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MAN dodal dvacet dva mobilních komunikačních 

center pro fotbalové mistrovství světa 

  

Vozidla pro podporu bezpečnosti během Světového poháru FIFA 

v Brazílii 

 

V průběhu fotbalového mistrovství světa v Brazílii přispívá k bezpečnostním 

opatřením i společnost MAN Latin America. Ve dvanácti hostitelských 

městech pracuje dvacet dva policejních mobilních komunikačních 

středisek, která jsou postavená na základě těžkých nákladních vozidel VW 

Constellation 15.190. Vozidla se 142 kW motorem MAN vybaveným vysoce 

účinnou technologií čištění výfukových plynů jsou ideální pro operační 

nasazení na krátkých a středních vzdálenostech, při němž je potřebná 

vysoká rychlost a skvělé manévrovací schopnosti. 

 

Nástavby vozidel dodala společnost Truckvan, jedna z největších 

brazilských firem zabývajících se výrobou přípojných vozidel na zakázku. 

Na každém podvozku je speciální nástavba s vysouvacím pozorovacím 

stožárem. Integrovaný video systém má 14 kamer poskytujících ostré 

záběry objektů na vzdálenost až tři kilometry. Systém je umístěný pod plně 

automatickým krytem a vysouvá se společně s pomocí 15 metrového 

stožáru. Všechna přídavná zařízení – stožár, ventilační systém, osvětlení, 

sirény a další jsou ovládané z operační místnosti umístěné v nástavbě 

vozidla, která je navíc vybavena systémem monitorů pro bezpečnostní 

dohled. 

 

Kromě toho každé vozidlo má nezávislé připojení na Wi-FI a bezdrátovou 

síť. Policie tedy může do vzdálenosti 500 metrů od vozidla kdykoliv 

sledovat sdílený obrazový záznam na svých tabletech či mobilních 

telefonech. Důležité datové informace jsou okamžitě přenášené do 
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integrovaných řídících center a regionálních velitelství. Jedno z takto 

vybavených vozidel mělo premiéru na prezentačním stánku MAN Latin 

America během výstavy bezpečnostních technologií LAAD ve městě Rio de 

Janiero. 

 

 

Další informace na www.mantruckandbus.cz 

 

Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus 

Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku 

ubývání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden 

z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá 

k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program 

snižování celkových nákladů z vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující 

technologii, servis, náklady na řidiče a další expertizy – chrání životní prostředí a je 

přidanou hodnotou pro naše zákazníky. 

 

 
 
Společnost MAN Group, jeden z největších evropských hráčů oboru dopravního inženýrství, dosáhla v roce 2013 obratu 15,7 miliard Eur. 

Je výrobcem a dodavatelem nákladních vozidel, autobusů, vznětových motorů, turbo techniky a speciálních převodových zařízení. 

Společnost MAN zaměstnává celosvětově 53 500 zaměstnanců. Na trzích, kam dodává své produkty, dlouhodobě zastává vedoucí pozice 


