2020/2

MAGAZIN
AZ MAN KAMION ÉS BUSZ KERESKEDELMI KFT. ÜGYFÉLMAGAZINJA

Az oroszlán jegyében
Középpontban az új MAN TG-család –
minden, amit az új generációról tudni érdemes
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Kedves Olvasó!
Nagy várakozással tekintettünk az idei év elé, hiszen az MAN Truck & Bus mérföldkőhöz
érkezett a történelmében. Év elején bemutattuk a spanyolországi Bilbao városában a
teljesen megújult TG-sorozatot. Méltán lehetünk büszkék a legújabb oroszlánjainkra,
hiszen az impozáns és erőt sugárzó külső rengeteg, a gépjárművezető kényelmét, illetve
a gazdaságos üzemeltetést szolgáló újítást, sőt, műszaki vívmányt rejt. Ezekről a
fejlesztésekről részletesen is olvashat az MAN Magazin mostani számában.
Szeretném kiemelni, hogy az eddigi tesztek tanúbizonysága szerint az új TG-modellek
valóban gazdaságosan üzemelnek. A német TÜV hivatalos tesztje több mint nyolc
százalékos üzemanyag-megtakarítást igazolt, amelyet az itthon végzett terheléses
tesztjeink is alátámasztanak.
Már Magyarországra is megérkeztek az első járművek, amelyeket ügyfeleink a kirendeltségeinken megtekinthetnek. Figyelje a híreinket, illetve eseményeinket, és ragadja
meg az alkalmat az új MAN TGX kipróbálására!
Sajnos a jelenlegi vírushelyzet mindannyiunkat nehézségek elé állít, mi mégis igyekszünk
a terveinket, fejlesztéseinket megvalósítani. Felépült Fóton az M3-as autópálya mellett
az új kirendeltségünk, amely ősz végétől várja kedves ügyfeleinket az MAN márkától
már megszokott magas színvonalú szolgáltatásaival.
Reméljük, hogy nemsokára túljutunk ezen a nehéz időszakon, addig is sok erőt, kitartást
és főleg jó egészséget kívánok Önnek!

Martin Strier
ügyvezető igazgató,
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08

Mintha Önre szabták volna

14

18

Tartalom
04 Teherautós agytröszt
06 Tehergépjármű-család
12 A gazdaságosság
nagymestere
13 Garantáltan maximális 		
üzemidő
16 Hosszabb, erősebb,
hatékonyabb
20 Példaértékű flotta
22 Kiküszöbölt kockázatok
24 Újabb tendergyőzelem

Stabil támpont

Minibuszokkal bővül a kínálat

25 Akcióban a minőség

Impresszum

KIADJA: MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft., 2330 Dunharaszti, Csonka János u. 2., TEL.: +36-24-520-300, FAX: +36-24-520-309
A KIADÁSÉRT FELEL: Ujcz Ibolya, marketingvezető, TEL.: +36-24-520-321, E-MAIL: ibolya.ujcz@man.eu
SZERKESZTI: Hamilton Project Kft., 2040 Budaörs, Budapesti út 87/A, TEL.: +36-23-444-644

3

#Innováció

Teherautós

agytröszt

MÉRFÖLDKÖVEK

Ötletből
valóság
Az új TG-család
kifejlesztésének
öt lépése.

Startjel

2015. MÁJUS 15.

Az új járműcsalád fejlesztésének hivatalos kezdete.

Koncepció

2016. MÁRCIUS 18.

Az MAN meghatározta az
alapvető elemeket egy koncepció keretében.

Prototípus
2017. MÁJUS 16.

Elkészült az új tehergépjárművek első prototípusa.

Előfutár

2019. MÁRCIUS 12.

A TEHERGÉPJÁRMŰVEK
ERŐSSÉGEIT TOVÁBB
FOKOZTUK, GYENGESÉGEIKET
PEDIG KIJAVÍTOTTUK.
Dr. Manuel Marx
Az MAN általános járműfejlesztési vezetője
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Az MAN müncheni
üzemének gyártósoráról
legördült az első előfutár.

Bemutató

2020. FEBRUÁR 10.

A nagyvilág megismerhette az új TG-családot
Bilbao városában.

Ötévnyi megfeszített munka, szoros
csapatjáték és kimerítő tesztek állnak
mögöttük. Dr. Manuel Marx és Stephan Schütt
fejlesztési vezetők sikeresen megcsinálták.
Papírra vetett ötleteik sorozatgyártásra kész új
tehergépjárművekké alakultak.
Szöveg
Fotó

Felix Enzian
Dirk Bruniecki

S

zigorú biztonsági intézkedésekkel őrzik az MAN müncheni gyárának A60-as épületét. Ebben működik
ugyanis az oroszlános márka titkos fejlesztőközpontja,
az EPI, ahol 360 mérnök dolgozik 33 ezer négyzetméteren a jövő teherautóin és autóbuszain. A munkát Dr.
Manuel Marx vezeti, aki öltöny helyett általában farmert és pulóvert visel, hiszen személyesen is részt vesz a legtöbb munkafolyamatban. „Nem őrült találmányokkal foglalkozunk, projektjeink
célja az ügyféligények kielégítése” – mondja Dr. Manuel Marx.
Legújabb „gyermeke” arany színben pompázik a műhelycsarnokban. A
fejlesztési vezető büszkén és szinte elérzékenyülve nézi az új MAN TGX
típust. „Jelentősen tovább fokoztuk az MAN tehergépjárművek erősségeit, kijavítottuk a gyengeségeiket és az új elektromos, illetve elektronikus rendszer révén felkészítettük ezeket a jövőre. Jelenleg ezek a legkiegyensúlyozottabb teherautók” – teszi hozzá.
Az MAN fejlesztői kiemelt figyelmet szenteltek a fülkének. Ennek
korszerűsítéséért Stephan Schütt felelt. Ő inkább az öltönyt részesíti
előnyben, ám amilyen jó hangulatban járják végig együtt a fejlesztőközpontot, az rögtön elárulja, hogy olajozottan működő csapatot alkotnak.
„Elsősorban az volt a feladatunk, hogy megtudjuk, hogyan könnyíthetnénk meg még jobban a gépkocsivezetők mindennapos munkáját, illetve fokozhatnánk a fülkében töltött életük és pihenésük kényelmét” –
magyarázza Stephan Schütt.

Kívül evolúció, belül revolúció
A fülkék belsőterét teljesen újratervezték, míg a külső megjelenést inkább csak alaposan finomították, megőrizve az MAN márka stílusje
gyeit. A módosítási javaslatok és az új követelmények több irányból érkeznek: az MAN különböző részlegeiről és persze elsősorban az MAN
ügyfeleitől. Ugyanakkor a jogszabályi környezet is változik, például a
2021-ben életbe lépő ütközésbiztonsági előírások is befolyásolták a terveket.
„Egy tehergépjármű kifejlesztése sokkal összetettebb munka, mint egy
személyautóé. Nemcsak egyetlen típusunkat, hanem a teljes termékkínálatunkat korszerűsítettük. Egy ekkora projektet nem könnyű levezé
nyelni. Azonban az MAN több mint kétszáz munkatársából álló csapatnak sikerült ezt teljesítenie. A legizgalmasabb pillanat az volt, amikor az
elkészült járműveket legelőször megmutattuk az ügyfeleknek és a szak
újságíróknak” – mondja Stephan Schütt. A visszajelzések elsöprő sikerről árulkodnak. Számos ügyfél kifejezte köszönetét az MAN-nek azért,
mert felismerte a kívánságaikat és teljesítette ezeket.

Prototípus készítése
Dr. Manuel Marx (vörös pulóverben) és Stephan Schütt (kék öltönyben) személyesen
felügyelte az új TG-család kifejlesztésének számos munkafolyamatát. A fejlesztőközpontban 360 mérnök dolgozik.

Folyamatos optimalizálás
Igazi maximalistaként Dr. Manuel Marx és Stephan Schütt még az utolsó
hónapokban is folyamatosan azt figyelte, hogy hogyan lehetne tovább
javítani az új termékeket. Szóval mindig bőven akadt tennivaló az A60as épületben. A hivatalos premier előtt nem sokkal is még álcázott
tehergépjárművek járták München útjait, hogy a legutolsó részleteket is
optimalizálják. A két fejlesztési vezető pedig az épület tetőteraszáról kísérte figyelemmel a macskaköves tesztpályán folyó próbákat. „Csak
ezen a szakaszon 30 ezer kilométert tettek meg az új TG-család
tesztjárművei, hogy megvizsgáljuk az alkatrészek rögzítésének tartós
stabilitását. A tesztpilóták félóránként váltották egymást, hogy ne szenvedjenek egészségügyi panaszoktól a rázkódás miatt. Nem minden ötlet jutott el a sorozatgyártásig. Azonban különösen büszke vagyok arra,
hogy az MAN SmartSelect forgókapcsoló megvalósulhatott. Ez a
könnyű használhatóságával egy forradalmi újítás” – zárja a szót Stephan
Schütt.
Tökéletesre tesztelve
Az új TG-család tagjai igen alapos és széles körű teszteken
estek át, mire sorozatgyártásba kerültek.

#Pillanatok

TEHERGÉPJÁRMŰ-

CSALÁD

Markáns típusok, amelyek történelmet írtak a
haszonjármű-iparban: az MAN úgy fejlődött, aho
gyan a fuvarozási ágazat igényei folyamatosan változtak minden évtizedben. Minden új tehergépjármű
új mércét állított fel a teljesítmény, a kényelem, a
biztonság, a hatékonyság és a dizájn terén. Ez a
fejlődés az új MAN tehergépjármű-generációval érte
el a következő csúcsát.

1986

AZ F90 TÁGAS
TERET KÍNÁLT

1951
A LEGENDÁS F8
RÖVIDORRÚ
Az erős F8 határozta
meg az utcaképet a
gazdasági csoda idején
az 1950-es években.

1976

MAN-BÜSSING 16 U
HASZNÁLAT KÖZBEN

VISSZATEKINTÉS
Nagyszerű
pillanatok és mérföldkövek az MAN teher
gépjárművek törté
nelmében.

SOROZATOK

go.man/120momentsEN
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A Büssing tehergépjárművek
számos típusát felvették a
termékpalettára az 1970-es
években MAN-Büssing név
alatt. A 16 U típust egy
különleges szerkezeti megoldás különböztette meg: a
padló alatt elhelyezett motor.

FOTÓK: MAN Truck & Bus történelmi archívum (1951, 1976, 1986, 1994); MAN (2000, 2007); Joe Hoelzl (2020)

A kényelem jelentette az
új vezérelvet az 1980-as
években. Erről tett
tanúbizonyságot az F90
fülkéje: akkoriban ez
számított a legkényel
mesebbnek és legergo
nomikusabbnak. Immár
a berendezés elemei is
csillogásmentesek
voltak.

2020
ITT JÖN
AZ ÚJ TGX
Minden idők legjobb gépjárművezetői munkahelye:
az új TGX a jövő hírnöke.

2000

TGA EGY
ÉPÍTKEZÉSEN
A 2000-es évtől kezdve az
innováció került a középpontba. A TGA tehergépjármű-generáció nemcsak a
hosszú távú fuvarozásban
állított fel új mércét aerodinamikájával, kényelmével és
vezetéstámogató rendszereivel, hanem az új építőipari
fellendülésnek is a gerincét
képezte.

1994
AZ MAN F2000
VEZETŐÁLLÁSÁBAN
Az F2000 tágas fülkéje, kényelmes ülései
és tárolóhelyei akkoriban valódi luxust
képviseltek.

2007

A TGX ÉS A TGS
BEMUTATÁSA
Nagy siker: mindkét MAN típus megkapta a hőn áhított Év Tehergépjárműve díjat
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#Belsőtér
A kormánykerék bal küllőjéről
vezérelhetők a sebességtartással kapcsolatos funkciók.

Mintha Önre

szabták volna
Különösen nagy figyelmet szenteltek az új MAN
TG-család fejlesztői a vezetőállás korszerű és erA jobb küllőről kezelhető a
műszerpanel menüje.

gonomikus, illetve a pihenőtér otthonos és
kényelmes kialakításának. Több száz üzemelte
tőt, illetve gépjárművezetőt vontak be a projektbe, akiknek az igényeit és ötleteit messzemenően
tekintetbe vették a tervezéskor. Az eredmény egy
olyan innovációkkal teli járművezetői munkakör
nyezet, valamint fülkén belüli élettér, amelyek új
mércét állítanak fel a piacon.
Szöveg

A 12,3 col képátlójú digitális műszerpanel jelenleg a legna
gyobb a piacon. Számos mezőjén egyszerre megjeleníthető
a vezetés közben szükséges összes információ,
így csak ritkán kell a menüben lépegetni.
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Fotó

C.S.
MAN

Az információs és szórakoztatórendszer 12,3 colos kijelzője szintén a legnagyobb
a tehergépjárművek körében. Megosztott felületén például egyszerre megjelenít
hető a navigációs rendszer térképe és a
járművezető mobiltelefonjának adatai,
például híváslistája.

Az MAN EasyControl rendkívül
praktikus újítás, amely
egyedülálló a piacon.

M

ár rögtön az ajtó feltárása után észrevehetik a
gépjárművezetők, hogy az új TG-család tagjai minden eddiginél tökéletesebben szolgálják, illetve támogatják a mindennapos kemény munkájukat.
Ugyanis kényelmesebben mászhatnak fel a fülkébe
a szélesebb és a kerékjárati ívhez közelebb helyezett fellépőkön, amelyek középvonala így egybeesik az ajtónyílás középvonalával. Míg a küszöböt úgy alakították ki, hogy kevesebb kosz juthasson
be a fülkébe. Sok esetben egyébként nem is kell felmászni a fülkébe a piacon egyedülálló MAN EasyControl rendszernek köszönhetően, amely nem
más, mint az ajtóburkolat alsó részén elhelyezett kezelőpanel. Ennek gombjaival a vezető a jármű mellett állva kényelmesen vezérelhet több előre megválasztható funkciót a vészvillogótól a központi záron át a hátsó munkalámpáig. Ha mégis felmásznak a fülkébe, akkor a belsőtérben igényes,
prémiumszínvonalú anyagok fogadják őket. Választható bézs vagy sötét
szürke belső színvilág, az előbbi otthonosabb, barátságosabb hangulatot
teremt és tágasabb térérzetet nyújt, míg az utóbbi a fokozottabb elkoszolódással járó alkalmazási területekhez ideális. De mindkét esetben könnyen
tisztítható felületek jellemzik a belsőteret.

Vezetőközpontú kezelőelemek
Az MAN SmartSelect forgókap
csoló segítségével sokkal könnyebben és kényelmesebben
kezelhető az információs és
szórakoztatórendszer, mint
érintőkijelzőn keresztül.

Az eddiginél is jelentősen tágabb tartományokban állítható vezetőülésben
helyet foglalva teljesen új munkakörnyezet öleli körbe a sofőröket, és ez szó
szerint is érthető, ugyanis az összes kezelőelem a vezető karjainak elérési
tartományán belül, logikusan csoportosítva és jól láthatón helyezkedik el.
Ellenben a kijelzők távolabbra kerültek a vezetőüléstől, hogy kevésbé terhelje meg a járművezetők szemét, amikor tekintetüket a forgalom és a kép
ernyők között váltogatják. Továbbá az eddigieknél gazdagabb menürend
szerek még könnyebben használhatók logikus felépítésüknek köszönhetően.
Pontosan ez igaz a hagyományos műszeregységet leváltó és a piacon ma
még ritkaságnak számító, teljesen digitális, jelenleg egyedülállóan 12,3 col
képátlójú, nagyfelbontású műszerpanelre is. Ez színes, grafikus, háromdimenziós ábrákkal jeleníti meg a korszerű vezetéstámogató rendszerek adatait és mindig optimális, könnyen értelmezhető módon továbbítja az éppen
aktuális információkat a járművezetőnek. A vadonatúj, igényes kormánykerék küllőin található gombokkal pedig rendkívül kényelmesen és egyszerűen
kezelhető a menüje. Mindemellett az új kormánykerék, illetve a digitális
műszerpanel a korszerű és prémiumszínvonalú stíluselem szerepét is kiválóan betölti.
Akárcsak a középkonzolon az információs és szórakoztatórendszer szintén
12,3 col képátlójú, nagyfelbontású, színes, grafikus kijelzője. Ez szolgál többek között a tehergépjárművekre szabott navigációs rendszer és a külső
kamerák képének megjelenítésére is, valamint jelenleg éppúgy a legna
gyobb méretű a piacon, mint a digitális műszerpanel. A kezelésére pedig
egy innovatív, egyedülálló berendezést fejlesztettek ki az oroszlános márka
szakemberei, amelynek neve MAN SmartSelect. Ez a középkonzolon egy
éppen kézre álló forgó- és nyomókapcsoló, amellyel könnyen, kényelmesen, logikusan és a figyelem lehető legcsekélyebb elvonásával lehet szörfözni az információs, illetve szórakoztatórendszer menüjében. Ráadásul a
tervezők azt is figyelembe vették, hogy hepehupás úton a légrugós ülésben
fel-le ringatózva nem olyan egyszerű egy ilyen tárcsa működtetése, mint
egy személyautóban, ezért egy olyan fix felületet is kialakítottak a forgókapcsoló alatt, amelyen a vezető megtámaszthatja a kezét. Ez pedig hasz
nálaton kívül felhajtható, hogy ne akadályozza az átjárást a pihenőtérbe.
Bizony, az MAN fejlesztői tényleg mindenre gondoltak!
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#Belsőtér
Korszerű vezetéstámogatás
Rendkívül fontos, hogy egy tehergépjármű kezelőelemei és
kijelzői optimálisan a vezető keze alá dolgozzanak, azonban ma már ez nem elegendő. Korszerű vezetéstámogató
rendszerek alkalmazása is szükséges a kényelem, a biztonság és a hatékonyság fokozása érdekében. Ennek jegyében az MAN TG-család több új, illetve továbbfejlesztett
rendszert is felvonultat.
Az MAN Traffic Jam Assist nevű rendszer forgalmi dugóban
araszoláskor biztonságos követési távolságot tart az elöl
haladó járműhöz képest, illetve folyamatosan a sávban tartja a teherautót. Szükség esetén lassít, sőt, akár álló helyzetbe fékez, majd ha rövidesen újból elindul a sor, akkor
automatikusan elindítja a járművet. Ezáltal sok terhet levesz
a vezető válláról a napjainkban egyre sűrűbben előforduló
torlódások esetén, valamint megelőzi az ilyenkor gyakran
bekövetkező kisebb ráfutásos ütközéseket.
A Turn Assist és a Lane Change Support, vagyis a bekanyarodást segítő és a sávváltást támogató rendszer pedig
az első sárvédőívek mögött elhelyezett oldalsó holttérfigyelő radarok éber pásztázó munkáján alapul. A Turn Assist
harminc kilométer/óra sebességig, míg a Lane Change
Support ötven kilométer/óra sebességtől működik. Mégpedig úgy, hogy az A oszlopok burkolatába beépített LED-es
fénycsíkkal,
illetve
hangjelzéssel
figyelmeztetik
a
járművezetőt, amennyiben irányjelzővel mutatja bekanyarodási vagy sávváltási szándékát, de a tehergépjármű melletti holttérben egy másik közlekedő, akár gyalogos vagy kerékpáros tartózkodik. Ez a két segéd tehát szintén
hatékonyan segíti a balesetek megelőzését, főként városi
környezetben, amellyel jelentősen növelik az üzemidőt és
csökkentik a szervizköltségeket. Ha mégis bekövetkezne a
baj, akkor pedig a kormánykerékbe épített vezetőoldali légzsák és övfeszítő segít enyhíteni a tehergépjármű vezetője
számára a baleset kimenetelének súlyosságán. Ma még
a légzsák sem általános a
nehéz-teherautókban.

Az új külső tükrök nagyobb látóterűek elődjeiknél, ugyanakkor kevesebbet
takarnak ki a járművezető látómezőjéből.

A GX fülkében a szélvédő feletti tárolók kapacitása 355 liter.

A kerékjárati
íveken találhatók
az oldalsó
holttérfigyelő
rendszer radarjai.

A fekhely alá tágas, rögzített és kihúzható hűtőrekeszek is rendelhetők.

Páratlan pihenőtér
Persze egy kiváló tehergépjármű nemcsak a munkaidőben támogatja
maximálisan a vezetőjét, hanem a pihenőidőben is, hogy a fülkében
töltött élet minden mozzanatát a lehető legkellemesebbé tegye. Ezért a
TG-család fülkéinek belsőterét is jelentősen korszerűsítették az MAN
tervezői. Először is a mindenkori optimális klímáról teljesen integrált,
elek
tromos hajtású álló helyzeti légkondicionáló gondoskodik, amely
hőtároló nélkül működik. Ezáltal nem csökken a bal oldali külső
tárolórekesz kapacitása, valamint körülbelül száz kilogrammal könnyebb
a rendszer az elődjénél. Ugyanakkor még nyáron is akár 12 óráig
hatékonyan üzemelhet a jármű motorjának beindítása nélkül.
Szintén fontos újítás a Vario utasülés, amely egyrészt keresztbe
fordítható a kényelmes kinyújtózáshoz vagy a szemközti oldalfalra szerelt televízió nézéséhez, másrészt a támlájának felső része előredöntve
asztalkaként használható. Ülőlapja pedig a moziszékekéhez hasonlóan
felhajtva nagyobb szabad mozgásteret biztosít a fülkében. MAN
TipMatic automatizált váltó és elektronikus vezérlésű rögzítőfék
beépítése esetén pedig a vezetőülés mellett nem foglal helyet a térből
padlókonzol, így a motorsátoron közel egy négyzetméter szabad felület
áll rendelkezésre. Ez már egy kisebb tánctérnek is beillik!
A hétzónás ágyrácson akár 110 milliméter vastag, szintén hétzónás
matracból álló alsó fekhelyhez egy vezetékes távirányító tartozik, amelynek a 3,5 colos, színes, grafikus kijelzőjén futó menüből a jármű számos
funkcióján túl még az információs és szórakoztatórendszer is kényel
mesen, illetve könnyen kezelhető. Továbbá számos üzemelési adat is

megtekinthető ezen a kijelzőn a vezetési és pihenőidőktől az akkumulátor töltöttségéig. Sőt, a kijelző még változtatható színű zseblámpaként is használható. A fekhely alá pedig tágas fix vagy kihúzható
hűtőrekeszek, valamint akár háztartási eszközök működtetéséhez 230
voltos csatlakozóaljzat is rendelhető.
Az élettér kényelmét fokozzák még az állítható fényerejű LED-es belső
világítások és a műszerfalból az utas oldalán kihajtható asztalka is, míg
a tárolóhelyek teljes befogadóképessége a GX fülkében meghaladja az
1100 litert. A szélvédő feletti középső rekeszt fedél helyett redőnnyel
látták el, ugyanis ez kinyitva nem foglal helyet a szabad mozgástérből.
Mindebből jól látszik, hogy az MAN fejlesztői valóban igen alaposan
felmérték a gépjárművezetők igényeit a fülkék belsőterének megújí
tásakor, és mindent elkövettek azért, hogy a lehető legjobban eleget tegyenek az elvárásoknak.
Ezekben a fülkékben szinte mindenki
úgy érezheti majd, mintha rá szab
ták volna a belső munka- és
pihenőkörnyezetet.

A Vario utasülés háttámlájának felső része
ledöntve praktikus asztalkaként szolgál.
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#Hatékonyság

A gazdaságosság

nagymestere
Nemcsak a gépjárművezetők, hanem az üzemeltetők számára is új
dimenziót képvisel az idén bemutatott MAN TG-család, mégpedig a
hatékonyság, illetve a gazdaságosság terén. Akár nyolc százalékkal
kisebb üzemanyag-fogyasztás, nagyobb hasznos teherbírás és változatos szervizszerződések gondoskodnak erről.
Szöveg
Fotó

C.S.
MAN

N

émetországban a TÜV Süd egy közel hétszáz kilométer hosszú közúti teszt során hasonlította össze
az új MAN TGX 18.470 Euro 6d és 2018-as
modellévű elődje, az MAN TGX 18.460 Euro 6c nyerges vontató üzemanyag-fogyasztását. A mérés hitelessége érdekében a két kör között a
gépjárművezetőket és a pótkocsikat is megcserélték. Az eredmény önmagáért beszél: az új generáció 8,2 százalékkal kevesebb üzemanyagot
használt fel a teszten.
Az MAN szakemberei arra is választ adtak, hogy pontosan miből tevődik
össze ez a jelentős megtakarítás. A D26-os motor Euro 6d minősítésű
változata önmagában négy százalékkal takarékosabb elődjénél, a 2018as, Euro 6c kivitelű erőforrásnál. A kisebb viszkozitású motorolaj további
fél százalékkal mérsékli az üzemanyag-fogyasztást, az új, hipoid fogazású és még hosszabb áttételt kínáló, HY-1344 típusú hajtott
hátsó tengely pedig 0,9 százalékkal.
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A GPS-adatok alapján előrelátón igazodó sebességszabályzó, az MAN
EfficientCruise továbbfejlesztett, immár az infrastruktúrához is alkalmazkodó generációja 2,5 százalékkal is lefaraghatja a gázolajigényt, míg a
javított aerodinamika 0,2 százalékos csökkenésért felel.
Mit jelent mindez gazdasági nyelvre lefordítva? A hosszú távú fuvarozásban 130 ezer kilométer éves futásteljesítménnyel, száz kilométerenként
harminc liter üzemanyag felhasználásával és literenként 1,05 eurós gáz
olajárral számolva az új generáció évente akár 3280 euró megtakarítását
is eredményezheti pusztán az üzemanyagköltségek terén.
Számos alkalmazási területen, például a tartányos és silós szállításnál, a
járművek hasznos teherbírása is jelentősen befolyásolja a fuvarozás hatékonyságát. Az új generációs TGS TS nyerges vontató saját tömege
több mint fél tonnával kisebb a D26-os erőforrással hajtott normál modellekéhez képest. Ebből 230 kilogramm a rendkívül korszerű és kompakt, kilencliteres, hathengeres D15-ös motornak köszönhető. Az MAN
Turbo EVBec dekompressziós motorfék pedig az akár 350 kilowatt fékteljesítményével könnyen kiválthatja a retardert, ami további 60-90 kilogramm tömegelőnyt jelent. Számos optimalizált tömegű részegység alkalmazásával még kedvezőbb értékeket mutathat az új TG-család
tagjainak mérlegjegye. Így a D15-ös motorral ellátott TGS TS modell
90-400 kilogrammal nagyobb hasznos teherbírást nyújt a hasonlóan tömegoptimalizált versenytársaihoz képest.
Mindemellett széles körű, jól személyre szabható javítási és karbantartási szerződések segítenek az ügyfeleknek tervezhetővé és ellenőrizhetővé tenni a szervizköltségeket, minimalizálni az állásidőt, illetve a meghibásodások kockázatát, csökkenteni a vállalkozás adminisztrációs
terheit, valamint gondoskodni az eredeti MAN alkatrészek használatáról.
Ezek összességében pedig számottevően mérséklik a teljes birtoklási
költséget.

#Üzemidő

Garantáltan

maximális üzemidő
Számos kézzelfogható külső-belső újítás mellett az üzemidő terén is
jelentősen előrelépett az új MAN TG-család. Ezt a fokozott megbízhatóság és biztonság mellett színvonalas szolgáltatások is
támogatják. Így az MAN garanciát is vállal a maximális üzemidőre.
C.S.

Szöveg
Fotó

MAN

T

ermészetesen a maximális üzemidő alapja nem más,
mint a járművek kimagasló megbízhatósága és biztonsága. Évek óta folyamatosan csökken az MAN teher
autók meghibásodási aránya, az új generáció tagjai pedig rendkívül alapos és széles körű teszteken, többek
között tartóssági próbákon estek át, hogy ez a tendencia tovább javuljon. A TG-család vadonatúj elektromos és elektronikus
rendszere minden eddiginél megbízhatóbb működést nyújt, míg a célirányos diagnosztizálhatóság lerövidíti a hibakeresés idejét. Ugyanakkor a

vezetéstámogató rendszerek csökkentik a balesetek kockázatát, ami
szintén az üzemidő malmára hajtja a vizet.
Az MAN ServiceCare pedig a szolgáltatások oldaláról támogatja az
állásidő minimalizálását, például megelőző jellegű karbantartások elvégzésével, a flották karbantartási ütemezésének gyors és egyszerű
áttekinthetőségével, a szervizlátogatások időpontjának könnyű egyez
tethetőségével, a meghibásodások információinak gyors továbbításával
az MAN Driver App alkalmazáson keresztül, valamint a karbantartási
ütemtervek leegyszerűsítésével.
Ha mégis bekövetkezne út közben egy műszaki probléma, akkor az
MAN Mobile24 segélyszolgálat maximális támogatást nyújt. Ez 28 or
szágban, 26 nyelven, a nap 24 órájában az ügyfelek rendelkezésére áll,
és több mint kétezer európai szervizponttal működik együtt. Az MAN
Mobile24 az információs és szórakoztatórendszerbe telepített alkalmazáson keresztül is elérhető, amely a jármű GPS szerinti helyzetét automatikusan továbbítja, így igen hatékony kommunikációt biztosít az ügyfél, a szerviz és a diszpécserközpont között. Továbbá az alkalmazásban
folyamatosan nyomon követhető a segélynyújtási folyamat állapota, illetve megtekinthető az alkatrészek rendelkezésre állása az adott MAN
márkaszervizben. Fontos megjegyezni, hogy az eredeti MAN alkatrészek
re és a márkaszervizekben elvégzett munkára két év garancia érvényes.
Mindezek olyannyira hozzájárulnak az üzemidő maximalizálásához,
hogy az MAN garanciát is vállal erre. A 24 és 84 hónap közötti időtartamra köthető üzemidő-garancia 31 európai országban biztosítja a mobilitást az ügyfeleknek, akik a hiba jellegétől függően gyors helyszíni javítást, a legközelebbi MAN márkaszervizbe vontatást, valamint
cserejárművet, illetve az állásidőre átalánydíjas ellentételezést vehetnek igénybe. Így az üzemeltetők nyugodtak
lehetnek afelől, hogy egy esetleges probléma esetén
gyors és megbízható segítséget kapnak, hogy a szállított áru mielőbb folytathassa útját. Továbbá nem kell
pénzügyi kockázatot sem vállalniuk. Az új TG-család
tagjai tehát garantáltan nagyobb üzemidőt biztosítanak, mint elődjeik.
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#ErősPartner

Stabil támpont

Ma már az MAN sokkal több, mint
csupán
egy
prémiumszínvonalú
járműgyártó. Ügyfelei számára egy
szoros kapcsolatot biztosító üzleti
partner is, amely igen széles körű,
megbízható és szakmailag maxi
málisan felkészült támogatást nyújt a
beszerzéstől az üzemeltetésig.

Szöveg
Fotó

E

C.S.
MAN

Első az ügyfél – ez az MAN tevékenységének egyik
alapelve, amely nem csupán egy hangzatos szlogen.
A vállalat egész szervezete folyamatosan és mód
szeresen dolgozik az ügyfelek elégedettségének növelésén. Ennek alapja a partnerekkel ápolt szoros
személyes kapcsolat, amelynek köszönhetően az
adott kapcsolattartók pontosan ismerik ügyfeleik igényeit, és gondoskodhatnak ezek megfelelő kielégítéséről.
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Profi értékesítés
Ezek a partnerségek jellemzően a
járműbeszerzéssel kezdődnek, amely
során az értékesítők felkészült szaktanácsadóként állnak az érdeklődők
rendelkezésére még különleges alkalmazási területek esetén is. Az új
C4S értékesítési konfigurátor gyor
sabb, egyszerűbb, rugalmasabb és
pontosabban az adott követelményekre
szabott specifikálást tesz lehetővé, így
ügyfélközpontúbb értékesítési folyamatot
biztosít. Ezenkívül az MAN Individual prog
ram
keretében
különféle
felhasználási
területekre megfelelő felépítmények érhetők el
gyári kivitelezésben, ami szintén megkönnyíti és
meggyorsítja a tehergépjárművek beszerzését.
Míg az MAN TurnKeySolutions programban
számos alkalmazásra szakértők segítségével
összeállított, műszakilag optimális specifikációjú komplett tehergépjárművek választhatók
kulcsra kész megoldásként. Ha pedig harmadik félnél kerül felépítmény a járműre, akkor azt
az alváz optimalizált csatlakozási pontjai, a fülke mögötti elektromos csatlakozási felület, illetve az ABBI felépítménygyártói weboldal
támogatja. Továbbá az MAN Compliant feladata a jogszabályi követelményeknek és
kötelezettségeknek való megfelelés biztosítása. Mindezeknek köszönhetően a felépítményezett MAN tehergépjárművek beszerzési
ideje és költsége is számottevően mérsékelhető, valamint biztosítható, hogy az ügyfelek
valóban az adott feladatra leginkább megfelelő
munkaeszközt kapják.

Színvonalas szerviztámogatás
Az MAN persze az értékesítés után, vagyis az
üzemeltetés során is megbízható és segítőkész
partnerként áll ügyfelei rendelkezésére minden
téren. A rugalmas nyitvatartású és könnyen
megközelíthető márkaszervizek a „mindent egy
helyen” elvet követve a komplett járművek,
illetve szerelvények teljes körű karbantartását
és
javítását
vállalják.
Felkészültségük révén különleges alkalmazású járművek számára is kiváló
minőségi színvonalú és gyors kiszolgálásról gondoskodnak. Míg az
MAN Mobile24 segélyszolgálat Európa-szerte az év minden napján, a
nap minden órájában készen áll arra,
hogy gyors és szakszerű segítséget
nyújtson az utakon bajba került ügy-

feleknek. Mindezek szintén időt, költséget és
adminisztrációs terheket takarítanak meg az
üzemeltetők számára.

Kiterjedt digitális szolgáltatások
A szervizszolgáltatások ideális kiegészítéseként az MAN DigitalServices a korszerű és az
MAN járművek technikájához tökéletesen illeszkedő digitális szolgáltatások széles körű,
moduláris, ezáltal rugalmasan személyre szabható választékát kínálja az ügyfeleknek. Ezek
alapszintjét az MAN Essentials képviseli, amely
ingyenesen használható a RIO Box fedélzeti
egységen keresztül. Ez 15 percenként rögzíti a
jármű aktuális földrajzi helyzetét, lehetővé teszi
az útvonal nyomon követését, kielemzi az
üzemanyag-fogyasztási adatokat, a Pocket
Fleet okostelefonos alkalmazáson keresztül a
jármű földrajzi helyzetétől a gépjárművezető
azonosításáig számos adatra rátekintést
enged, és akár tíz napra visszamenően is tárolja az adatokat. Ezek az információk segítenek
áttekinteni a flotta működését, illetve csökkenteni az üzemeltetési költségeket.
Az MAN Driver alkalmazás pedig számos
hasznos funkciójával a gépjárművezetők min
dennapos munkáját hivatott megkönnyíteni. Az
alkalmazáson keresztül is kezelhető a
járművekbe épített MMT multimédia-rendszer,
és könnyen értelmezhető áttekintést nyújt a
vezetési, illetve pihenőidőkről. Előre összeállított listával segíti az indulás előtti rutinellenőrzést, valamint megkönnyíti az esetleges
sérülések dokumentálását és jelentését, ezeket
pedig
közvetlenül
továbbítja
a
flottamenedzsereknek. Ezenkívül az alkalmazás
rövid leírást ad a gépjárművezetőknek a járműben található kapcsolókról és visszajelző
lámpákról, elektronikus felhasználói kézikönyvet
és márkaszerviz-keresőt tartalmaz, valamint
közvetlen kapcsolatot biztosít az MAN
Mobile24 országúti segélyszolgálathoz. Sőt,
még a tehergépjárművek világából merített
híreket is olvashatnak az alkalmazást
használók. Az MAN Driver tehát hatékony
összeköttetést biztosít a járművezetők, a flottamenedzserek és a szervizek között, időt
takarít meg a munka során, elősegíti a jogszabályok betartását, valamint kellemesebbé teszi
a pihenőidő eltöltését.
Röviden összefoglalva ennyiféle támogatást
kínál az üzemeltetőknek és a gépjárművezetőknek az MAN, mint erős és megbízható üzleti partner.
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#Busz

Hosszabb
Erősebb

Hatékonyabb
E
Nagy forgalmú városi viszonylatok kiszolgálásának tökéletes eszköze az MAN Lion’s
City 18 E. A 18 méter hosszú elektromos csuklós busz akár 120 utast juttathat el a céljához
kényelmesen és helyi károsanyag-kibocsátástól
mentes módon. A 2020-as év második felében
az első bemutató járművek Barcelona és Köln
útjain mutatkoznak majd be.
Szöveg
Fotó

MAN
MAN

-mobilitási ütemterve értelmében az MAN Truck & Bus
ebben az évben 15 tesztjárműből álló bemutató flottát
állít mindennapos szolgálatba ügyfeleknél öt európai
országban. Ennek része két üzemeltetői teszt is, amelyek keretében az új MAN Lion’s City 18 E busz Barcelona és Köln útjain mutatkozik be először menetrend
szerinti üzemeltetésben. Az új elektromos csuklós busz értékesítése már
április elején megkezdődött. „A 18 méter hosszú MAN Lion’s City 18 E
ideális választás minden üzemeltető számára, aki tisztán elektromos és
így helyi károsanyag-kibocsátás nélküli városi autóbuszt keres, amely
egyúttal nagy utaskapacitást kínál” – jelenti ki Rudi Kuchta, az MAN
Truck & Bus buszüzletágának vezetője.
A városi forgalomban szükséges erőt két villanymotor biztosítja, amelyek

Aranyérmes dizájn
Sorozatban ötödszörre nyerte el az MAN égisze alá
tartozó autóbusz az iF Design Award formatervezési díjat.
Ezúttal a tisztán elektromos hajtású Lion’s City E kapta ezt a
rangos kitüntetést. Az iF International Forum Design 78 független
szakértőből álló nemzetközi zsűrije idén 7298 pályázó közül az
oroszlános márka elektromos városi buszát választotta a címre
érdemesnek a gépkocsik/járművek/motorkerékpárok kategóriában.
A testület ráadásul az iF Gold Award nevű arany fokozattal
jutalmazta a típus kialakítását. Az MAN 2016-ban a Lion’s
Intercity helyközi autóbusszal nyerte el az iF díját, a következő
évben a NEOPLAN Tourliner távolsági típus zsebelte be
ezt az elismerést, majd következett az MAN Lion’s
Coach távolsági busz, 2019-ben pedig az
Premier: az MAN Lion’s City 18 E első példányai 2020 második félévében két
üzemeltetői teszt keretében Barcelona és Köln útjain állnak majd forgalomba.
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alacsonypadlós MAN Lion’s City
városi autóbusz.

Akárcsak a szóló változat, az MAN Lion’s City 18 E is igen meggyőző, 200
kilométer hatótávolságot kínál az akkumulátor teljes élettartama során, amely
kedvező körülmények esetén akár a 270 kilométert is elérheti.

a második és a harmadik tengelyen kaptak helyet. A kerékagymotorokkal
szemben ezek a központi motorok könnyebben hozzáférhetőek és kevésbé bonyolult felépítésűek. Az üzemeltető számára ez a karbantartás és a
teljes birtoklási költség (TCO) tekintetében egyaránt előnyöket jelent. A két
meghajtott és elektronikusan szinkronizált tengely ezenkívül a csuklós
busz viselkedésére is pozitív hatással bír: fokozza a menetstabilitást és
ezáltal a biztonságot is. A jármű emellett becsuklásgátlóval és szabályozott csuklószerkezettel rendelkezik, így optimalizálja a menetstabilitást. A
forgatónyomaték a két meghajtott tengely között az adott helyzetnek
megfelelően szabályozható, így a kritikus becsuklási állapotok előrelátó
módon megakadályozhatók. A két meghajtott tengely jóvoltából ráadásul
a fékezés és a lassítás során maximálisan visszanyerhető energia is megnő. „A nagyobb rekuperációnak köszönhetően az elektromos csuklós
busz vezetési stílustól és domborzattól függetlenül rendkívül hatékonyan
üzemel” – magyarázza Kuchta. Az MAN Lion’s City 18 E teljesen elektromos hajtásláncának állandó teljesítménye 320 kilowatt, csúcsteljesítménye pedig 480 kilowatt. Az ehhez szükséges energia moduláris akkumulátorokból származik, amelyek beépített kapacitása 640 kilowattóra. Az
MAN ezek kapcsán a konszern moduláris építőkészletének már jól bevált
lítiumion-akkumulátoraira (lítium-mangán-kobalt-oxid, NMC) épít. Az intelligens és a városi autóbuszokhoz optimalizált hőmérséklet-menedzsment
minden évszakban kifejezetten jó rendelkezésre állást biztosít. Az MAN
Lion’s City 18 E igen meggyőző, 200 kilométer hatótávolságot kínál az
akkumulátor teljes élettartama során, amely kedvező körülmények esetén
akár a 270 kilométert is elérheti.
Az összesen nyolc akkumulátorcsomag a csuklós busz tetején kapott
helyet. Ennek az az előnye, hogy az akkumulátorok nem az ütközésnek
kitett hátsó részben találhatók, és könnyebben hozzáférhetők a karbantartások során. Az akkumulátorok a buszgarázsban a kombinált töltőrendszer (CCS) csatlakozójával tölthetők fel. Az átlagosan 100 kilowatt,
maximálisan 150 kilowatt töltőteljesítmény mellett a csuklós busz kevesebb mint négy óra alatt teljesen feltölthető.A villanymotoros hajtáslánc
előnyei a busz belsejében is tetten érhetők. A motortorony elhagyása a
fejlesztőknek nagy szabadságot tett lehetővé a hátsó rész optimalizálására. „A lehető legjobban kihasználták: ahogyan azt már a 12 méter
hosszú szóló buszunknál is igazán nagyra értékelték az ügyfelek, a ba
rátságosabb fényviszonyok és a négy további hátsó ülőhely az elektro-

mos csuklós busz esetében is tovább fokozott kényelmet és kellemes
légkört teremtenek” – mondja Rudi Kuchta. A Lion’s City E autóbusz 18
méter hosszú változata akár 120 utasnak kínál helyet. Ez nem probléma
az új MAN villanybusz számára, ugyanis az alternatív hajtásláncokkal
nagyobb, akár 30 tonna a műszakilag megengedett össztömeg.
A teljesen elektromos MAN Lion’s City E azonban közel sem csak a belső értékeivel szerez pontokat. Külső megjelenése is gondoskodik a
feltűnésről avárosi forgalomban. Elegáns, modern Smart Edge Design
formai nyelvezetét új, dinamikus részletek jellemzik. Nem véletlenül jutalmazta az MAN elektromos buszát az iF International Forum Design
zsűrije az iF Gold Award díjjal a „Személyautó/Jármű/Kétkerekű” kategóriában. „Az MAN Lion’s City E változattal a városi buszaink új generációját egy helyi károsanyag-kibocsátástól mentes, kitüntetett formatervű
változattal tettük teljessé. Örömünkre szolgál, hogy a 18 méteres változattal immár minden üzemeltetőnek és városnak egy rendkívül hatékony
és a városkép szempontjából is meggyőző látványt nyújtó járművet kínálhatunk a különösen forgalmas viszonylatokra” – fejtette ki Rudi Kuchta.

Az MAN e-mobilitási ütemterve
Az MAN Truck & Bus az első két darab 12 méter hosszú villanybuszt
2019 decemberében adta át a Hamburger Hochbahn AG és a
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH üzemeltetők részére, hogy a
Hanza-városban rendszeres forgalomba álljanak. Az e-mobilitási ütemterv keretében 13 további bemutatójármű üzemeltetői tesztje kezdődik
majd meg. Az összesen 15 e-buszból álló tesztflotta járműveit a 2020as év során öt európai országban (Németország, Spanyolország,
Luxemburg, Belgium és Franciaország) használják majd ügyfelek. Ennek
keretében a 18 méteres villanybusszal is előre eltervezett gyakorlati
tesztet végez majd a Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) német közlekedési társaság és a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) spa
nyol üzemeltető. Az MAN Lion’s City E első sorozatgyártású
ügyféljárműveit a 12 méteres szóló kivitelben várhatóan 2020 negyedik
negyedévében szállítják majd ki. A teljesen elektromos Lion’s City E
csuklós buszként nagyjából hat hónappal később követi majd ezeket,
így 2021 első félévében kerül majd sorozatgyártásba.
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#TGE
A magyar piacon kínált MAN TGE
minibuszok első példánya.

Minibuszokkal
bővül a kínálat
Mostantól MAN TGE minibuszokat is kínál az MAN Kamion és Busz
Kereskedelmi Kft. A standardizált ajánlatban szereplő járművek felépítményezését a BM Heros cégcsoport végzi, jelentős hazai hozzáadott
értékhányaddal, gyors határidővel és előnyös szolgáltatásokkal társítva.

Szöveg
Fotó

C.S.
C.S.

É

vek óta egyre sikeresebben szerepelnek az MAN TGE kis
áruszállítók a magyar piacon a legkülönfélébb alkalmazási
területeken. Mostantól minibuszok is bővítik a típus hazai
kínálatát. Az MAN Magyarország Kft. standardizált ajánlata
három különböző alapváltozatot tartalmaz, dolgozószállító, városközi és turistakivitelt. Ezek pedig igen egyszerűen
és rugalmasan specifikálhatók az egyéni igényeknek megfelelően. Az L4H2
karosszériaméretű zárt furgonokból kialakított minibuszok kezdetben 15+1,
illetve 20+1 fős változatban állnak rendelkezésre hajtott hátsó tengellyel,
ikerabroncsozással és 5,0 tonna legnagyobb megengedett össztömeggel.
A rendelhető extrafelszerelések között a hátsó légrugózástól a különféle
burkolatokon, kárpitokon, üléseken, fűtő- és légkondicionáló rendszereken,
fedélzeti wifin, mikrofonon, USB-csatlakozókon, tetőmonitoron, valamint
csomagtartó polcokon át a vonóhorogig igen sok lehetőség szerepel. A
későbbiekben akár kisebb karosszériájú és kevesebb üléssel ellátott változatok is bekerülhetnek a programba.

Szolgáltatások tárháza
Az MAN Magyarország Kft. két év kilométer-korlátozás nélküli alapgaranciát
vállal az alapjárművekre, míg a BM Heros cégcsoport ugyanennyit kínál a
felépítményezésre. Az ügyfelek szervizszerződéseket is köthetnek az MAN
Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.-nél, illetve igénybe vehetik a vállalat
országos szervizhálózatát, ezenkívül a BM Heros cégcsoport országszerte
több telephelye és 0-24 órás mentési szolgáltatása is a rendelkezésükre áll.

Egyre szélesebb körű járműgyártási tapasztalat
A BM Heros cégcsoport nagymúltú szakmai tapasztalattal rendelkezik
tűzoltóautók gyártása és szervizelése terén, az utóbbi években pedig légzésvédelmi eszközök szervizelésével, mentőautók gyártásával és szervizelésével, valamint már buszgyártással is kiegészítette a profilját. Ennek legfrissebb
gyümölcse az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.-vel kialakított
együttműködés a TGE minibuszok felépítményezése kapcsán.
Lényeges opció a hátsó légrugózás.
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Az oldalajtó manuális, ám
a fellépő motoros
mozgatású.

A felépítményezőpartner logóját hangsúlyosan
feltüntették az elsőként legyártott minibuszon.

Igényes megjelenésű és jól felszerelt turistabusz is
rendelhető a TGE furgonok alapjain.
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#TGE

Példaértékű
flotta
Húsz MAN TGE 3.140 kishaszonjárművet szerzett be
idén év elején a Linde Gáz Magyarország Zrt.
egészségügyi üzletága palackos és cseppfolyós
gyógyszeroxigén szállítására otthoni oxigénterápiában
részesülő betegek számára. A döntésben kiemelt szerepet játszott a TGE típus számos korszerű biztonsági
felszerelése, illetve vezetéstámogató rendszere. Az első
hónapok gépkocsivezetői és üzemeltetői tapasztalatai
kifejezetten kedvezők.
Szöveg
Fotó
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émet tulajdonú cégként 1992-ben alapult meg a Linde Gáz
Magyarország Zrt., amely ma már az ország egyik legjelentősebb szereplője az ipari és egészségügyi gázok termelése, értékesítése, illetve az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások terén. A cég egészségügyi üzletága egyrészt
kórházakat lát el különféle gyógyszergázokkal, másrészt az
otthoni betegellátást szolgálja ki palackos és cseppfolyós oxigéngyógyszerrel
és gyógyászati segédeszközökkel. Az otthoni betegellátás kiszolgálására idén
januárban egy teljesen új, Magyarországon referenciaértékű kishaszonjárműflottát szerzett be a vállalat az alvállalkozóival együttműködésben.

Fő a biztonság
„A Nemzetközi Ipari Gázszövetség (EIGA) és a Magyar Ipari Gáz Szövetség
(MIGSZ) ajánlására kezdeményeztük ezt a flottabeszerzést” – kezdte Hegedüs
Ákos, a Linde Gáz Magyarország Zrt. egészségügyi üzletágának vezetője. „Az
oxigén az égést tápláló anyag, ezért szigorú biztonsági előírások vonatkoznak
a szállítására, illetve a kezelésére. Ennek megfelelően a biztonságtechnikai
megoldások jelentették a beszerzés alapvető követelményeit, amelyek mentén
három típusra szűkítettük le a piaci kínálatot. Ezt követően a szerződés há-

A Linde Gáz Magyarország Zrt. idén év elején húsz MAN TGE 3.140 furgont szerzett be.

rom-, illetve ötéves időtartamára vonatkozóan a várható üzemeltetési költségek, illetve a garanciális feltételek alapján
döntöttünk” – magyarázta Hegedüs Ákos.
„Az MAN TGE számos korszerű biztonsági berendezést kínál
a sávelhagyásra figyelmeztető rendszertől az adaptív sebességtartó automatikán és oldalsó holttérfigyelőn át a tolatássegítő kameráig. A MIGSZ ajánlása alapján pedig a beszerzett furgonok raktere felül és alul megfelelő méretű
szellőzőnyílásokat kapott, gázszivárgásmentes fal választja el
a fülkéjüket a rakterüktől, a rakterükben nem fordulnak elő
éghető anyagok, a palackok és eszközök megfelelően rögzíthetők és a megfelelő anyagválasztás révén a rakterük kellően
tisztán tartható a higiéniai követelmények betartása érdekében” – egészítette ki az üzletágvezető.

A TGE furgonok rakterét az oxigénszállítás szigorú biztonsági követelményeinek
megfelelően alakították át, illetve rendezték be a Bott Hungária Kft.
közreműködésével.

Az üzemeltetők éppúgy elégedettek,
mint a gépkocsivezetők
A január elején átvett, 140 lóerős motorral és hatfokozatú,
kézi sebességváltóval ellátott, L3H2, illetve L4H2 méretű
TGE furgonok éves futásteljesítménye várhatóan 60-70 ezer
kilométer lesz. A kisáruszállítók országszerte, jellemzően
400-800 kilogramm terheléssel közlekedve szállítják ki az
oxigénnel teli eszközöket az otthon ápolt betegekhez és hozzák el tőlük az üreseket.
„A gépkocsivezetők kényelmes és érezhetően biztonságos
járműveknek tartják az MAN TGE furgonokat, külön kiemelik
a tolatássegítő kamera hasznosságát. Ráadásul jobban
használható a rakterük belső berendezése, például előnyösebbek a palackok rögzítési lehetőségei. Így a
járművezetők minőségi fejlődésként élték meg a
flottacserét. Üzemeltetői szempontból pedig
fontos megemlíteni, hogy a beépített 120 kilométer/órás sebességkorlátozóval száz kilométerenként, járművenként 0,6-0,8 liter üzemanyagot takarítunk meg.
Továbbá úgy látjuk, hogy nemcsak
maguk a TGE furgonok miatt találtunk kiváló partnerre az MAN márkában. Az MAN Kamion és Busz
Kereskedelmi Kft.-t ügyfélközpontú szolgáltatónak ismertük
meg, amely a beszerzési folyamat során gyorsan és rugalmasan kezelte az igénye
inket, gördülékenyen tudtak
finanszírozót bevonni, valamint igen rövid idő alatt le
szállították a járműveket” –
mondta Hegedüs Ákos.

A Linde Gáz Magyarország Kft. és az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
között kiváló partnerkapcsolat alakult ki.

Ezek az MAN TGE furgonok jelenleg a legkorszerűbb kishaszonjárművek hazánkban ezen az alkalmazási területen, és még nyugat-európai
összehasonlításban is élenjárók.
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#HasználtJármű

Kiküszöbölt kockázatok
Az MAN TopUsed különleges ügyféligényekre is tud megoldást találni
az európai hálózat teljes
kínálatában, mint például ezt a TGX
33.580 6x4 XXL típusú, 120 tonna
legnagyobb megengedett szerelvényössztömegű nehézvontatót.

Egyre népszerűbb az MAN TopUsed használtjármű-program, ami
nem is csoda, hiszen egyre jobb feltételekkel, egyre több biztosítékkal kínál kiváló állapotú, megbízható, költségmentes tehergépjárműveket az ügyfeleknek. Így mostantól már akár egy évre
érvényes, abszolút teljes körű garanciával vásárolhatók használt
teherautók az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. dunaharaszti központjában.
Szöveg
Fotó
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zámos visszatérő magyarországi és külföldi ügyfél vásárol használt tehergépjárművet az MAN
Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. dunaharaszti
telephelyén – ők már saját tapasztalatból is jól
tudják, hogy a TopUsed programban szereplő
gépkocsikat az MAN márkaszervizében tüzetesen átvizsgálják, a szükséges alkatrészeket, illetve a nem megfelelő gumiabroncsokat kicserélik, az esetleges hibákat elhárítják,
majd a vásárlók az esedékes kötelező szervizelést elvégezve és
friss műszaki vizsgával vehetik át leendő munkaeszközüket. Sőt,
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ha építőipari felhasználásra választ valaki egy közúti nyerges vontatót, akkor az MAN saját szervizében, helyben megemelik a nyereg
szerkezetet, illetve felszerelik a hidraulikarendszert, vagyis a
gépjárművel azonnal indulhat munkába. Az MAN továbbá javítási és
karbantartási szerződést is kínál a használt járművekre, valamint a finanszírozásban is segítséget tud nyújtani.

Garantált megbízhatóság
„Tavaly új szolgáltatásként bevezettük a visszavásárlási garanciát,
mostantól pedig már évjárattól, illetve futásteljesítménytől függően fél
vagy egy évre szóló, teljes körű garanciát is kínálunk a használt
járművekre. Ez tehát nemcsak a kopó-fogyó alkatrészekre vagy kizárólag a hajtásláncra vonatkozik, hanem akár a légkondicionálóra vagy
a függönymodulra is. Érvényesítése során nyolcvan százalékot térít
az MAN anyavállalat és húsz százalékot az ügyfél, erre az esetleges
visszaélések megelőzése miatt van szükség. Ez a garancia tehát sokkal nagyobb biztonságot nyújt, mint a szavatosság. Ugyanis a szavatosság csak a hajtásláncra vonatkozik, és az ügyfélnek kell bizonyítania, hogy a hiba már az eladás pillanatában fennállt. A garancia
esetében viszont, ha bármi meghibásodik a járművön, azt Európa

A képen balról jobbra: Hegedűs András használtjármű-értékesítő, Lehoczki András, használtjármű-értékesítési vezető, Zwick Renáta kereskedelmi koordinátor, Illés Ferenc garázsmester, Bíró Katalin kereskedelmi koordinátor, Turcsán Zsolt használtjármű-értékesítő és Tóth Gyula használtjármű-értékesítő.

bármelyik márkaszervizében gond nélkül megjavítják a fenti pénzügyi
feltételekkel. Magyarul legalább egy évig jóformán költségmentesen
és minimalizált kockázattal használhatók ezek a jellemzően háromötéves tehergépjárművek. Az ügyfelektől ezért már most nagyon kedvező visszajelzéseket kapunk erre a konstrukcióra” – kezdte Lehoczki
András, az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. használtjárműértékesítési vezetője.

Piacképes ajánlatok

raulikarendszerrel felszerelt, 600-700 ezer kilométert futott,
billencsezésre megfelelő nyerges vontatót havi 126 ezer forintért. Ilyen
feltételek mellett úgy látjuk, hogy idén a koronavírus-járvány miatt
gyenge tavaszi hónapok ellenére is elérhetjük a háromszázas értékesítési da
rabszámot. Június óta egyébként a magyar használtjármű-piac
hellyel-közzel visszaállt a régi kerékvágásba, így inkább csak a külföldi,
főként szerb, román és ukrán vásárlók elmaradását tapasztaljuk. Bíztató
jel, hogy az első félévben 150 gépjárművet értékesítettünk, ebből 120-at
magyar végfelhasználóknak” – tette hozzá Lehoczki András.

„Jelenleg húszszázalékos kezdő befizetéssel, visszavásárlási garanciával, 400-500 ezer kilométer futásteljesítménnyel már havi 149 ezer forintért tudunk közúti nyerges vontatót adni ügyfeleinknek, míg új hid

Bevett gyakorlat, hogy nemzetközi
fuvarozásban használt nyerges
vontatókat építőipari billencses
alkalmazásra értékesítenek
minimális átalakítások után.

A billenős félpótkocsik
használatához szükséges
hidraulikarendszert helyben, az MAN
saját szervizében szerelik fel a vontatókra, így az ügyfelek kulcsra kész
járművet vehetnek át.
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#Flottarendelés

Újabb tendergyőzelem
Tovább erősödik az MAN Kamion
és Busz Kereskedelmi Kft. és a
VT-ARRIVA Kft. közötti partneri
együttműködés. A hazai autóbuszos
személyszállítási piac egyik meg
határozó szereplője ugyanis 24 új
MAN Lion’s City A21 típusú, szóló,
városi autóbuszt rendelt az oroszlános
márkától.
A
járművek
várhatóan még az idén munkába
állnak a BKK járatain.
Szöveg
Fotó
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VT-ARRIVA Kft.

É

vente több mint 300 millió
utas és 35 millió futott kilométer, mintegy 1400 munkatárs,
közel 500 autóbusz, valamint
22 évre visszatekintő történelem – már önmagukban ezek
a számok is azt mutatják, hogy a VT-ARRIVA
Kft., amely az Arriva, így a DB (Deutsche Bahn)
csoport tagja, Magyarország egyik legjelentősebb autóbuszos személyszállító vállalata. A
cég a budapesti közösségi közlekedés meghatározó szereplője, és a szolgáltató fővárosi
buszainak átlagos életkora csupán öt év. A
flottában jelenleg 82 ötéves és 50 hároméves
MAN Lion’s City A21 típusú, szóló, háromajtós,
alacsonypadlós autóbusz szerepel.

Kedvező tapasztalatok
„Az utazóközönség szereti a Lion’s City buszok
világos belsőterét, csendes motorjárását és
kényelmes, jó elosztású üléseit. Gépkocsivezetőink dicsérik a típus jó fordulékonyságát és
tükreit, könnyű vezethetőségét, könnyen elérhető
kezelőelemeit,
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valamint egyszerűen használható rámpáját.
Üzemeltetőként pedig elégedettek vagyunk az
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
besz
er
zés után nyújtott támogatásával. Az
MAN biztosítja a legrészletesebb karbantartási
és javítási leírásokat, illetve terveket, valamint
kiemelkedő a két cég közötti kapcsolat” –
kezdte Szepesi Péter és Dósa Mátyás, a
VT-ARRIVA Kft. ügyvezető igazgatói.

A legfrissebb megrendelés
„Több gyártót is meghívtunk a mostani belső
tenderünkre. Az ajánlatokat elsősorban a teljes
élettartamra vetített költségek és a szállítási
határidő alapján rangsoroltuk. Végül az MAN
került ki győztesként, amely a Lion’s City A21
típussal indult” – tette hozzá Szepesi Péter és
Dósa Mátyás. A megrendelt 24 új busz 31 ülőés 51 állóhellyel, 280 lóerős, Euro VId
minősítésű dízelmotorral és ZF EcoLife hatfokozatú automatikus sebességváltóval érkezik
majd. Felszereltségük nyolc kamerát, a
vezetőtér számára külön szabályozható légkondicionálót, utastájékoztató rendszert, automatikus tűzoltó berendezést, automatikus
ajtókat és anti-graffiti bevonatú felületeket,
fóliákat, illetve több járműben utasszámlálót
foglal magában. Az új buszok a tervek sze
rint idén december elsejétől állnak
forgalomba Budapest déli
kerületeiben.

A VT-ARRIVA Kft.
flottájában jelenleg 132 MAN Lion’s
City A21 típusú városi autóbusz dolgozik.
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Akcióban a minőség
Sokszor csábító lehet utángyártott alkatrészeket választani, ám hosszú távon
igazoltan az eredeti MAN alkatrészek nyújtják a leggazdaságosabb és legbiztonságosabb megoldást. Ezek beszerzését pedig most több rendkívül kedvező
akció is támogatja.
C.S.

Szöveg
Fotó

MAN

P

rémiummárkaként az
MAN minden üzleti tevékenységének célja a
lehető legjobb minőség
biztosítása
ügyfelei
számára. Nem kivétel
ez alól természetesen az eredeti MAN alkatrészek területe sem annak érdekében,
hogy az oroszlános járművek ne csak
maximálisan hatékonyan, biztonságosan
és megbízhatón üzemeljenek, hanem értéktartásuk is a lehető legjobb legyen.

Megbízható minőség
Először tesztelünk, aztán gyártunk – ezt
az elvet vallja az MAN az eredeti alkatré
szek kapcsán is. A vállalat kizárólag világszinten
elismert
beszállítókkal
működik együtt, akik az MAN által előírt
követelményeknek 100 százalékosan
megfelelve gyártják termékeiket. Egy alkatrész csak akkor kaphat MAN-es
cikkszámot, ha sikeresen teljesítette a
szigorú laboratóriumi teszteket. Ezek a
tökéletes illeszkedésre, beépíthetőségre
és funkcionalitásra éppúgy vonatkoznak,
mint a megfelelő anyagminőségre és tartósságra. Az MAN pedig ezt követően is
folyamatosan ellenőrzi a beszállított termékek minőségét. Ezáltal az oroszlános
márka a piacon kimagasló módon két év
szavatosságot biztosít az eredeti alkat
részekre, illetve a beszerelésre is,
amennyi
ben ezt hivatalos MAN márka
szerviz végezte.

Maximális hatékonyság
A kifogástalan minőség magában foglalja
azt is, hogy az eredeti MAN alkatrészek
minden esetben 100 százalékosan illesz

kednek az adott járműhöz, ami a könnyű
beszerelhetőséggel lerövidíti a műhelyben
töltött időt. Továbbá a megfelelő illeszkedés és funkcionalitás éppúgy hozzájárul
az alkatrész lehető leghosszabb élettartamához, mint a kiváló gyártási és anyagminőség. Ez pedig növeli a jármű üzemidejét. Mindemellett kizárólag az eredeti
MAN alkatrészek biztosítják, hogy egy
gépjármű hosszú évek után is 100 százalékig MAN maradhasson, ami persze a
kiváló értéktartásban is megnyilvánul. Végül, de nem utolsósorban az oroszlános
márka korszerű logisztikai hálózata az
eredeti MAN alkatrészek rendkívül magas
szintű rendelkezésre állását nyújtja a
márkaszervizekben.

Gazdaságos termékvonal
Az idősebb járművek üzemeltetői általában hajlanak a kedvezőbb árú alkatré
szek beszerzése felé, ám ettől még nem
kell lemondaniuk az MAN 100 százalékos
minőségéről és az ezzel járó előnyökről.
Nekik szól ugyanis az ecoline termékprog
ram, amely gyári minőségben felújított
alkatrészeket foglal magában. Ezek minden esetben alapos átvizsgáláson és
tisztításon, majd a szigorú gyártói előírásoknak megfelelő technológiával végzett
megmunkáláson esnek át. Így pontosan
ugyanazt a minőséget és megbízhatóságot nyújtják, mint az eredeti MAN alkat
részek, valamint ugyanolyan könnyen és
gyorsan hozzáférhetők a márkaszervizekben. Mindezek mellett az ecoline alkatrészek a termékek újrahasznosítása
révén környezetvédelmi előnyöket is biztosítanak.
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Biztos

MAN Original® alkatrészakció

indulás,
komfortos

utazás
Maximális kedvezmények minimalizált költségekkel – a kampányidőszakban az eredeti MAN alkatrészek vonzó árengedményéből profitálhat. Használja ki az alkalmat,
és tudjon meg többet az alkatrészek és a különleges szolgáltatások teljes választékáról az Ön által választott MAN szervizben!

Aktuális akciónk 2020. szeptember 30-ig tart.

A megbízható kapcsolat záloga
Ne kockáztassa határidős munkáit a tengelykapcsoló esetleges
meghibásodása miatt, megterhelve vállalatát egy műszaki mentés vagy vontatás felesleges költségével!
Alapvető fontosságú komponens a tengelykapcsoló a kézi és
az automatizált váltóval felszerelt haszonjárművek esetében.
Ez biztosítja a biztos és oldható kapcsolatot az erőforrás
és a hajtott kerekek között. Az elindulás és a fokozatváltás záloga, amelynek folyamatosan jelentős megterhelésnek és hőterhelésnek kell ellenállnia.
Ellenőriztesse most járműve tengelykapcsolójának
műszaki állapotát, és amennyiben szükséges, éljen
akciós ajánlatunkkal! Az eredeti MAN tengely
kapcsoló-alkatrészek meggyőzik majd Önt is a kiemelkedő megbízhatóságukkal és tartósságukkal,
valamint kedvező árukkal. Az eredeti MAN tengelykapcsoló-javító készletek minden szükséges alkat
részt tartalmaznak e létfontosságú komponens javításához.
Aktuális alkatrészakciónkban a kézi váltóval specifikált
MAN TGA, TGS és TGX modellek tengelykapcsolója már
nettó 229 000 forinttól, míg az automatizált váltóval felszerelt
járművek esetében nettó 169 000 forinttól elérhető.
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Kor, kedvezmény
Tiszteljük a tapasztalt oroszlánokat,
ezért mostantól segítjük Önt, hogy
munkaeszköze szolgálatát szakszerű
módon köszönje meg: az 5 és 10
évnél idősebb járműveket rendkívül
kedvező áron javítjuk szakszervize
inkben. Az idős járművek is megérdemlik a szakértői gondoskodást,
így biztosíthatja a további sokéves
fáradhatatlan munkavégzést! Minél
idősebb a járműve, annál nagyobb
kedvezményt adunk a beépített
alkatrészek árából.

Hidegvér gombnyomásra
A nyár közeledtével különösen fontos,
hogy járművezetői mindig megőrizzék
hidegvérüket, ne veszítsék el a fejüket.
Remek megoldás erre, ha a külső
stresszfaktorokat csökkenti, például eredeti MAN álló helyzeti légkondicionálóval. A munkakörnyezet komfortszintjét drasztikusan
megnövelő, utólagosan beszerelhető berendezésekkel most
igazán kedvező feltételekkel
szerelheti fel járműveit. Az álló
helyzeti
légkondicionálókat
2020. június 30-ig vagy a készlet
erejéig 789 000 forint + áfa he
lyett 469 900 forint + áfa kezdőártól vásárolhatja meg. A kétéves garanciájú készülékek akciós árai csak
az MAN szakszervizben történő be
szerelés esetén érvényesek és a munkadíjat nem tartalmazzák.
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