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A  Tatai  és  Társa  Bt.  érte  el  a  legjobb
eredményt  az  MAN  Ügyfélteszt  2015
tesztprogram kiértékelésében

Sikeresen lezárult  az MAN Ügyfélteszt 2015 nagyszabású
tesztprogram,  amelynek  keretében  mintegy  ötven  ügyfél
tesztelhette saját üzemeltetési körülményei között a számos
műszaki újdonság révén még hatékonyabbá tett MAN TGX
EfficientLine  2  modelleket.  Az  átlagosan  kéthetes
tesztidőszakok  alatt  az  MAN  szakemberei  az  MAN
Telematics telematikai rendszer segítségével kiértékelték a
gépkocsivezetők teljesítményét. A legjobb eredmény a Tatai
és Társa Bt.-nél született, 87,7 százalékos gazdaságossági
mutatóval. 

Február  10-én Tatai  János,  a Tatai  és Társa Bt.  ügyvezetője  ünnepélyes
keretek  között  átvette  az  MAN  Ügyfélteszt  2015  tesztprogramban  elért
legjobb eredményért  járó díjat,  egy gravírozott  ezüstoroszlánt  és egy 300
ezer forint  értékű szervizkupont,  Csík Gábortól,  az MAN Kamion és Busz
Kereskedelmi  Kft.  értékesítési  igazgatójától.  Az  MAN  TGX  18.480  XLX
EfficientLine 2 tesztjárművel a Tatai és Társa Bt. egyik gépkocsivezetője egy
hétig magyar-francia viszonylatban, egy hétig pedig belföldön közlekedett a
cég megszokott fuvarfeladatait teljesítve, így több mint hatezer kilométert tett
meg.  Ennek  során  az  MAN  Telematics  telematikai  rendszer  kiértékelése
alapján  87,7  százalékos  gazdaságossági  mutatót  ért  el.  Jól  mutatja  a
programban  részt  vett  sofőrök  vezetési  stílusa  közötti  különbségeket,  és
ezáltal az MAN ProfiDrive járművezető-képzésben rejlő lehetőségeket, hogy
a lista másik végén egy 57 százalékos eredmény szerepelt.

Az MAN EfficientLine 2 modellek a TÜV által tanúsított németországi, közúti
tesztek szerint 6,57 százalékkal kisebb üzemanyag-fogyasztással dolgoznak
a  korábbi  EfficientLine  1  kivitelekhez  képest.  Ez  többek  között  olyan
újdonságoknak  köszönhető,  mint  a  második  generációs  TipMatic
sebességváltó  Speed  Shifting  és  Top  Torque  funkciója,  az  EfficientRoll
szabadon  gurító  funkció  és  az  EfficientCruise  GPS-támogatású,  a
domborzathoz előrelátóan igazodó sebességtartó automatika. 

Az MAN Ügyfélteszt 2015 programot azzal a céllal indította útjára az MAN
Kamion  és  Busz  Kereskedelmi  Kft.,  hogy  a  magyar  fuvarozók  saját
üzemeltetési körülményeik között, saját gépkocsivezetőikkel is tesztelhessék
az EfficientLine  2  modellek  újdonságait,  illetve  meggyőződhessenek  ezek
hatékonyságáról. A flottában tíz TGX nyerges vontató szerepelt, 440, 480,
520  és  560  lóerős  kivitelek  egyaránt.  A  teszt  előtt  a  sofőrök  a  hatékony
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vezetést oktató MAN ProfiDrive továbbképzésben részesültek.

Az 1990-ben egyéni vállalkozásként indult Tatai és Társa Bt. ma már egész
Nyugat-Európa  területén  fuvarozik  ponyvás,  mega  ponyvás,  dobozos  és
hűtős  nyerges  szerelvényekkel.  A  cég  flottájában  44  vontató  és  50
félpótkocsi  dolgozik.  A  vontatók  közül  11  MAN  gyártmányú,  három  440
lóerős, Euro 4-es, hat 440 lóerős, Euro 5 EEV-s, valamint két 2013-as, 440
lóerős, Euro 6-os modell. Hamarosan érkezik egy TGX 18.480 Euro 6 XXL
vontató a járműparkba.

„Korábban, egy 1996-ban vásárolt használt MAN tehergépkocsit leszámítva,
más  márkájú  járműveket  üzemeltettünk.  Azonban  2011-ben  egy  belföldi
megbízásunkhoz tíz egyforma, jó állapotú, használt nyerges vontatóra volt
szükségünk, és éppen MAN-eket sikerült találnunk. Ezekkel nagyon kedvező
üzemeltetési  tapasztalatokat  szereztünk,  jó  fogyasztással  közlekedtek,  és
kevesebb javítást igényeltek, mint a konkurens típusok. Ez alapján 2013-ban
beszereztünk két Euro 6-os TGX-et, amelyekkel szintén nagyon elégedettek
vagyunk.  Akárcsak  az  MAN  győri  márkaszervizének  kiszolgálásával,  a
javítási  és  karbantartási  szerződés  előnyeivel,  valamint  a  hasznos
kiértékeléseket  biztosító  MAN  Telematics  telematikai  rendszerrel.”  –
nyilatkozta Tatai János.

„Egyértelműen sikeresen zárult az MAN Ügyfélteszt 2015 program. Mintegy
ötven ügyfelünk  próbálta  ki  az  EfficientLine  2 modelleket,  akiknél  nagyon
kedvező eredmények születtek, és akiktől sok pozitív visszajelzést kaptunk,
igazolva az utóbbi időben végrehajtott fejlesztések hatásosságát.” – értékelte
a tesztprogramot Csík Gábor.

Fotó:

Díjátadás:

Tatai János, a Tatai és Társa Bt.  ügyvezetője (bal oldalon) február 10-én
ünnepélyes  keretek  között  átvette  az  MAN  Ügyfélteszt  2015
tesztprogramban elért legjobb eredményért járó díjat Csík Gábortól, az MAN
Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. értékesítési igazgatójától (jobb oldalon).

MAN Ügyfélteszt 2015:

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

Az MAN Csoport  Európa egyik  vezető ipari  szereplője  a szállítmányozással  kapcsolatos  technológiák
területén.  Mint a kamionok, buszok, dízel motorok, turbinák, és speciális hajtóművek szállítója, az MAN
világszerte körülbelül 52 500 embert foglalkoztat. Részlegei az érintett piacokon vezető szerepet töltenek
be. 
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