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„Efektivní“ prezentační tůra v Rusku. MAN testoval 

optimalizovaná vozidla vhodná pro dálkovou přepravu 

zboží v Rusku. 

 

„Consistently Efficient Tour“ v délce 10 000 kilometrů napříč Ruskem. 

 

Po více než 90 000 kilometrech ujetých v rámci prezentační akce 

„Consistently Efficient Tour“ v Evropě v roce 2011 a v Jižní Africe v roce 

2012 zavítala vozidla v roce 2013 do Ruska. Během měsíce srpna 

společnost MAN Truck & Bus zrealizovala prezentační jízdu napříč 

Ruskem.  

Kolona vozidel odstartovala svoji ruskou cestu na jihu krajiny ve městě 

Soči, které bude hostit olympijské hry. Pokračovala přes asijské město 

Jekatěrinburk do hlavního města Ruska, Moskvy.  

Vozidla MAN TGS WW a další referenční vozy projely jedenácti místy se 

zastoupením značky MAN ležícími mezi pobřežím Černého moře a 

pohořím Ural. Ve všech etapových místech byla vozidla prezentována 

pozvaným zákazníkům značky MAN. 

 

Společnost MAN analyzovala a porovnala spotřebu pohonných hmot 

silničních tahačů MAN TGS WW optimalizovaných pro potřeby ruské 

dálkové silniční dopravy, vybavených aerodynamickou kabinou a 

automatizovanou převodovkou MAN TipMAtic, s konvenčními vozy MAN 

TGS WW. Všechna vozidla byla zatížena na užitečnou hmotnost soupravy 

20 tun a tedy jezdila ve zcela reálných provozních podmínkách.  

Za volanty seděli školitelé z programu MAN ProfiDrive jejichž schopnosti a 

zkušenosti byly zárukou, že vozidla byla řízena s co největším ohledem na 

efektivitu jízdy, nízké zatížení životního prostředí vypouštěním škodlivin 

včetně plynu CO2 se skleníkovým efektem. 
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Výsledky porovnání spotřeby vozidel budou publikovány na mezinárodním 

veletrhu nákladních a užitkových vozidel Comtrans, který se koná 

v polovině měsíce září v Moskvě. 

 

„Vozidla MAN se již těší v Rusku velmi dobré pověsti,“ říká pan Jorg 

Mommertz, generální ředitel zastoupení značky MAN v Rusku. „Během 

prezentační akce Consistently Efficient Tour 2013, jsme chtěli našim 

zákazníkům opět ukázat, že naše vozidla jsou nejlepší ve své třídě také 

z pohledu spotřeby motorové nafty“. 

 

 

 

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.  


