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Nouzový brzdný asistent EBA pro všechna nákladní vozidla MAN

251 70 Čestlice

s motory emisní specifikace Euro VI

V případě potřeby bližších
informací kontaktujte:
Dr. Zdena Erbenová
zdena.erbenova@man.eu

Značka MAN zavedla do vybavení nákladních vozidel osazených
nejmodernějšími motory plnícími exhalační normy dle předpisů Euro VI
nový elektronický asistenční systém nouzového brzdění EBA.
Nový elektronický asistenční systém mají zákazníci značky MAN k dispozici
daleko dříve než bude, dle nařízení EU 661/2009, platit zákonná povinnost
vybavení tímto systémem pro vozidla první registrace.

Společnosti MAN Truck & Bus leží bezpečnost účastníků dopravního
provozu na srdci. Pro své zákazníky, ale nejen pro ně, se snaží
implementovat do konstrukce svých vozidel pravidelně to nejlepší a
nejspolehlivější co se na trhu s elektronickými asistenčními systémy
objevuje.
Naši odborníci a vývojoví pracovníci si velmi dobře uvědomují, že najetí
nákladního vozidla na pevnou nebo přibližující se překážku je v důsledku
vysoké hmotnosti vozu s nákladem často osudné.
Zhruba 32 % všech nehod nákladních vozidel má právě tento charakter.
Jedním z velmi efektivních řešení je využití automaticky zasahujícího
brzdného systému, který může celou řadu takových nehod vyloučit nebo
alespoň podstatně snížit jejich následky.

Dle seriózních předpokladů bude možno zhruba šest procent nehod tímto
způsobem zcela eliminovat a podstatně větší podíl takových nehod
z hlediska jejich následků výrazně snížit.
Systém nouzového brzdového asistentu EBA bude od podzimu roku 2015
zákonem předepsán pro všechna prvně registrovaná nákladní vozidla
s celkovou hmotností nad osm tun. Výjimky budou tvořit vozidla kategorie
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N2 s celkovou hmotností do osmi tun, off-road vozidla, zvláštní vozidla,
vozidla s více než třemi nápravami nebo bez vzduchového odpružení zadní
nápravy.

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 2012 obratu 15,8 miliard Eur.
Je výrobcem a dodavatelem nákladních vozidel, autobusů, vznětových motorů, turbo techniky a speciálních převodových zařízení.
Společnost MAN zaměstnává celosvětově 54 300 zaměstnanců. Na trzích, kam dodává své produkty, dlouhodobě zastává vedoucí pozice

