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Navštivte expozici spole čnosti MAN Truck & Bus AG 

na mezinárodním veletrhu IAA 2012 v Hannoveru 

 

Ve dnech 20. až 27. září 2012 proběhne, největší světová mezinárodní výstava 

nákladních a užitkových vozidel, IAA Hannover 2012. 

Společnost MAN Truck & Bus AG připravila, s mottem „Efektivně po celém světě“, 

celou řadu významných novinek, jak v konstrukci nákladních vozidel, tak 

vznětových motorů, autobusů, autokarů a služeb. 

 

Vážení obchodní partneři a příznivci značky MAN, srdečně Vás zveme k návštěvě 

výstavní expozice naší společnosti MAN Truck & Bus AG, kterou naleznete ve 

výstavním pavilonu č. 12. Celá řada výstavních exponátů na Vás dále čeká na 

volných výstavních plochách. 

 

Premiéry vozidel MAN na mezinárodní výstav ě IAA 2012 

• Vznětové motory emisní specifikace Euro VI: spole čnost MAN 

Truck & Bus p ředstavuje doposud nej čistší nákladní vozidla a 

autobusy 

• Nová t ěžká nákladní vozidla řady TG: MAN TGX Euro VI a MAN 

TGS Euro VI stanovují nové standardy ve výkonech, e fektivit ě a 

spolehlivosti 

• Nová generace nákladních vozidel modelových řad TGL a TGM: 

nové motory emisní specifikace Euro VI, nové vn ější tvary, 

zcela nové interiéry kabin poskytující více komfort u a 

výrazným zp ůsobem podporující efektivitu práce řidi če a 

posádky 

• Autokary řady MAN Lion’s EfficientLine: aplikace balí čku 

konstruk čních opat ření ke zvýšení efektivity provozu 

v segmentu autobus ů a autokar ů 

• NEOPLAN Jetliner: nový model v řadě prémiových autobus ů, 

vhodný pro m ěstský, ale i zájezdový provoz 
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• Čistý a extrémn ě tichý truck MAN Metropolis a hybridním 

pohonem 

 

Hannoverské výstaviště otevře své brány, v rámci mezinárodní 

výstavy IAA 2012, pro návštěvníky v době výstavních dní, od 

20. do 27. září, od 9.00 do 18.00 hodin. 

 

Těšíme se Vaši návštěvu 

 

Váš MAN tým 

 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
MAN Truck & Bus AG  se sídlem v německém Mnichově je největší společností v rámci MAN Group a jedním z vedoucích výrobců 

užitkových vozidel a poskytovatelů inovativních dopravních řešení ve světovém měřítku.V obchodním roce 2011 společnost zaměstnávala 

34 000 pracovníků, prodala více než 77 600 nákladních vozidel a  5700 autobusů a podvozků pro autobusy značky MAN a NEOPLAN a 

její obrat dosáhl hodnoty 9 miliardy Eur. 

 


