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Csakúgy, mint a világ legkeményebb versenye, az IRONMAN résztvevői, az MAN tehergépjárművei is kiállják a legkemé-
nyebb próbákat, és kiváló teljesítményt nyújtanak nap mint nap. Tartósság, hatékonyság és megbízhatóság minden körül-
mények között – amióta az MAN Trucknology® generáció meglátta a napvilágot 2000-ben. És most itt vannak az MAN XLION 
felszereltségi csomagok, hogy tökéletesen készítsék fel teherautóit az adott alkalmazási területre. www.man.hu
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Optimus 92 Kft.
Ismét egy eseményekben gazdag évet zártunk úgy az 
MAN Truck & Bus cégcsoporton, mint az MAN Kamion és 
Busz Kereskedelmi Kft.-n belül. Minden területen bemu-
tattunk termékújdonságokat és új szolgáltatásokat. Azon-
ban idén egyértelműen a digitalizáció és az e-közlekedés 
állt a középpontban. Az eTGE már idén ősszel megfordult 
hazánkban, jövőre pedig az eTGM tehergépkocsit és a Li-
on’s City E városi buszt is bemutatjuk, reméljük, hogy minél 
többen tudják majd tesztelni ezeket az elektromos hajtású 
haszonjárműveket. 
Ezenkívül idén számos szervezeti változást is végrehaj-
tottunk, hiszen folyamatosan igyekszünk működésünket 
hatékonyabbá tenni, legfőképp azt tartva szem előtt, hogy 
közel lehessünk ügyfeleinkhez és a lehető legmagasabb 
színvonalon szolgálhassuk ki őket. Először is újraosztottuk 
a tehergépkocsi- és az after sales-értékesítés területeit a 
gyakoribb és szorosabb ügyfélkapcsolatok érdekében. 
Továbbá újraszerveztük a ProfiDrive járművezető-tovább-
képzést, így már egy külső cég profi oktatókkal tartja a tré-
ningeket.
Büszkén számolhatok be arról, hogy a tehergépjármű-pi-
acon újra dobogós helyre kerültünk. Az XLION modellek 
különleges felszereltségükkel bizonyították a gazdaságos 
és hatékony üzemelésüket. Az építőipari területen pedig 
járműveink sikere töretlen. Az autóbuszos üzletágunk 
kapcsán is sikeres projekteket említhetek, mint például a 
Volánbusz 43 darabos flottaátadását. Másfél éve vezettük 
be a magyarországi piacra az MAN kishaszonjárművét, 
a TGE típust. Azóta folyamatosan nő az értékesítés volu-
mene, ügyfeleink elégedettek a kisoroszlánnal. Elektromos 
változatából remélhetőleg többet is sikerül értékesítenünk 
jövőre. TopUsed üzletágunk is folyamatosan növekszik, 
egyre több a visszatérő egyéni vásárló, ami szintén iga-
zolja ügyfeleink elégedettségét használt járműveink kiváló 
állapotával és megbízhatóságával. Egyre közkedveltebb 
ügyfeleink körében a javítási és karbantartási szerződés is, 
amely kiszámíthatóbbá teszi az üzemeltetést.
A jövőt illetően pedig a 2020-as év is sok újdonságot 
tartogat! Húsz év után teljesen megújul a Trucknology  
Generation, azaz TG-járműcsalád. Mi már izgatottan várjuk!

Nagyon sikeres új évet kívánok Önnek, és köszönöm az 
MAN iránti bizalmát!
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Hét új MAN TGX 18.470 XLX nyerges vontatót állított 
munkába az Optimus 92 Kft.

Újdonságok, érdekességek, aktualitások

Hét új MAN TGX 18.470 XLX nyerges vontatót állított munkába 
az Optimus 92 Kft.

Együttműködésről állapodott meg az MAN és az IRONMAN

Az új MAN D15-ös motor

Az MAN újdonságai a 2019-es Busworld Europe kiállításon

Safety Label Bus díjat nyert az MAN Lion’s City

Az MAN Lion’s Coach típust koronázták  
a 2020-as Év Autóbuszának

Interjú Takáts Györggyel, a szervizhálózat új vezetőjével

A megújult MAN ProfiDrive járművezető-továbbképzés

Martin Strier
ügyvezető igazgató, 
MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft.
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Újdonságok a BUSEXPO 2019 kiállításon

Fákat hoztak  
az új autóbuszok

Május 8-án már hetedik alkalommal 
rendezték meg a BUSEXPO kiállítást, 
hazánk legjelentősebb autóbuszos szak-
mai fórumát, a drivingcamp Hungary 
vezetéstechnikai központ területén. Pi-
aci pozíciójával összhangban ezúttal is 
kiemelt helyen, a legnagyobb standon és 
a legtöbb járművel jelent meg az idén 25 
éves MAN Kamion és Busz Kereskedelmi 
Kft. Itt tartotta magyarországi premierjét 
az új generációs MAN Lion’s City városi 

Munkába állt a nyár derekán az a 43 NE-
OPLAN Tourliner autóbuszból álló flotta, 
amely az ország több térségének közle-
kedését is kényelmesebbé teszi. A korábban 
beszerzett járművekhez hasonlóan az új, 
kéttengelyes távolsági autóbuszok is ked-
vező garanciális és finanszírozási feltéte-
leikkel, valamint hatékonyságukkal győzték 
meg a közbeszerzési eljárás döntéshozóit. 
Dávid Ilona, a Volánbusz Zrt. és a DAKK 
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 
elnök-vezérigazgatója beszédében kie-
melte, hogy a vállalat számára fontos az 
utazóközönség kényelme és biztonsága, 
amit ezek a járművek garantálni tudnak. 
Hoyos György az MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft. buszüzletág-igazgatója 
kihangsúlyozta, hogy a NEOPLAN Tourli-
ner P21 autóbuszok minden tekintetben pél-
damutató felszereltséggel rendelkeznek. Az 
ünnepség zárásaként a cégvezető jelképesen 
átadta azt a 43 facsemetét, amelyek később a 
Népliget autóbusz-állomás utasainak, vala-
mint munkatársainak biztosítanak árnyékot 
és kellemes környezetet.

busz, amelyet a kiállítást követően a Volán-
busz Zrt. tesztelt több napig, majd a VT-Ar-
riva Kft. és a BKV Zrt. is megkapta néhány 
napra kipróbálási céllal. Napjainkban egyre 
nagyobb az érdeklődés az iskolabuszok és 
a dolgozószállító buszok iránt a magyar pi-
acon. Mindkét feladatra kiválóan alkalmas 
az MAN Lion’s Intercity típus, amely így a 
kormány tervezett iskolaprogramjába is jól 
illeszkedhet. Két igazán különleges távolsági 
buszt is megtekinthettek az érdeklődők az 

elegáns standon. Az MAN Lion’s Coach 
L érdekessége, hogy az azóta az EHF-
kupát elnyerő Siófok Kézilabda Club csa-
patbusza. A NEOPLAN Skyliner emeletes 
busz pedig az MAN cégcsoport autóbuszos 
üzletágának zászlóshajója, egy exkluzív, 
ugyanakkor igen termelékeny és hatékony 
jármű. Mindezek mellett egy 16+1 ülőhe-
lyes MAN TGE Intercity modell is díszel-
gett a standon, amelyet motorosan mozga-
tott oldalajtóval is felszereltek.

a környezetvédelem és az erdősítés 
területén. Az alapítvány fő célja először 
Magyarországon, majd nemzetközi 
 szinten platformot létrehozni a Földön 
található erdők számának megduplázása 
érdekében. Az MAN által adományozott 
összegből kétezer facsemetét ültetnek el a 
közeljövőben.

Karácsonyi adományozás
Idén is folytatta jótékonysági tevékeny-
ségét az MAN Kamion és Busz Kereskedel-
mi Kft., ezzel is erősítve a cég társadalmi 
felelősségvállalását. Összesen kétmillió 
forintot fordított támogatásokra. Ennek 
keretében az oroszlános márka hazai im-
portőre egymillió forintot adományozott 
az Okkal Dobban Alapítványnak, amely 
a Bethesda Gyermekkórház sürgős esz-

közbeszerzéseit támogatja az összegből. 
Az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi 
Kft. autóbuszos üzletága pedig az MAN 
cégcsoporton belül a turistabuszok szeg-
mensében kiváló eredményeivel meg-
nyert egy nemzetközi versenyt. A jutalom 
nagyobb részét, egymillió forintot, a dol-
gozók felajánlották a MyForest Alapít-
ványnak, amely egy új kezdeményezés 
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25 éves az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.

Adomány VatikánnakEgy MAN TGE kishaszonjárművet 
adományozott az MAN Truck & Bus Italia a 
Vatikánnak, amelyet Ferenc pápa személye-
sen megáldott az üzembe állítás előtt. A 
duplafülkés, tűzoltó felépítménnyel ellátott 
TGE 6.180 többek között a vatikáni helikop-
terleszálló tűzvédelméről gondoskodik. 
A jármű minden tekintetben a legkorsze-
rűbb műszaki színvonalat képviseli, a fülke 
fölé szerelt vízágyúja például távvezérlés-
sel is működtethető, így a személyzet biz-
tonságosabban avatkozhat be. A teleszkópos 
rúdra szerelt munkalámpája pedig rossz 
látási viszonyok között is zavartalan munka-
végzést tesz lehetővé. Ez az értékes adomány 
ismét kiváló példája az MAN társadalmi fe-
lelősségvállalásának.

Idén ünnepelte magyarországi meg-
alapításának negyedévszázados ju-
bileumát az MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft. Az ünneplést egy 
színes programokban gazdag dol-
gozói családi nappal kezdte meg a cég 
a zsámbéki drivingcamp Hungary 
vezetéstechnikai központban. A 160 

MAN dakaros kamionnal, illetve a 
Roger Racing pilótájával, Vogel Adri-
ennel. Legnagyobb sikere a kamion-
húzó versenynek és Kulman Miki mo-
toros kaszkadőr show-jának volt. Az 
ünneplést ügyfeleivel folytatta a cég az 
ország különböző pontjain szervezett 
kisebb rendezvények keretében.

munkatárs családjainak apraja-nagy-
ja számára szerveztek programokat. 
Ugrálóvár, arcfestés, mókajárgányok, 
rajzverseny és játszóház várta a kiseb-
beket, míg a nagyobbak kipróbálhat-
ták a cég termékeit, valamint vezetési 
tudásukat a tesztpályán. A szerencsések 
pedig élményautózást nyerhettek az 

Megkapta első megrendelését az MAN Truck & Bus tisztán elektromos hajtású 
városi buszokra, ugyanis a Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) köz-
lekedési vállalat egy sikeres tendert követően szerződést írt alá 17 Lion’s City 
E beszerzésére. Ez pedig fontos mérföldkő mindkét vállalat számára. Egyúttal 
azt is jelenti az ügylet, hogy a VHH már azt megelőzően bizalmat szavazott az 
MAN szakértelmének az elektromos hajtások terén, hogy megkezdődtek volna 
az első üzemeltetői tesztek. Ugyanis a hamburgi vállalat csak 2019. december 
végén kap egy tesztjárművet, hogy a mindennapos gyakorlatban gyűjthessen 
tapasztalatokat a számára is új technikával. A 12 méteres, legfeljebb 88 utas 
szállítására alkalmas szólóbuszok leszállítását 2020 második felében kezdi meg 
az MAN Truck & Bus, és az év végéig az utolsó példányt is átadja. Az MAN 
Transport Solutions részleg pedig teljes körű szaktanácsadást és személyre  
szabott megoldásokat nyújt az elek tromos járművek üzemeltetésével, infra-
struktúrájával és javításával, illetve karbantartásával kapcsolatosan. A VHH 
és az MAN Truck & Bus képviselői a 2019-es Busworld kiállításon írták alá 
jelképesen a szer ződést. Következő fontos lépésként az MAN Truck & Bus 2020-
ban 15 elektromos tesztbuszt bocsát majd öt európai város rendelkezésére.

Új korszakot nyitó megrendelés

2019 MANmagazin
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Díjak a fenntarthatóságért

Két díjat is kapott az MAN Truck & Bus a 2020-as Eu-
rópai Fenntartható Közlekedési Díjak átadóünnepségén 
Münchenben, Németországban. A teljesen elektromos haj-
tású MAN eTGM elosztójármű az elektromos tehergépko-
csik kategóriájában nyert. A furgonok és kiszállító járművek 
kategóriájában pedig az elektromos hajtású MAN eTGE típus 
bizonyult Európa legfenntarthatóbb gépkocsijának. Ötödik 
alkalommal osztotta ki a Transport nevű szaklap az Európai 
Fenntartható Közlekedési Díjakat. A díjak minden második 

évben elismerésben részesítik a haszonjárműipar azon válla-
latait és termékeit, amelyek különleges módon ötvözik a gaz-
dasági sikerességet a környezetvédelemmel – és amelyeknek 
a fenntartható tevékenységei további növekedést és üzleti si-
kereket eredményeznek. Ezenkívül az Európai Fenntartható 
Közlekedési Díjak egyik további szempontja a társadalmi 
felelősségvállalás, amely az MAN vállalati stratégiájának is 
szerves része. A Vállalati Felelősségvállalás (CR) stratégiá-
jával az MAN a teljes értéklánc mentén felelősséget vállal. 

MAN furgonokkal zöldít a Svájci Posta

Június végén 11 MAN eTGE elektromos hajtású kishaszonjárművet 
adtak át a Svájci Posta részére. A gépkocsik Ostermundigenben, 
Genfben és St. Gallenben álltak munkába, amelyek évente körül-
belül negyven tonnával csökkentik a flotta szén-dioxid-terhelését. 
Ugyanis a Svájci Posta a járműveket megújuló svájci energia-
forrásokból származó ökoárammal üzemelteti. Az MAN eTGE 
furgonok jelenleg a levélszállítmányok kézbesítését végzik, de az 
általuk kínált előnyök széles skálája miatt ezek használatát a cso-
magküldő üzletágára is szeretné kiterjeszteni a posta. Kezdetben 
a nagyvárosokban üzemelnek, majd később távolabb fekvő kéz-

besítési területeken is. 2023-ig a Svájci Posta négyszáz elektromos 
hajtású csomagkézbesítő kisáruszállító üzembe állítását tervezi.
A szerződés további különlegessége, hogy az MAN Transport 
Solutions szakemberei mindenre kiterjedő konzultációt folytat-
tak a Sváj ci Postával a fejlesztésre vonatkozóan. A telephelyeken 
lévő összes jármű energiaszükségletét és hatótávolságát a helyi 
viszonyok alapján határozták meg. Végezetül kialakult a telephe-
lyek jövőbeni elektromos átállását tartalmazó átfogó terv, amelynek 
a megvalósítása e setén jelentős megtakarítás érhető el a járműflotta 
energiafogyasztása és szén-dioxid-kibocsátása területén.

Silós specialisták
Ismét egy jelentősebb MAN járműflot-
tát vett át december 5-én a felsőzsol-
cai Eurolux Trans Kft., ezúttal 17 új 
TGX 18.510 4x2 BLS típusú nyerges 
vontatót. A gépkocsik többek között 
automatizált váltóval, Intarderrel, ol-
dalsó légterelővel és LED-csomaggal 
felszereltek. A vállalkozás f lottájában 
47 MAN gépkocsi lát el nemzetközi fu-
varfeladatokat. Az 1991-ben alapított 

cég fő profilja ömlesztett ipari korom 
fuvarozása silófelépítményes félpótko-
csikkal. Flottájában jelenleg 55 nyerges 
vontató, valamint 50 ömlesztett kormot 
szállító silófelépítményes, 11 poranya-
got szállító, 90 köbméteres silófelépít-
ményes és 10 Code XL minősítésű füg-
gönyponyvás félpótkocsi dolgozik. Az 
Eurolux Trans Kft. 2016 óta szerez be 
MAN nyerges vontatókat. 
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A megújult MAN ProfiDrive járművezető-továbbképzés

Megújult hazánkban az MAN ProfiDrive járművezető-tovább-
képzés. Ezek a tréningek hatékonyan hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a tapasztalt gépkocsivezetők is gazdaságosabban, biz-
tonságosabban és környezetkímélőbben dolgozhassanak 
MAN teherautóikkal, maximálisan kihasználva azok korszerű 
műszaki megoldásait és képességeit. Íme, így néz ki a gaz-
daságos vezetés elméleti és gyakorlati oktatása a Temesvári 
Trans Kft. telephelyén tartott tréning példáján keresztül.

Beszédes eredmények

Egyre rohamosabb léptékű a teher-
gépkocsik műszaki fejlődése, jóformán 
évente jelennek meg olyan újítások, új 
rendszerek és berendezések, ame lyek 
fokozzák a járművek üzemelésének 
hatékonyságát és biztonságát. Azon-
ban csak akkor, ha a járművezetők 
megfelelően használják ezeket, aminek 
előfeltétele, hogy ismerjék is e meg-
oldásokat. Nem is beszélve a hajtáslán-
cok fejlődéséről, a mai motorok és 
automatizált váltók egészen más vezetés-
technikát követelnek, mint akárcsak 
a tíz évvel ezelőtti generációjuk. Ezért 
elengedhetetlen a gépkocsivezetők folya-
matos elméleti és gyakorlati tovább-
képzése, hiszen a mai kiélezett fuvarpi-
aci versenyben akár azon is múlhat 

egy vállalkozás nyereségessége, hogy 
a munkatársai mennyire hatékonyan 
használják a fuvareszközeiket.

Tréningkínálat
Az MAN immár 67 országban, 35 
év szakmai tapasztalattal a háttér-
ben kínálja ügyfeleinek a ProfiDrive 
járművezető-továbbképzéseket. Ezeket 
már négy fő területre osztva tartja: ala-
pok, azaz általános járműismertetés, gaz-
daságos vezetés, biztonságos vezetés és 
ágazat-/felhasználásspecifikus oktatások. 
Hazánkban megújult formában, vagyis 
egy új, de nagy szakmai tapasztalattal 
rendelkező és a németországi központban 
átfogóan kiképzett csapattal, valamint új 
módszerekkel biztosítja az MAN Kamion 

és Busz Kereskedelmi Kft. az oktatásokat. 
A Temesvári Trans Kft. telephelyén 
meglátogatott tréning középpontjában a 
gazdaságos vezetés állt, azonban az ok-
tató járműismereti és biztonságos vezeté-
si témákat is érintett. 

Referenciakör
Az MAN ProfiDrive csapatának egyik 
szakképzett oktatója, Horváth Tibor ezút-
tal is a fuvarozóvállalkozás telephelyén és 
annak saját nyerges szerelvényével tartotta 
a tréninget. Az oktatás menetének gyors 
ismertetése és a szükséges adminisztráció 
elvégzése után egy referenciakörrel indult 
a munka. Ez azt jelenti, hogy egy közel 24 
kilométeres, lakott területet, országúti és 
autópályás szakaszokat, kereszteződése-
ket, körforgalmakat is tartalmazó útvo-
nalon a gépkocsivezető végighajtott a saját 
megszokott vezetési stílusával, miközben 
a kísérőülésen az oktató feljegyezte többek 
között a fékezések és megállások számát, 
a sebességtartó automatika és a tartós 
lassítófékek használatának arányát, a 
gázpedál használatának módját, a menet-
sebességeket és persze a körön elért át-
lagsebességet, illetve átlagos üzema nyag-
fogyasztást.

Horváth Tibor, az MAN ProfiDrive egyik szakképzett oktatója (bal oldalon) és Czeczán János, a Temesvári Trans Kft. egyik gép-
kocsivezetője (jobb oldalon).

SZOLGÁLTATÁS MAN ProfiDrive

2019 MANmagazin
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Elméleti tudnivalók
Ezt követte a jármű körül, a fülkében és a tanteremnek kijelölt 
tárgyalóban az átfogó elméleti oktatás. Horváth Tibor ismertette 
az adott tehergépkocsi lényeges kezelőelemeit, funkcióit, 
rendszereit, elmagyarázta ezek helyes használatát, felhívta a fi-
gyelmet a légterelők és az abroncsnyomás helyes beállításának a 
fontosságára, beszélt a vezetéstámogató rendszerek működéséről 
és ideális használatáról, valamint szakszerűen válaszolt Cze-
czán János gépkocsivezető minden felmerülő kérdésére. Végül 
elmagyarázta a hatékony vezetéstechnika kulcsfontosságú 
fogásait, a helyes felgyorsítást, az optimális sebességválasztást, 
az ideális fékhasználatot, az előrelátás és a hosszú kigurítások 
fontosságát, valamint a dimbes-dombos utakon a lendület leg-
jobb kihasználásának a módszereit. Mindezt számos gyakorlati 
példával támasztotta alá. Például telematikai rendszer segítségé-
vel egy éven keresztül figyelték két szerelvény munkáját, amelyek 

ugyanazon az útvonalon ugyanazt a fuvarfeladatot végezték. Az 
egyiknek 85, a másiknak 90 kilométer/órára programozták be a 
sebességhatárolóját. Egy év adatai alapján a 90 kilométer/órában 
korlátozott jármű csupán 1,5 kilométer/órával tudott nagyobb 
átlagsebességet elérni, miközben az átlagos üzemanyag-fogyasz-
tása száz kilométerenként 1,5 literrel nagyobb volt.

Látványos javulás mindenben
Az olykor tanulságos vitákat is kiváltó elméleti képzést egy 
újabb gyakorlati rész követte. Czeczán János ismét végighaj-
tott ugyanazon a körön, azonban az elhangzott ismeretek al-
kalmazásával és az oktató utasításait, tanácsait követve. Majd 
a tanteremben a végső kiértékeléssel eljött az igazság, illetve a 
tanulság pillanata. Jelentősen csökkent a fékpedálra lépések 
száma, ugyanakkor nőtt a tartós lassítófékek és a sebességtartó  
automatika használatának aránya, valamint javult a gázpedál

A tréninget Czeczán János munkaeszközével, ezzel a nemrég átvett MAN TGX 18.510 nyerges szerelvénnyel tartotta Horváth 
Tibor. A tetőlégterelő magassága és a guminyomás beállítása helyes volt, de előfordul, hogy ezeket is megfelelően be kell állítani 
a tréning során.

Az oktató a második kör során a valós forgalmi helyzetekben 
is elmagyarázza a jármű helyes kezelését, illetve utasításokat 
ad a járművezetőnek.

Autópályán sok üzemanyag megtakarítható a sebesség opti-
mális megválasztásával.
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használat. Ám a két legfontosabb adat: 
közel öt kilométer/órával nőtt az átlagse-
besség, miközben 1,3 literrel csökkent a 
száz kilométerre vetített átlagfogyasztás!
„Ezek az eredmények üres szerelvénnyel 
születtek, ám a tapasztalataink szerint 
teljes terhelés esetén 3-4 literrel szokott 
javulni az átlagfogyasztás és 3-4 kilo-
méter/órával szokott nőni az átlagse-
besség. Az oktatás menetét és tartalmát 
mindig az adott gépkocsira szabjuk, 
vagyis azokat a funkciókat és rendsze-
reket magyarázzuk el a sofőröknek, ame-
lyek valóban megtalálhatók a járműveik-
ben” – mondta Horváth Tibor.
„Nem hittem volna, hogy ilyen ered-
mények születnek a második kör után. 
Számomra a legnagyobb tanulságot az 
jelentette, hogy intenzíven gyorsítsak fel, 
majd, amikor csak lehet, használjam a 
sebességtartó automatikát. Továbbá sok-
kal előbb kezdjek el lassítani, méghozzá 
hosszú kigurítással és a tartós lassítófékek 
fokozatos használatával. Szintén ta-
nulságos volt látni, hogy az első körben 
autópályán 90, míg a másodikban 85 kilo-
méter/óra sebességgel haladtunk, mégis a 
második kör volt időben rövidebb, tehát 
nem a pillanatnyi sebesség számít igazán, 
hanem az átlagsebesség. Ezentúl a min-
dennapos munkám során is igyekszem 
ezeket a módszereket alkalmazni” – nyi-
latkozta Czeczán János. 

Az oktató egy előre összeállított előadás ábrái segítségével adja át a szükséges is-
mereteket a gépkocsivezetőknek.

Az oktató sok hasznos ismeretet a fülkében magyaráz el a járművezetőknek.

A képen balról jobbra: Horváth Tibor, az MAN ProfiDrive egyik szakképzett oktatója, Czeczán János, a Temesvári Trans Kft. egyik 
gépkocsivezetője és Temesvári László, a Temesvári Trans Kft. ügyvezető igazgatója.

2019 MANmagazin

SZOLGÁLTATÁS MAN ProfiDrive
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RIPORT Ügyfelünk

Hét új MAN TGX 18.470 XLX nyerges vontatót állított munkába az Optimus 92 Kft.

A képen balról jobbra: Dér Péter, az MAN Ka-
mion és Busz Kereskedelmi Kft. értékesítési 
igazgatója, Maklári Zsolt, az Optimus 92 Kft. 
ügyvezető igazgatója, Kicska András, az 
Optimus 92 Kft. ügyvezető helyettese és Sze-
keres Gergő, az MAN Kamion és Busz Keres
kedelmi Kft. területileg illetékes értékesítője.

Eljött az ideje a három évvel ezelőtt beszerzett MAN TGX nyerges vontatók lecserélésének, és a 
kedvező tapasztalatok alapján az Optimus 92 Kft. ismét az MAN márkát választotta. Ennek rész-
leteiről Maklári Zsolt, a cég ügyvezető igazgatója és Kicska András, a cég ügyvezető helyettese 
számolt be az új járművek átvételekor.

Biztosra mennek

Ma már igen összetett az 1992-ben alapított Optimus 92 Kft. 
tevékenysége. Fő profilja a nemzetközi szállítmányozás, amelyet 
raktározás, teljes körű logisztikai szolgáltatás, személyszállítás, 
valamint a Shell kenőanyagok kis- és nagykereskedelme egészíti 
ki. A 80-90 főt foglalkoztató vállalkozás 21 ezer négyzetméteres 
debreceni telephelyén összesen 4300 négyzetméternyi rak-
tárterület áll rendelkezésre, amely magasrámpás és alacsony-
padlós csarnokokat is magában foglal. 

Sokszínű flotta sok MAN járművel
Az Optimus 92 Kft. flottájában jelenleg harminc függönyponyvás, 
normál és mega kivitelű nyerges szerelvény, harminchárom zárt 
furgon és hét autóbusz szerepel. A vontatók mintegy fele MAN 
TGX típusú, a buszok közül pedig kettő MAN Lion’s City elővárosi 

modell. A szerelvények jellemzően raklapos árut szállítanak nyu-
gat-európai viszonylatokon átlagosan 18-20 tonna rakomány-
tömeggel és évente 130-150 ezer kilométer futásteljesítménnyel. 

Lépésről lépésre
„Először akkor kerültünk közelebbi kapcsolatba az MAN 
márkával, amikor 2013-ban kaptunk egy tesztvontatót. Ezzel 
igen kedvező üzemanyag-fogyasztási értékeket mértünk, ezért 
2013 őszén próbaképpen beszereztünk két TGX 18.440 Euro 5 
EEV XLX vontatót, majd 2015-ben három TGX 18.440 Euro 6  
EfficientLine 1 modellt. Ezeket követte 2016 őszén tíz TGX 18.440 
Euro 6 XLX EfficientLine 2, majd később néhány TGX 18.460 
Euro 6 XLX EfficientLine 3 jármű. A három évvel ezelőtti beszer-
zésből mostanra hét vontató maradt a flottában, ezeket cseréljük 
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le most négy mega és három normál kivitelű TGX 18.470 Euro 6d 
XLX EfficientLine 3 modellre” – kezdte Maklári Zsolt.

Megbízhatóságból jeles
„Az évek során azt tapasztaltuk, hogy az MAN gépkocsik nagyon 
megbízhatón üzemelnek. Még nem igényeltek országúti mentést, 
nem fordultak elő jelentősebb műszaki hibák, így még nem 
hiúsult meg fuvarfeladat teljesítése az oroszlános járművek mi-
att. Emellett elégedettek vagyunk a debreceni és a tiszaújvárosi 
márkaszerviz gyors és rugalmas kiszolgálásával, valamint szak-
mai felkészültségével is. Az MAN még az idősebb buszainkhoz is 
nagyon jó alkatrészellátást biztosít. Ezek fontos szempontok szá-
munkra a beszerzések során” – tette hozzá Maklári Zsolt.

Elégedett járművezetők
„Gépkocsivezető kollégáink szeretik a TGX vontatók fülké-
jének tágasságát, elrendezését, sok tárolóhelyét és kényel-

mes fekhelyét, valamint az MAN TipMatic váltó működését. 
Örömmel fogadták a legutóbbi típusfrissítés újításait is, főként 
azt, hogy a hűtőrekesz már teljesen betolható a fekhely alá. Az 
új TGX-ekhez pedig navigációs rendszert és emelt szintű au-
dioberendezést is rendeltünk” – fűzte hozzá Kicska András. 

Hatékony szolgáltatások
„A hét új MAN vontatónkat három évre vagy 400 ezer kilomé-
terre érvényes karbantartási szerződéssel, három évre kiterjesz-
tett garanciával és kedvező feltételeket nyújtó visszavásárlási ga-
ranciával szereztük be. Az MAN járművezető-képzés elvégzése 
hasznosnak szokott bizonyulni, ezért most is igénybe vesszük 
majd. Az MAN telematikai rendszerét is régóta elégedetten 
használjuk a kollégák vezetési stílusának kiértékelésére, és már 
megkezdtük az átállást az új RIO rendszerre. Az MAN tehát 
megfelelő szolgáltatási hátteret is nyújt a termékeihez” – zárta 
a szót Kicska András.

Az Optimus 92 Kft. vontatóflottájának felét már MAN TGX járművek teszik ki.

Hat éve folyamatosan erősödik az Optimus 92 Kft. és az 
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. kapcsolata.

Az átvett flotta egyik tagja egy XLION kivitel.

2019 MANmagazin
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TERMÉK XLION

Együttműködésről állapodott meg az MAN és az IRONMAN

Tavaly az MAN Truck & Bus az Európában rendezett  
IRONMAN triatlonversenyek hivatalos beszállítójává lépett elő. Az 
erről szóló együttműködési megállapodást a müncheni tehergép-
kocsi-gyártó és a triatlonversenyek szervezője 2018. szep tember 
végén írta alá. Az együttműködés keretében dobja piacra az 
MAN a teherautói számára az XLION felszereltségi csomagokat, 
és az ebből a sorozatból származó IRONMAN Europe járműveket 
bocsát a rendezvényszervező logisztikája rendelkezésére.

Kitartó  
teljesítmény

Együttműködési megállapodását az 
MAN Truck & Bus és az IRONMAN az 
IAA Haszonjárművek 2018 szakkiállítás 
keretében kötötte meg. Ez tartalmazza az 
IRONMAN logisztikájának támogatását 
MAN járművekkel a világszerte ismert 
extrémsport rendezvényszervező cége 
által több mint tíz európai országban 
rendezett triatlonversenyen. Az együtt-
működés kapcsán mutatta be az MAN 
az XLION felszereltségi csomagokat. 
Megbízhatóság, csúcsteljesítmény és ki-
tartás minden téren – ezek biztosítják a 

sikert az IRONMAN-versenyen induló 
élsportolók számára. Egyúttal ezek azok 
a jellemzők, amelyek a vállalkozókat és a 
járművezetőket egyaránt lenyűgözik egy 
MAN kapcsán.
„Különleges a kapcsolatunk a 
márkaneve ink azonos építőelemeinek 
köszönhetően. Ám ennél is fontosabb, 
hogy a márkák alapértékei tökéletesen 
igazodnak egymáshoz: megbízhatóság, 
robusztusság, hatékonyság, csúcsteljesít-
mény és innováció” – fejezte ki örömét 
Björn Loose, az MAN Truck & Bus 

marke tingért és márkáért felelős vezető 
alelnöke az együttműködés bejelentése 
kapcsán. Ráadásul a kooperációt vonzó 
felszereltségi csomagokkal alapozzák 
meg. Az XLION kivitelek méretre sza-
bott felszereltségi csomagokat kínálnak 
minden szegmens számára – a távolsági 
fuvarozáshoz, az építőipari munkák-
hoz vagy éppen az elosztófuvarozáshoz. 
A névben szereplő X jelentése  
„extrém”. „Nagy örömünkre szolgál, 
hogy az európai rendezvényeket hivatalos 
beszállítóként támogathatjuk” – mondta  
Loose. „Mindig keressük az együtt-
működési lehetőséget olyan márkák-
kal, amelyek ugyanazokkal az erkölcsi 
normákkal és értékekkel bírnak, mint 
az IRONMAN, és örömteli, hogy az 
MAN esetében éppen ez a helyzet” – 
magyarázta Peter Gallagher, az IRON-
MAN globális együttműködések rész-
legének európai, közel-keleti és afrikai 
régiójáért felelős i gazgatója. „Sporto-
lóink kitartással és csúcs teljesítménnyel 
érik el azokat a célokat, amelyeket az 
IRONMAN-utazásuk elején kitűz-
tek maguknak. Hasonló jellemzőket 
látunk az MAN esetében is, és várjuk a 
partne ri megállapodás ideje alatti szo-
ros együttműködést” – tette hozzá Gal-
lagher. Már az első, áprilisi versenyen 
beve tették az MAN XLION járműveket 
az IRONMAN logisztikájában a spa-
nyol országi Marbella városában. 
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Az XLION felszereltségi csomagok
Különleges jellemzőket kínálnak az XLION felszereltségi cso-
magok a távolsági fuvarozásra, az építőipari munkákra vagy 
éppen az elosztófuvarozásra specifikált járművek számára. Az 
igényes, az adott szegmenshez igazodó gyári felszereléseket 
országspecifikus extrákkal és szolgáltatási csomagokkal kom-
binálják. Látvány terén is pontokat szerez az MAN XLION: 
kívánságra a fülke oldalain vonzó oroszlános dizájnnal is 
elérhető. Ezenkívül mindegyik jármű a fülke ajtajain XLION 
feliratot hordoz.

Az IRONMAN versenyekről
A Wanda Sports Holdings részeként az IRONMAN Group 
rendezvények globális portfólióját kezeli. Ezek közé tartozik 
az IRONMAN® triatlonsorozat, az IRONMAN® 70.3® triat-
lonsorozat, az 5150™ triatlonsorozat, a Rock ‘n’ Roll Ma rathon  
Series®, az Iron Girl®, az IRONKIDS®, a Nemzetközi Tri-

atlonunió triatlonsorozatának versenyei, országútikerék-
pár-versenyek, beleértve az UCI Velothon®-sorozatot, hegyi-
kerékpár-versenyek, beleértve az Absa Cape Epic® versenyt, 
első osztályú maratonok, mint például a Standard Chartered 
Singapore Marathon, terepfutó versenyek, mint például 
az Ultra-Trail Australia™, valamint több sportágat felölelő  
további  versenyek. Az IRONMAN rendezvényei, a Wanda 
Sports Holdings összes többi rendezvényével együtt évente több 
mint egymillió részvetőnek nyújtják a vállalat gazdag kínálatán 
keresztül a kitartási sportok előnyeit. Az ikonikus IRONMAN® 
rendezvénysorozat a világ legnagyobb sportplatformja. Az 
IRONMAN® márka 1978-as alapítása óta a világ legnehezebb 
hosszútávú versenyének célvonalán áthaladva azt bizonyít-
ják a sportolók, hogy MINDEN LEHETSÉGES. Az egyetlen 
versenyként indult IRONMAN mára világszenzációvá nőtt, 53 
országban több mint 230 eseménnyel. További információkért 
keresse fel a sorozat honlapját: www.ironman.com!

Björn Loose, az MAN Truck & Bus marketingért és márkáért felelős vezető alelnöke és Jessica Craig, az IRONMAN partneri 
kapcsolatokat kezelő részlegének igazgatója az együttműködés hivatalos bejelentésén az IAA Haszonjárművek 2018 kiállításon.

TERMÉK XLION

2019 MANmagazin
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TERMÉK MAN D15-ös motor

Az új MAN D15-ös motor

Kis tömeg, nagy teljesítmény: Az 
új MAN D15 egy igazi erőcsomag 
a középkategóriában 330 és 400 
lóerő közötti teljesítményszintekkel. 
Elődjéhez képest 230 kilogrammal 
kisebb a tömege, és teljesíti az új, 
Euro 6d károsanyag-kibocsátási 
normát.

Extra tiszta 

Kis 
károsanyag-kibocsátás
A D15 teljesíti a legújabb, Euro 6d 
károsanyag-kibocsátási normát. 
A kipufogógáz utánkezelését 
külön EGR nélküli SCR-rendszer 
végzi, ami helytakarékosabb meg-
oldás, illetve mérsékli a rendszer 
bonyolultságát. A sűrített levegő 
nélküli AdBlue-befecskendezővel 
ellátott kipufogódob alapvetően 
ugyanolyan kialakítású, mint a 
D26-os és a D38-as motor eseté-
ben.

Könnyű  
karbantarthatóság
Kifejezetten könnyű karbantar-
tani ezt az új dízelmotort, mert 
a lényeges alkatrészek, mint 
például az  5  üzema nyagszűrő 
és az  6  olajszűrő, könnyen 
elérhetők. További előnye a 7   
FRIGO BLOCK generátor felsze-
relésének lehetősége. A D15 a 
TGX és a TGS típushoz is ren-
delkezésre áll a közepes teljesít-
ménytartományban 330 és 400 
lóerő közötti kivitelekben.

4

3
6

7
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MAN D15-ös motor

Extra könnyű 
Nagyobb  
hasznos teherbírás
Az új gyártási eljárások és az új 
anyagok az egyes alkatrészek 
tömegének következetes op-
timalizálását eredményezte, 
mint például a 1 szelepfedél, a 
hengerfej, a vezérműtengely, az 
olajteknő, az olajhűtő és a motor-
tartó bakok. A D15 összességében 
230 kilogrammal könnyebb, mint 
elődje, a D20. Ez a tömegcsök-
kenés a hasznos teherbírás 
növelését szolgálja.

Kisebb  
üzemanyag-fogyasztás
Például az új, közös nyomócsöves 
befecskendezőrendszer, az egy- 
vagy kéthengeres levegősűrítő és a  
2 elektronikusan vezérelt hűtő-
folyadék-szivattyú mind hozzá-
járul a hathengeres, kilencliteres 
motor jobb üzemanyag-hatékony-
ságához. A D15 jelentősen ke-
vesebb üzemanyagot fogyaszt, 
mint a D20.

Nagy teljesítmény
Az   3   optimalizált hatékonyságú 
turbófeltöltő, megkerülőszelep-
pel (330 és 360 LE) vagy változó 
geometriával (400 LE), kiváló tel-
jesítményleadást biztosít a D15-
ös motornak. Nyomatékossága a 
10,5 literes D20-as erőforráséhoz 
fogható. Opcionálisan 350 kilo-
watt fékteljesítményű 4 Turbo 
EVBec tartós lassítófékkel is 
felszerelhető.

2

1

5

7

TERMÉK

2019 MANmagazin
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RENDEZVÉNY Busworld Europe 2019 

Az MAN újdonságai a 2019-es Busworld Europe kiállításon

Idén a brüsszeli Busworld kiállításon az MAN Truck & Bus az MAN, illetve NEOPLAN városi, 
városközi és távolsági buszok, valamint minibuszok széles választékát sorakoztatta fel. Itt 
tartotta a premierjét többek között a Lion’s City 19, a Lion’s Intercity a D15-ös motorral, az 
eTGE Combi és a TGE City. Továbbá a nagyközönség itt próbálhatta ki először a teljesen 
elektromos hajtású Lion’s City E modellt.

Vezetjük a jövőt

Szinte a városi közösségi közlekedés 
minden igényére választ nyújt az MAN 
Lion’s City. Ennek jegyében állította ki 
az oroszlános gyártó a tisztán elektromos 
hajtású Lion’s City E modell 12 méteres, 
szóló változatát, amely 35 utasülést kínál. 
Legjobban szembetűnő különbségei a 
dízelmotoros modellekhez képest a mo-
tortorony helyére beépített négy további 
ülés és a tetőn elhelyezett akkumulátor-
csomag. Villanymotorjának állandó tel-

jesítménye 160, míg csúcsteljesítménye 
270 kilowatt. A jármű hatótávolsága 
kedvező körülmények esetén a 270 kilo-
métert is elérheti.
Az MAN városi típusának másik új-
donsága, a Lion’s City 19 EfficientHybrid 
is itt állt először a nagyközönség elé. A 
18,75 méter hosszú bemutatóbuszba 38 
utasülés került, azaz néggyel több, mint 
egy hasonló összeállítású Lion’s City 
18-asba. A 360 lóerős D15-ös motorja 

pedig az Euro 6d károsanyag-kibocsátá-
si normát is teljesíti. Természetesen  
ehhez is választható a csendesebb és gaz-
daságosabb üzemelést biztosító MAN  
EfficientHybrid modul.

Hatékonyabb hajtással  
a városok között
Az 53 helytakarékos Intercity Lite üléssel 
felszerelt Lion’s Intercity busz formájában 
az MAN ideális megoldást mutatott be a 

Az új Lion’s City városi buszok esetében 
a gázmotorhoz is társítható az MAN
EfficientHybrid modul.
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városközi, illetve az iskolabuszos alkalmazásokra. A típus leg-
jelentősebb újdonsága azonban az új, D15-ös motor és az MAN 
TipMatic Coach 12 fokozatú, automatizált váltó bevezetése. 
A kínálatban a D08-as mellé érkezett kilencliteres, rendkívül 
hatékony erőforrás 280, 330 és 360 lóerő teljesítményszintek-
kel áll rendelkezésre. Ezáltal a Lion’s Intercity egy rendkívül 
korszerű és hatékony hajtáslánccal néz szembe a városközi sze-
mélyszállítás kihívásaival.

Népszerű távolságiak
Természetesen a legsikeresebb labdarúgóklubok kedvenc 
csapatbusza, az MAN Lion’s Coach is a standon díszelgett, 
méghozzá egy 13 méteres, 48 ülőhelyes, kerekesszék-emelővel 
ellátott kivitelben. A kéttengelyes, 470 lóerős jármű a maximális 
költséghatékonyságot tágas csomagtérrel társítja. 
A kiállított NEOPLAN Tourliner L pedig a The World of Hans 
Zimmer szimfonikus zenekari turné hivatalos buszaként 
különleges megjelenésével és felszereltségével vonzotta az 
érdeklődőket. Prémiumszínvonalú utasterébe 2+1 soros 
VIP-ülésezés, hangulatvilágítás, fedélzeti wifi, 230 voltos és 
USB-csatlakozók, valamint két asztal került. A különleges 
belsőtér az egyedi igények csúcsminőségű megvalósításával 
foglalkozó Bus Modification Center munkáját dicséri.
Emellett egy NEOPLAN Skyliner emeletes buszt is 
megtekinthettek a stand látogatói. Ebben a járműben a jobb 
oldalon alakították ki az elülső lépcsőt a gyorsabb utasáram-
lás és a nagyobb utaskapacitás érdekében. A buszban így 76 fő 
is kényelmesen utazhat az új generációs Exclussivo ülésekben 
helyet foglalva. Ezenkívül új, hangulatvilágítást is magukban 

foglaló felső világítás- és szellőzéspanelekkel, valamint exkluzív 
konyhával látták el az utasteret. A hatalmas, elegáns járműbe 
510 lóerős, 2600 newtonméter legnagyobb nyomatékú D26-os 
motort építettek. Ezenkívül a visszapillantó tükreit az OptiView 
kamerás rendszer helyettesítette.

Dupla premier
A TGE minibuszok két újdonsággal is szolgáltak a kiállításon. 
Az eTGE Combi az első teljesen elektromos hajtású minibusz az 
MAN kínálatában. A sorozatgyártású eTGE kisáruszállítóból 
kialakított, nyolc utas szállítására alkalmas eTGE Combi 
különösen előnyös olyan területeken, ahol kiemelt szempont a 
zaj csökkentés, például a belvárosokban, illetve egészségügyi in-
tézmények környékén. A jármű a WLTP-ciklus szerint akár 114 
kilométert is megtehet egy feltöltéssel. A TGE City modell szintén 
a TGE furgonon alapul. Az alacsonypadlós peronnal és városbarát 
utasajtóval ellátott minibusz igény szerint felhajtható ülésekkel és 
kerekesszékes helyekkel is rendelhető, méretes oldalsó ablakai 
pedig jó kilátást nyújtanak az utasoknak. Persze viszonylatjelzők 
és tetőre szerelt légkondicionáló is elérhető a modellhez.

RIO szériában
Szintén fontos újdonság, hogy idén ősztől az új MAN és NEO-
PLAN autóbuszok szériafelszerelésként megkapják a RIO Box fe-
délzeti egységet, gyárilag megteremtve az alapot az MAN digitá-
lis szolgáltatásai és a RIO digitális platform használatához. Ezáltal 
pedig az ügyfelek tovább csökkenthetik járműveik teljes körű bir-
toklási költségét. Az MAN Truck & Bus tehát az autóbuszai terén 
is megfelelően felkészült a jövő kihívásaira.

Az MAN eTGE Combi a márka első tisztán elektro-
mos hajtású minibusza.

Az MAN Lion’s Coach a legmagasabb szintű igényeknek is megfelel, iga-
zolják a legsikeresebb labdarúgóklubok csapatbuszai.

Íme, a The World of Hans  
Zimmer szimfonikus zenekari  

turné egyik NEOPLAN Tourliner L busza.

2019 MANmagazin
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TERMÉK Díjazott biztonság

Safety Label Bus díjat nyert az MAN Lion’s City

Kitűnő választás a biztonság szempontjából – a 2019-es Busworld Díjak versenyében az 
új, MAN EfficientHybrid modullal ellátott, gázüzemű MAN Lion’s City 12 G győzött a biz-
tonságról szóló Safety Label Bus kategóriában.

Biztonságból is az élen

Nem is kezdődhetett volna jobban az 
idei Busworld autóbuszos szakkiállítás 
az MAN Truck & Bus számára, hiszen az 
MAN Lion’s City 12 G modellel sikerült 
győzelmet aratnia a 2019-es Busworld 
Díjak versenyében a biztonságot értékelő 
Safety Label Bus kategóriában.
„Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 
mi vihetjük haza a díjat ennek a szo-
ros versenynek a végén” – mondta Rudi 
Kuchta, az MAN Truck & Bus vállalat-
nál a buszok termelési és értékesítési 
vezetője, illetve a buszos üzletág szó-
vivője. A világ minden részéről külön-
böző gyártók összesen 21 városi és 
távolsági buszát értékelte a nemzetkö-
zi szakemberekből és buszüzemeltető 
vállalatok szakembereiből álló zsűri. 
A biztonság kategóriájában az MAN 
Lion’s City G győzött, amely új mércét 
állít fel a továbbfejlesztett E18-as gáz-
motorjának, az MAN EfficientHybrid 
moduljának és a korszerű biztonsági 

koncepciójának köszönhetően.
„Leginkább a városi buszunk innovatív, 
következetes általános koncepciója és 
a sok átgondolt részlete győzte meg a 
zsűrit, amelyek a lehető legbiztonságo-
sabbá teszik az MAN Lion’s City típust” 
– mondta Jan Aichinger, a buszok ter-
mékmarketingjének vezetője. A számos 
passzív biztonsági megoldás mellett az 
aktív segédrendszerek sora is lenyűgöző. 
Ilyen például a gyalogosokat észlelő ol-
dalsó holttérfigyelő, azaz az aktív beka-
nyarodássegítő rendszer. „Az elülső 
és az oldalsó kamerák automatikusan 
figyelik a forgalmat, különösen a holt-
tereket, így jelentősen hozzájárulnak 
a baleset-megelőzéshez” – magyarázta 
Jan Aichinger. A vezetőt vészhelyzetben 
fény- és hangjelzés figyelmezteti.

Biztonság szériában
A rögzítőfék kioldásakor elektromosan 
záródik a vezetőfülke ajtaja, a rög-

zítőfék behúzására pedig hangjelzés 
figyelmezteti a vezetőt. A motortérbe 
tűzoltórendszert építenek, érzékelők 
segítségével pedig egy rendszer meg-
akadályozza, hogy a busz nyitott 
motortérfedéllel vagy üzemanyag-
betöltő-fedéllel elindulhasson. Az MAN 
új városi busza szériában LED-es fény-
szórókat kap, míg a vezetőülés tíz cen-
timéterrel magasabbra emelhető, ami 
a jobb kilátás mellett csökkenti a tá-
madások esélyét. A nagyszilárdságú 
acél alkatrészeket is tartalmazó, nagy 
csavarodási merevségű vázszerkezet és 
a jármű tűzvédelme révén a busz már 
az ENSZ-EGB 66.02. számú borulásbiz-
tonsági és az ENSZ-EGB 118.02. számú 
tűzbiztonsági rendelet szigorú köve-
telményeit is teljesíti. Így az MAN Lion’s 
City valóban kiemelkedő biztonságot 
nyújt az utasoknak, a járművezetőknek 
és a közlekedés többi résztvevőjének  
egyaránt.
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TERMÉK A 2020-as Év Autóbusza

Lehengerlő koncepció
Sikerült! Az új MAN Lion’s Coach elnyerte az áhított 2020-as 
Év Autóbusza díjat, két évvel a hivatalos bemutatkozása után. A 
díjat a Busworld 2019 megnyitó ünnepségének keretében adták át 
a szakkiállítás új helyszínén, Brüsszelben. A 22 európai szakúj-
ságírót különösen lenyűgözte az MAN Lion’s Coach teljes kon-
cepciója és praktikussága. Az immár három évtizede kiosztott Év 
Autóbusza díj a legfontosabb nemzetközi kitüntetésnek számít a 
távolsági buszok piacán.
Joachim Drees, az MAN Truck & Bus SE elnök-vezérigazgatója 
így nyilatkozott: „Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy az új 
MAN Lion’s Coach típusunk mély benyomást tett a szakértői 
zsűrire, és elnyertük ezt az áhított díjat. Az Év Autóbusza kitün-
tetés tökéletes elismerése az egész csapat hosszú éveken át tartó 
elkötelezett és kemény munkájának. Az autóbuszos üzletág és 
számos részleg munkatársai fáradhatatlanul dolgoztak azon, 
hogy egy kiváló járművet fejlesszenek ki, és azt sikeresen beve-
zessék a piacra. A zsűri voksa egyértelműen azt mutatja, hogy 
valami különlegest értünk el a Lion’s Coach típussal.”

Összehasonlító teszt
Szeptember elején a 22 szakemberből álló zsűri egész Európából 
meghívott öt buszgyártót, hogy részt vegyenek az Európai Busz-
teszten (Coach Euro Test) a romániai Nagyszeben városában. 
Egyhétnyi átfogó tesztelés, számos tesztvezetés és alapos műsza-
ki megbeszélések után a zsűri úgy határozott, hogy az MAN  
Lion’s Coach az egyértelmű győztese a 2020-as Év Autóbusza sza-

vazásnak. A szakemberekből álló nemzetközi zsűrit különösen 
lenyűgözte a busz következetes koncepciója, amely ötvözi a 
költséghatékonyságot, a kényelmet és a praktikusságot, vala-
mint az, ahogyan a busz társítja az innovatív technikát a 
korszerű formatervezéssel. A zsűrit lehengerelte a Lion’s Coach 
csúcsminőségű járművezetői munkahelye és a kimagaslóan jó 
kezelhetősége. Külön kiemelték az új, nagyteljesítményű és hihe-
tetlenül hatékony hajtásláncot a motortérben. A zsűri elismerően 
nyilatkozott a kerekesszék-emelő ötletes beépítéséről az elülső 
tengely felett, ami rugalmasabbá teszi a busz alkalmazhatóságát 
a csomagtér méretének korlátozása nélkül.

Díjnyertes zászlóshajó
Ahogyan Rudi Kuchta, a buszok termék- és értékesítési vezető-
je, valamint a buszos üzletág szóvivője fogalmazott: „Ez a díj egy 
megbízható és költséghatékony járműként tünteti ki az MAN  
Lion’s Coach típust, amely megkönnyíti a buszüzemeltetők életét. 
Ezt az ügyfelek és a szakemberek egyaránt nagyra becsülik. En-
nek eredményeként az új Lion’s Coach jelentősen tudta növelni a 
piaci részesedését Európában a bevezetése óta, valamint számos 
díjat nyert. A Lion’s Coach tehát méltán az MAN leggyakrab-
ban díjazott busztípusa, amelyet olyan csúcsszínvonalú csapa-
tok választottak utazóbuszuknak, mint például az FC Bayern 
München, a Paris Saint-Germain és a német nemzeti válogatott. 
Ám még így is igazi megtiszteltetés, hogy elnyertük a nemzetközi 
Év Autóbusza díjat, ami teljesen felvillanyoz bennünket.” 

Idén az új MAN Lion’s Coach típust választották a 2020-as Év Autóbuszának. A zsűrit lenyűgözte 
a busz következetes koncepciója, valamint az egyedülálló MAN formatervezése.

Az MAN Lion’s Coach típust koronázták a 2020-as Év Autóbuszának
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AFTER SALES Szervizhálózat

Interjú Takáts Györggyel, a szervizhálózat új vezetőjével

Október eleje óta Takáts György tölti be az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. szer-
vizhálózat-vezetői pozícióját. A több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező vezetőt 
korábbi pályafutása mellett arról kérdeztük, hogy milyen változásokat tervez megvalósítani 
a szervizhálózat felépítésében, illetve működésében.

Mennyiségi és  
minőségi fejlesztések

Milyen szakmai múlttal került az 
MAN Kamion és Busz  
Kereskedelmi Kft. csapatába?
Korábban is a járműiparban tevékenyked-
tem, de a személyautók világában dolgoz-
tam elsősorban vevőszolgálati területe-
ken. A Mazda Motor Hungary Kft.-nél 
vevőszolgálati tréningekkel, garanciával 
és hotline-nal kapcsolatos ügyek-
kel, valamint műszaki tanácsadással 
foglalkoztam. Ezt követően az Opel Duna 
márkakereskedésnél töltött öt évem alatt 
vevőszolgálati vezetőként újra fel kellett 
építenem a szerviz működését, illetve az 
alkatrész-nagykereskedelemben is részt 
vettem. Majd amikor 2004-ben a BMW 
hazai importőreként megalapult a BMW 
Magyarország Kft., akkor itt megkaptam 
a szervizmenedzseri pozíciót. Az volt a 

feladatom, hogy a márkakereskedéseket 
felhozzam a BMW által elvárt szintre. Ez 
olyan eredményesen sikerült, hogy a 2009-
es gazdasági válságot mindegyik BMW 
márkakereskedés túlélte. Ez után after 
sales area manager pozícióban a vevőszol-
gálat nyolcfős csapatának munkáját koor-
dináltam, amelynek keretében hálózat-
fejlesztéssel, projektek megvalósításával, 
auditokkal és coachinggal is foglalkoz-
tam. Új kihívások után nézve 2013-ban 
átkerültem az értékesítés területére, majd 
megkaptam a használtautó-értékesíté-
si üzletágat is, végül pedig vállalati 
értékesítési menedzserként dolgoztam. In-
nen jöttem át idén ősszel az MAN Kami-
on és Busz Kereskedelmi Kft.-hez. Mivel a 
BMW és az MAN is müncheni központú 
vállalat, sok hasonlóság felfedezhető a 

működésükben, persze a haszonjárművek 
iparága és üzleti háttere számos tekintet-
ben eltér a személyautókétól.

Milyennek látja az MAN Kami-
on és Busz Kereskedelmi Kft. 
szervizhálózatának jelenlegi 
működését?
Az elmúlt hónapok során igyekeztem 
alaposan megismerni és felmérni a szer-
vizhálózat felépítését, már személyesen is 
végiglátogattam az összes kirendeltséget, 
illetve szervizpontot. Úgy ítélem meg, 
hogy az alapok, vagyis a háttértudás, az 
alkalmazott szerviztechnológiák, a digi-
talizáció mértéke, az online rendszerek, az 
alkatrész-ellátás és a garanciakezelés kife-
jezetten jó, még a BMW-vel összemérve is. 
Viszont a szolgáltatás színvonalát mennyi-
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esetleg más kirendeltségeknél is szóba jöhet ez a megoldás. Minde-
mellett szeretném erősíteni a szerződött szervizpartnerek státuszát, 
a kevésbé lefedett területeken pedig új partnerek felvétele is elkép-
zelhető, ha sikerül megfelelő jelentkezőket találni. Ilyen terület le-
het például Székesfehérvár környéke.
A szolgáltatásunk minőségi színvonalát illetően pedig egyrészt 
a szervizpontok megjelenése és imidzse, másrészt azok ügy-
félközpontúsága terén látok még fejlődési lehetőséget. Azt kell 
átültetni minden egyes munkatársunk tudatába, hogy az ügyfél 
minden sikerünk forrása, tehát olyan szemlélettel kell végezniük 
a mindennapos munkájukat, hogy ők nem egy szervizben dol-
goznak, hanem egy ügyfélszolgálaton. A szervizfolyamato-
kat is lehet még fejleszteni. Például nagyobb átláthatóságot kell 
biztosítani az ügyfeleknek, hogy pontosan tudják, mi történik 
majd a járművükkel, mennyibe kerül ez és egyáltalán mire 
számíthatnak. Fontos a megfelelő kommunikáció, hogy ez egy 
jól szervezett, strukturált folyamat legyen az ügyfél első telefon-
hívásától az utókövetésig. Ez a titka mindennek.

AFTER SALES Szervizhálózat

ségben és minőségben is a piac egyre magasabb szintű igényeihez 
kell igazítani, továbbá a márkaimidzs és az ügyfélelégedettség 
javítása terén is látok fejlődési lehetőséget.

Ennek tükrében milyen tervekkel kezdi meg a jövő évet, 
milyen változtatásokat szándékozik végrehajtani?
A szolgáltatás mennyiségi színvonalának erősítéséhez, vagyis a 
szer vizhálózat kapacitásának növeléséhez fontos előrelépés lesz 
2020 közepén a fóti kirendeltség megnyitása. Az M3-as autópálya és 
az M0-s autóút csomópontjánál, stratégiailag kiváló helyen fekvő, 
zöldmezős beruházással felépülő telephelyünk öt teljes beállást, 
TGE kishaszonjárművek és kisebb tehergépkocsik számára több 
rövidebb beállást, valamint egy kamionmosót kínál majd, így a 
számításaink szerint harminc százalékkal is tehermentesítheti a 
dunaharaszti központot. Továbbá a győri márkaszervizünket is 
két beállással bővítjük jövőre. Ezenkívül a győri és a fóti bázis az 
autóbuszos kompetenciaközpont szerepét is betölti majd. Duna-
harasztiban a nyitvatartási idő bővítését is már tervbe vettük, és 

Takáts György célja, hogy a magyarországi szervizhálózat szolgál-
tatási színvonalát a piac egyre magasabb szintű igényeihez igazítsa.

Takáts György, az MAN Kamion és Busz Keres-
kedelmi Kft. szervizhálózatának új vezetője.



KöszönjüK partnereinKneK
és ügyfeleinKneK
az egész éves együttműKödést!
Tartsanak velünk 2020-ban is
a siker útján!

béKés, boldog Karácsonyt
és siKereKben gazdag
új évet KívánunK!
Az MAN magyarországi csapata
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