beruházás eredmé-
nyeként felépült új létesítménybe számos funkció 
átkerült, mint például a buszértékesítés, a hasz-
náltjármű-értékesítés, az igazgatóság, a marketing, 
a HR és a gazdasági osztály, valamint a prémium-
márka presztízséhez méltó gépjárműátadó helyi-
ség és modern oktatóközpont is működik az új 
épületben.

Prémiummárkához méltó
A korszerű és elegáns létesítményt az Óbuda Cso-
port tervei alapján a Merkbau Építőipari és Ke-
reskedelmi Kft. építette meg. A két cég képviselői 
kiemelték, hogy nagy hangsúlyt fektettek az inno-
vatív, prémiummárkához illő tervekre, valamint 
hasonlóan nagy gondot fordítottak a minőségre 
is az építkezés során. Összesen 1500 köbméter 
beton, 120 tonnányi acél és 700 négyzetméternyi 
üveg felhasználásával 1300 négyzetméternyi iro-
da, egy 220 négyzetméteres csarnok, 2900 négy-
zetméternyi út, valamint 29 parkolóhely jött létre. 

RENDEZVÉNY     Épületavatás
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Hosszú távú tervek
Reinhard Faderl, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. ügyvezető 
igazgatója megnyitó beszédében kihangsúlyozta, hogy régi álom vált va-
lóra a beruházással. „Közel ezer új járművet értékesítettünk tavaly, a hasz-
nált járművekkel együtt pedig ez a szám meghaladta az 1200-at. Többek 
között ez a piaci fejlődés tette indokolttá a szervizszolgáltatások bővítését, 
valamint kollégáink oktatási rendszerének fejlesztését is. Ezekhez kiváló 
körülményeket nyújt az új épület. Mi hosszú távra tervezünk Magyaror-

A szalagot Csonth Tamás, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. gazdasági ügyvezető igazgatója, Roland Schacht, az MAN Truck&Bus 
kelet-közép-európai régiójának igazgatója, dr. Szalay László, Dunaharaszti polgármestere és Reinhard Faderl, az MAN Kamion és Busz Kereske-
delmi Kft. ügyvezető igazgatója vágta át ünnepélyesen.

Tágas és elegáns terek uralják az épület belsejét.

Számos funkció helyet kapott az új épületben.

Az új épület közvetlenül a már húsz éve fennál-
ló központ mellett helyezkedik el az 51-es főút 
mentén, közel az M0 autóúthoz.

Elegáns környezet és különleges programok fogadták a VIP-vendégeket az új épület megnyitó 
ünnepségén.

RENDEZVÉNY     Épületavatás

szágon, amelyre ez a több mint 700 millió forint összértékű beruházás is 
kitűnő bizonyíték” - mondta az ügyvezető igazgató.

Különleges rendezvény
A megnyitó ünnepségen az új épület biztosította elegáns környezetben rend-
hagyó programok szórakoztatták és gasztronómiai különlegességek várták 
a mintegy 120 VIP-vendéget, többségében a cég ügyfeleit és a partnercégek 
vezetőit.



Fejlődő szerviz-
szolgáltatások

Újdonságok az egyre teljesebb körű 
kiszolgálásért 

Manapság az ügyfelek igényei a szer-
vizszolgáltatások terén minden eddigi-
nél nagyobb tempóban nőnek. Az MAN 
Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. ezért 
folyamatosan és átfogóan fejleszti vevő-
szolgálatának színvonalát. Az elmúlt év 
újdonságairól Széll Tamás vevőszolgálati 
igazgató és Varga Norbert, a szervizháló-
zat igazgatója számolt be.

„Sokat fejlődött az MAN Kamion 
és Busz Kereskedelmi Kft. vevőszolgálata az el-
múlt egy év során, de így sem eleget, tehát van 
még tennivalónk a közeljövőre nézve is. Igyek-
szünk a lehetőségeinknél is magasabb szintű 
célokat kitűzni, hogy valóban a lehető legszín-
vonalasabb kiszolgálást nyújthassuk ügyfele-
inknek” – kezdte Széll Tamás vevőszolgálati 
igazgató.

Bővülő kapacitás
Az elmúlt évek járműértékesítési sikerei révén 
jelentősen megnőtt az MAN tehergépkocsik, 
illetve autóbuszok száma hazánkban, ami meg-
követelte a márkaszervizek kapacitásának kibő-
vítését. Ezért immár Győrben és Tiszaújváros-
ban hétköznapokon 7 és 18, szombaton 8 és 12, 
míg Dunaharasztiban hétfőtől péntekig 6 és 18, 
szombaton pedig 8 és 12 óra között tart nyitva 
a műhely, de igény esetén ez tovább bővíthető. 
Emellett tavaly harminc százalékkal nőtt az 
autószerelő munkatársak létszáma, és a közel-
jövőben további állománybővítés várható. Du-
naharasztiban idén nyáron a műhely területe is 
mintegy negyven százalékkal gyarapodik két új 
kocsiállás kialakításának köszönhetően. A ter-
vek szerint a javítási folyamatokat az ügyfelek 
számára érzékelhető módon nem befolyásolja 
majd az építkezés.
„A mennyiségi növekedés mellett a minőségi 

SZOLGÁLTATÁS      AFTER SALES
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fejlődésre is nagy figyelmet fordítunk. Az elmúlt két évben ezért minden 
kirendeltségünkön felújítottuk az ügyfélváró helyiségeket, modern, tágas 
tereket alakítottunk ki internetkapcsolattal, televízióval és pihenőszobá-
val együtt. Dunaharasztiban azonban idén nyáron az ügyfélteret is tovább 
korszerűsítjük” – tette hozzá Varga Norbert, a szervizhálózat igazgatója.
Mindezek megkoronázásaként tavaly zöldmezős beruházásként a duna-
haraszti központ mellett felépült egy impozáns, nyugat-európai színvo-
nalú épület, amely oktatóközpontot, elegáns járműátadót, tágas tárgyaló-, 
illetve előadótermet, valamint korszerű irodákat foglal magában, kiváló 
lehetőségeket kínálva a minőségi munkavégzéshez és a cég további fejlő-
déséhez. Az új oktatóközpont igen nagy jelentőségű, hiszen a járműtech-
nika rohamos fejlődése mellett elengedhetetlen a munkatársak folyamatos 
továbbképzése. Ezenkívül a szervizhálózati partnerek és a gépkocsivezetők 
képzéséhez is megfelelő körülményeket biztosít az új központ.
A középtávú tervekben pedig a szervizpartneri hálózat további bővítése 
is szerepel, hogy az ország minden pontján még közelebb kerülhessen az 
MAN az ügyfelekhez.

Mindent egy helyen
Az idő, a költségek és az üres kilométerek optimalizálása érdekében ma 
már az ügyfelek elvárják, hogy járműveikkel kapcsolatosan mindent egy 
helyen, egy időben elintézhessenek.
„Mivel többnyire komplett szerelvények gördülnek be a szervizeink-
be, kézenfekvő, hogy a pótkocsik karbantartását, illetve javítását is 
el tudjuk végezni, teljes körű kiszolgálást nyújtva ügyfeleinknek. Két 
évvel ezelőtt hivatalos szervizpartneri szerződést kötöttünk a Schmitz 
Cargobullal, és azóta egyre több pótkocsit javítunk, így egyre több ta-
pasztalatot szerzünk e téren. A piaci igényeket követve idén március-
ban a Kronéval is aláírtuk a megállapodást. Így a győri kirendeltségünk 
már Krone márkaszervizként is áll ügyfeleink rendelkezésére, amit ha-

Az elmúlt egy évben a nyitvatartási idő és a dolgozói létszám kibővítése révén jelentősen bővült az MAN márka-
szervizek kapacitása.

Egyre többen felismerik, hogy 
hosszú távon az eredeti alkat-
részek jelentik a költséghatéko-
nyabb megoldást.
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marosan a többi szervizünk is követ” – magyarázta Varga Norbert.
„A műhelyeinkben így egy tető alatt mindent el lehet intézni az olajcseré-
től a legnagyobb javításokig, sőt, karambolos javításokig. Természetesen a 
műszaki vizsgáztatást, gépjárművek és pótkocsik első forgalomba helyezé-
sét, tachográfok felülvizsgálatát és illesztését, valamint légkondicionálók 
javítását, tisztítását is elvégeztethetik nálunk az ügyfelek, hogy csak né-
hány példát említsek” – egészítette ki Varga Norbert.

Maximális biztonság és kiszámíthatóság
Dinamikus fejlődést mutat a javítási és karbantartási szerződések területe 
is, amelyek tervezhetőbbé teszik az üzemeltetési költségeket, minimalizál-
va a váratlan kiadások kockázatát. Egyrészt bővült a különféle csomagok 
kínálata, másrészt az elmúlt egy évben másfélszeresére gyarapodott a 
szerződésállomány. Ez azt tükrözi, hogy az ügyfelek egyre inkább hosszú 
távon gondolkoznak.
Jól kiegészíti a javítási és karbantartási szerződéseket az akár három évig 
is kibővíthető gyári garancia, amely szintén nagy biztonságot nyújt az 
üzemeltetőknek. Idén április elsejétől e téren is sokkal szélesebb lehe-
tőségek állnak rendelkezésre. Ráadásul a gyári garancia egész Európá-
ban érvényesíthető, több mint 1200 MAN márkaszervizben. Szintén 
Európa-szerte igénybe vehető a 0-24 órás segélyszolgálat is, a javítási és 
karbantartási szerződésekkel együtt pedig mobilitásgarancia-csomagok 
is elérhetők.

Optimalizált alkatrész-kiszolgálás
„Alkatrész-értékesítési üzletágunk is meggyőző ütemben fejlődik. Egyre 
több üzemeltető felismeri, hogy az eredeti és az utángyártott alkatrészek 
élettartama közötti különbség révén hosszú távon az eredeti cikkek jelen-
tik a költséghatékonyabb megoldást.
Tavaly indult útjára egy új projektünk, a számítógépes diszpozíciós rend-

„A jó minőségű termékek és a gyors, színvonalas szervizkiszolgálás 
együttesével a legjobbak lehetünk a piacon.”
Széll Tamás, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. vevőszolgálati igazgatója
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szer. Ennek célja biztosítani, hogy mindig a megfelelő alkatrészek álljanak 
rendelkezésre a raktáron, illetve a gyorsan szükséges alkatrészek azonnal 
elérhetők legyenek. Az MAN rendkívül széles típusválasztékának ered-
ményeként jelenleg több mint kétszázezer élő cikkszám szerepel a rend-
szerünkben, így igen nagy kihívást jelent ennek megfelelő kezelése. Az új 
rendszer bevezetésével nemcsak optimalizáltuk, hanem növeltük is a rak-

tárkészleteinket, így gyorsabb alkatrész-kiszolgálást nyújthatunk ügyfele-
inknek. Sőt, igény esetén a vásárló telephelyére is kiszállíttatjuk a kívánt 
alkatrészt.
Továbbá bevezettünk egy új értékesítési felületet is, egy online rendelési 
rendszert, amelyben katalógus alapján lehet vásárolni. Tapasztalataink sze-
rint ezt egyelőre inkább a nagyobb flották esetében választják az ügyfelek. 

Az MAN márkaszervizekben beépített alkatrészekre tavaly óta két év szavatosság vonatkozik. Ez is jól tükrözi az eredeti alkatrészek kiváló minőségét.

Az MAN márkaszervizekben ma már minden egy helyen elérhető a 
komplett szerelvényekhez, beleértve a pótkocsik karbantartását és 
javítását is.

Széll Tamás, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. vevőszolgálati
igazgatója.

SZOLGÁLTATÁS      AFTER SALES
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Szintén fontos újdonság, hogy az MAN márkaszervizekben beépített al-
katrészekre tavaly óta két év szavatosság vonatkozik. Ez is jól tükrözi az 
eredeti alkatrészek kiváló minőségét. Garancia és szavatosság szempont-
jából ezekkel egyenértékűek az ECOline név alatt kínált, gyárilag felújított 
alkatrészek is, azonban ezek kedvezőbb áron elérhetők. Ügyfeleink köré-
ben egyre keresettebbek az ECOline alkatrészek, évente 15-20 százalékkal 
nő ezek forgalma” – nyilatkozta Széll Tamás.

Megtérülő továbbképzések
Egyre többen veszik igénybe az MAN ProfiDrive járművezető-tovább-
képzéseket is, amelyeket az ügyféligényeknek megfelelően, testre sza-
bottan tartanak az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. szakokta-
tói, akár a jelentkezők telephelyén is. A tapasztalatok alapján rendkívül 
gyorsan megtérülnek a tréningek, hiszen ezek eredményeként a mé-
rések alapján átlagosan 5-18 százalékos megtakarítást érnek el a gép-
kocsivezetők az üzemanyag-fogyasztásban, továbbá hosszabb távon a 
karbantartási költségek is csökkennek.

Első az ügyfél
„Másik új projektünk, a Customer First (Első az ügyfél) célja az 
ügyfélelégedettség minél pontosabb mérése. Ennek keretében a szer-

vizlátogatás után egy hónappal telefonon felkeressük ügyfeleinket, és 
megkérdezzük, hogy mennyire voltak elégedettek a kiszolgálással, elő-
fordult-e bármilyen probléma ennek kapcsán. Az esetleges reklamá-
ciókat kivizsgáljuk, és a lehető leggyorsabban megtesszük a szükséges 
intézkedéseket, hogy megelőzzük a további problémákat. Az eddigi 
tapasztalatok alapján egyébként az európai átlaghoz képest nagyon jól 
teljesít az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft” – magyarázta Széll 
Tamás.

A legjobb a piacon
Maga az MAN pedig a németországi TÜV Report jelentésben teljesít ki-
válóan, ugyanis a hatósági műszaki vizsgák sikerességének aránya alapján 
tavaly immár sorban a negyedik évben végzett az oroszlános márka az első 
helyen.
„Büszkék vagyunk arra, hogy a TÜV Report szerint az MAN a legmeg-
bízhatóbb márka a piacon. Ebben a termékek kiváló minősége mellett a 
szervizkiszolgálásnak, illetve a javítási és karbantartási szerződéseknek is 
jelentős szerepe van. „Az MAN-hez mi értünk a legjobban” – hangzik a 
szlogenünk. Így a jó minőségű termékek és a gyors, színvonalas szerviz-
kiszolgálás együttesével a legjobbak lehetünk a piacon” – zárta a szót Széll 
Tamás.

Varga Norbert, a magyarországi 
szervizhálózat igazgatója

Idén év elejétől Varga Norbert az MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft. szervizhálózati igazgatójaként dolgozik. 
A vevőszolgálati üzletág fejlődése, illetve a cég szervezeti 
átalakítása tette szükségessé ennek a pozíciónak a létre-
hozását, amelynek betöltésére Varga Norbert bizonyult a 
legmegfelelőbbnek. Varga Norbert 25 éves szakmai tapasz-
talattal rendelkezik járművek szervizelésében, ebből nyolc 
évet Ausztriában dolgozott. Magyarországon a győri kiren-
deltséget vezeti hosszú ideje igen sikeresen és eredménye-
sen, sőt, 2003-tól 2005-ig, valamint 2013-ban fél évig ezzel 
párhuzamosan a pécsi kirendeltséget is felügyelte. Idén év 
elejétől pedig az összes hazai márkaszerviz az ő irányítása 
alá tartozik.Az MAN flottairányító rendszer okostelefonos alkalmazásának köszön-

hetően bárhol és bármikor megtekinthetők a járművek üzemelési adatai.

SZOLGÁLTATÁS      AFTER SALES
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Hogyan indult a szakmai pályafutása, illetve mikor és hogyan került a BI-
KA Logisztika Kft.-hez?
A Széchenyi István Egyetemen diplomáztam 2001-ben közgazdászként, nem-
zetközi szállítmányozó szakirányon, tehát tudatosan készültem erre a pályá-
ra. Ezt követően egy győri szállítmányozó társaságnál helyezkedtem el, majd 
2002-ben kerültem a szolnoki BI-KA logisztikai vállalkozáshoz fuvarszervező-
ként. 2005-től egyre magasabb szintű vezetői beosztásokat tölthettem be, elő-
ször osztályvezetőként, majd operatív igazgatóként, 2013. január 1-jétől pedig 
ügyvezető igazgatóként dolgozom. Még ugyanebben az évben MBA diplomát 
szereztem a Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Karán. 
Aki a logisztikai ágazatban tervezi a jövőjét, fontos tudnia, hogy egy rendkívül 
impulzív, kihívásokkal teli világban kell nap mint nap helytállnia, amelyet csak 
az tud igazán jól teljesíteni, aki elkötelezett a szakma iránt. Természetesen szá-
mos sikerélményt is tartogatnak a hétköznapok, egy szinte lehetetlennek tűnő 
fuvarfeladat megszervezésétől kezdve egy jelentős tender sikeres elnyerésén át 
egy évtizedek óta hűséges megbízó partner elismerő szaváig.

Mit jelent nőként érvényesülni ezen a területen, milyen előnyeit, esetleg 
hátrányait látja ennek a férfi kollégákhoz képest?
A szállítmányozási, illetve logisztikai szakma tipikusan nem a nőies hiva-
tások közé tartozik, annak ellenére, hogy egyre gyakrabban áll női vezető 
ezen vállalkozások élén. Egy vezető ismérve elsősorban nem a női vagy férfi 
mivoltából fakad, sokkal inkább a sikerességéből. Az első számú vezető egy 

Hölgyválasz
Szécsi Gabriella, a BI-KA Logisztika Kft. ügyvezető igazgatója

WoMAN elnevezésű új rova-
tunkban olyan sikeres höl-
gyeket mutatunk be, akiknek 
szakmai pályafutása szoro-
san kötődik a fuvarozás, a 
haszonjárművek és ennek 
kapcsán az MAN világához. 
A rovat első szereplője Szé-
csi Gabriella, a harminc MAN 
nyerges vontatót üzemeltető 
BI-KA Logisztika Kft. ügyveze-
tő igazgatója. 

vállalat vagy egy szervezeti egység élén állva irányt jelöl ki, példát mutat, 
tervez, szervez, motivál és, ha szükséges, szankcionál. Ezek a feladatok nem 
különíthetők el a nemi különbségek alapján. Meglátásom szerint a különb-
séget a végrehajtás módszereiben, a célok elérésének eszközeiben, valamint 
a stílusban lehet felfedezni. 

Mi a véleménye az MAN márkáról és az MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft.-ről? 
A MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.-vel évek óta tartó sikeres 
együttműködésnek köszönhetően meggyőződhettünk nagyfokú rugalmas-
ságukról és szakértelmükről. A beszerzett vontatókkal elégedettek vagyunk, 
és úgy véljük, hogy maximálisan kiszolgálják a vállalatunk által támasztott 
igényeket. Összességében az MAN-t egy megbízható, stabil márkának tart-
juk a tehergépjárművek piacán.

Női szemmel milyennek látja az MAN tehergépkocsikat?
A gépjárművezetőink véleményére is alapozva, az általunk üzemeltetett 
MAN vontatók a kényelem és a kezelhetőség szempontjából is megfelel-
nek az elvárásainknak: a belső környezet színvonala a felsőkategóriás sze-
mélygépkocsikat idézi, tágas vezetőfülke és ergonomikus kialakítás jellemzi 
ezeket a járműveket. A külső dizájn erőt, dinamizmust és megbízhatóságot 
sugároz, amely már távolról jelzi partnereink számára a vállalatunk által is 
képviselt magas szintű elvárásoknak való megfelelés szándékát.

WoMAN       Hölgyek az MAN világában



2016 ❘1  MANmagazin   23

TERMÉK      Speciális jármű

Országszerte közel száz járművel végez betegszállítást az AMS cégcsoport. 
A csoport egyik speciális tagjaként hét évvel ezelőtt kezdte meg tevékenysé-
gét az AMS Assistance Kft. a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, 
ahol a mozgásukban korlátozott utasok mozgatásáról gondoskodnak. Ezt a 
feladatot jelenleg közel ötven fő, két hordágyas mentőautó, négy átalakított 
mikrobusz és három emelőszerkezetes tehergépkocsi látja le. Ez utóbbiak 
egyike a brit Mallaghan cégnél felépítményezett MAN TGL, amely a speci-
ális igényű utasok be- és kiszállásához nyújt segítséget, amikor a repülőgép 
nem csápra áll. 

Különleges igényekre
A felépítményben két kerekesszékes hely és négy ülés található, a hidraulikus 
emelőberendezés pedig akár hat méter magas padlószintre is felemelheti a 
dobozt, így egy Jumbo Jet kiszolgálása sem akadály. Ez volt az egyik alapkö-
vetelmény a megrendeléskor.
„A beszerzéskor mi a felépítményező céget választottuk ki, amely ezt az 

Akadálymentesítő célgép

Az AMS Assistance Kft. 
repülőtéri emelőszerkezetes MAN TGL járműve

Egy repülőtéren szokványos haszonjárműveket jóformán nem 
is lehet látni, csak mindenféle speciális, egyedi kialakítású 
kiszolgáló járművet, amelyek szorgos hangyák módjára 
sürögnek-forognak a gépmadarak között megállás nélkül. 
Pontosan ilyen az AMS Assistance Kft. emelőszerkezetes 
MAN TGL tehergépkocsija is, amely a Budapest Liszt Ferenc 
nemzetközi repülőtéren segíti a mozgásukban korlátozott 
utasok mozgatását. 

emelőszerkezetet alapvetően TGL fülke-alvázakra építi, így került MAN a 
flottánkba” – kezdte Fehér Gábor, az AMS Assistance Kft. operatív vezetője. 
„Immár öt év tapasztalata alapján állíthatom, hogy az alapjármű is éppúgy 
bevált, mint a felépítmény. Igaz, hogy a gépkocsi eddigi teljes futásteljesít-
ménye még úgy is csak hatezer kilométer, hogy új korában „saját lábon jött 
haza” az Egyesült Királyságból, azonban már 750 órát üzemelt a mellékhaj-
tása az emelőberendezés működtetéséhez. Ez idő alatt a kötelező szervizelé-
seken kívül más beavatkozást nem igényelt, abszolút megbízhatóan üzemel, 
ami számunkra, és persze az utasok számára, rendkívül fontos szempont. 
Sőt, legutóbb az MAN dunaharaszti szervizétől házhoz jöttek az időszakos 
karbantartás elvégzéséhez, hogy ne kelljen közúton mozgatnunk a jármű-
vet. Persze nemcsak megbízhatósága miatt szeretjük az MAN TGL-t, hanem 
dinamikussága és jó fordulékonysága miatt is, amire itt a repülőtéren nagy 
szükség van. Ezenkívül a kényelmes munkavégzésről MAN TipMatic auto-
matizált sebességváltó gondoskodik, a milliméter pontosságú manőverezést 
pedig tolatókamera segíti” – egészítette ki Fehér Gábor.
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Csúcsszínvonalú látványosságai-
val tömegeket vonz Münchenbe a világ minden 
részéről. Nem, most nem az Oktoberfestről van 
szó, hanem a baumáról, ahol óriáskerekek he-
lyett óriási daruk merednek az égbe. Több mint 
600 ezer négyzetméteres területével ez a világ 
legnagyobb építőipari szakkiállítása, ahova idén 
több mint kétszáz országból több mint félmillió 
vendég érkezett. Az MAN egy ezer négyzetmé-
teres fedett és egy 250 négyzetméteres szabadtéri 
területen mutatta be újdonságait tíz jármű segít-
ségével. 

Extrakönnyű betonkeverő
Méltán állt a figyelem középpontjában a négyten-
gelyes TGS modellből kialakított betonkeverő, 
ugyanis csökkentett saját tömegének köszönhe-
tően fél köbméterrel több betont szállíthat ha-
gyományos társaihoz képest. Ez többek között az 
új hipoid tandemtengelynek köszönhető, amely 

180 kilogrammal könnyebb az eddigi hipoid tan-
demtengelynél és 280-nal az AP tengelynél. 
Szintén nagy érdeklődést váltott ki az MAN 
HydroDrive rendszerrel, azaz kapcsolható hidrau-
likus elsőkerék-hajtással ellátott TGS nyerges von-
tató. A több mint tíz éve rendelhető HydroDrive 
újdonsága, hogy immár MAN TipMatic automa-
tizált sebességváltóval is társítható.

Extraerős motorral
Továbbá nagyközönség elé állt a baumán a TGX 
D38 zászlóshajó is, méghozzá háromtengelyes, 
560 lóerős, darus platós kivitelben, amely nagy 
terhelés mellett is kiváló átlagsebesség elérését 
teszi lehetővé a termelékenység fokozása érde-
kében. A TGX 41.640 8x4/4 csúcsmodellben 
pedig a legkorszerűbb műszaki megoldásokat 
felvonultató D38-as motor legerősebb, 640 ló-
erős változata szerepelt, az új MAN TipMatic TX 
automatizált sebességváltóval társítva. Ez a vál-

tó a számos kényelmi funkciója mellett még az 
üzemanyag-fogyasztás csökkentését is elősegíti.

Kettéosztott kipufogórendszer
Az MAN ügyfélközpontú termékfejlesztési fi-
lozófiáját ékesen példázta a négytengelyes TGS 
kettéosztott kipufogórendszere. Ennek lényege, 
hogy a dízel részecskeszűrő a két első tengely kö-
zött, míg az SCR-katalizátor magasabban, a fülke 
mögött egy külön kereten helyezkedik el. Ez a 
megoldás egyrészt kisebb por felkavarását ered-
ményezi, másrészt nagyobb szabad helyet hagy 
az alvázon, például üzemanyagtartályok vagy 
más segédberendezések számára. Sőt, az ügyfe-
lek választhatnak rövidebb tengelytávolságot is a 
könnyebb manőverezhetőség érdekében.

Egyéb különlegességek
Mindemellett olyan érdekességekkel is talál-
kozhattak a látogatók a standon, mint a rend-

Az MAN-re építhet
Újdonságok a bauma 2016 kiállításon

Minden harmadik év áprilisában hatalmas kalandparkká válto-
zik a müncheni vásárváros, így volt ez az idei bauma alkalmá-
val is. A világ legnagyobb építőipari szakkiállításán az MAN tíz 
járművet és teljes körű megoldásokat mutatott be az iparág 
számára, köztük számos újdonsággal.

TERMÉK       Építőipari újdonságok
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kívül robusztus, szélsőséges időjárási viszo-
nyokra és rossz útviszonyokra tervezett, nagy 
teherbírású TGS WorldWide, amely akár a 
csuklós dömperek költséghatékonyabb alter-
natívájaként is szolgálhat. Ezenkívül felvonult 
a baumán egy daruval felszerelt TGL, egy öt-
tengelyes, 50 tonna össztömegű tehergépkocsi 
és egy összkerékhajtású TGM. 
„A bauma azért is különösen fontos rendez-
vény számunkra, mert kiváló lehetőséget kínál 
arra, hogy beszélgethessünk a járműveinket nap 
mint nap használókkal a gépkocsivezetőktől a 
flottairányítókig. Elmondják nekünk, hogy mit 
szeretnek a termékeinkben, illetve mit kéne 
még javítanunk. Ezen visszajelzések alapján 
kijelenthetem, hogy az MAN szilárd alapokat 
kínál ügyfeleinek, amelyekre nyugodtan épít-
hetnek” – mondta Michael Makowsky, az MAN 
tehergépkocsik termékmarketing-igazgatója a 
bauma után.

A baumán bemutatott új, könnyített hipoid tandemtengely számottevően növeli a hasznos teherbírást, ami betonkeverők esetében különösen fontos 
szempont.

A TGX D38 ideális megoldás nagy terhek gyors szállításához, 520, 560 vagy 640 lóerő teljesítménnyel.

Az MAN építőipari járművek állandó és kapcsolható összkerékhajtással is rendelhetők.

TERMÉK       Építőipari újdonságok
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„Célul tűztük ki, hogy a jövőben egyre nagyobb figyelmet szentelünk a tár-
sadalmi szerepvállalásnak. Ennek első lépéseként tavaly az ügyfeleink köré-
ben végzett előzetes tájékozódás pozitív visszhangja után úgy határoztunk, 
hogy a karácsonyi ajándékozásra szánt 1,5 millió forintot jótékonysági célra 
fordítjuk. A lehetőségek felmérése után a cégvezetés egyfelől a Gottsegen 
György Országos Kardiológiai Intézet Gyermek Szívközpontjának támoga-
tása mellett döntött. Másrészt a dunaharaszti központunk mellett, illetve a 
közeli M0 autóúton rendszeresen látjuk a Mentőmotoros Szolgálat motor-
kerékpárját, amint éppen egy közúti balesethez siet. Mivel az MAN-nél a 
közlekedésbiztonság mindig is kiemelt figyelmet kapott, a Magyar Mentő-
motor Alapítványt választottuk a másik támogatásban részesítendő szerve-
zetnek” – nyilatkozta Ujcz Ibolya, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi 
Kft. marketing vezetője.

A Gyermek Szívközpontnak
„Intézményünk, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet a maga 
nemében egyedülállónak számít, ugyanis az országban csak itt végeznek 
jelentősebb szívműtéteket, például szívátültetéseket. Az intézet Gyermek 
Szívközpontjában évente mintegy ötszáz szívbeteg gyermeket kezelünk, 

Karácsonyi adományok

AKTUÁLIS      Társadalmi felelősségvállalás

Másfél millió forintot fordított jótékony célra az MAN Kamion és 
Busz Kereskedelmi Kft.

Tavaly úgy döntöttünk, 
hogy az ügyfeleink kará-
csonyi ajándékozására 
szánt összeget jótékony-
sági célra fordítjuk, erősítve 
az MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft. társa-
dalmi felelősségvállalását. 
Ennek keretében egymillió 
forintot adományoztunk a 
Gottsegen György Orszá-
gos Kardiológiai Intézet 
Gyermek Szívközpontjának 
és félmillió forintot a  
Magyar Mentőmotor  
Alapítványnak.

illetve operálunk meg. A finanszírozási forrásaink szűkös keretei miatt a 
különféle berendezések, eszközök beszerzéséhez nagy szükségünk van a ci-
vil szervezetektől kapott támogatásokra. Ezért nagyon köszönjük az MAN 
Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. adományát, amelyet orvosi műszerek 
vásárlására fordítunk majd” – mondta dr. Szatmári András, a Gottsegen 
György Országos Kardiológiai Intézet Gyermek Szívközpontjának osztály-
vezető főorvosa.

A Mentőmotoros Szolgálatnak
„Tíz éve működik a Mentőmotoros Szolgálat, amelynek anyagi forrásait jó-
részt a Magyar Mentőmotor Alapítvány teremti elő. Jelenleg három mo-
torkerékpárral és két robogóval dolgozunk, 37 fős személyzettel. Az egész 
világon egyedülállónak számít a mentőmotoros szolgálatok körében, hogy 
nálunk felsőfokú végzettségű személyzet, tehát orvosok vagy mentőtisztek 
ülnek a motorokon. Tavaly több mint 2260 riasztást kaptunk. Az MAN Ka-
mion és Busz Kereskedelmi Kft. adományából eszközöket, többek között 
bukósisakokat vásároltunk, amelyért ezúton is szeretném kifejezni hálás 
köszönetünket” – mondta Varsányi Zoltán, a Magyar Mentőmotor Alapít-
vány kuratóriumának elnöke.

A félmillió forintos adományról szóló oklevelet Varsányi Zoltán, a Ma-
gyar Mentőmotor Alapítvány kuratóriumának elnöke vette át Reinhard 
Faderltől, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. ügyvezető 
igazgatójától.

Az egymillió forintos adományról szóló oklevelet dr. Szatmári András, 
a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermek Szívköz-
pontjának osztályvezető főorvosa vette át Reinhard Faderltől, az MAN 
Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatójától.
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Az.Újítók.
A félpótkocsik új
generációja egyedülálló
alváztechnológiával

Az új S.CS GENIOS függönyponyvás 
félpótkocsik felépítménye és alváza nagyobb 
teljesítménytartalékot nyújt Önnek, emellett 
gyorsabb a rakodás és a rakományrögzítés is 
– just more.

További információ: 
+36 22 814 100
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Tapasztalja meg a kiváló

minőségű félpótkocsit:

S.CS GENIOS függönyponyvás –

High-tech made in Germany
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MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.

Újabb MAN TÜV rekord
Erõsségünk a teljesítmény. Négyszeres MAN gyõzelem a TÜV Riportban.

Az MAN erős csapata újra megvalósította: sorozatban a negyedik alkalommal érte el a legjobb eredményt a TÜV Haszon-
gépjármű Riportjában. Az MAN az a teherautógyártó, amelynek járművei a legmagasabb arányú hibamentességet mutatták 
a TÜV vizsgálatain. Ez azt jelenti, hogy az MAN tehergépjárművek megbízhatósága átlag feletti. Járműveink kiváló minősége 
és személyre szabott szolgáltatásaink igazán meggyőzőek.
A teljes riport a www.vdtuev.de honlapon található. 

Várjuk Önöket a magyarországi MAN kirendeltségeinkben!
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