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V případě potřeb y bližších

Hasičská a zemědělská vozidla tvořila součást speciální prezentace,
která proběhla ve dnech 21. a 22. března 2014 v Mnichově.
Možnost navštívit svět těžkých nákladních vozidel, zajezdit si s nimi,
popovídat s odborníky, dodavateli a staviteli nástaveb pro vozidla MAN,
navštívit továrnu... To bylo jen pár ukázek z bohatého programu a
možností, které nabídla, dnes již tradiční, prezentační akce MAN
Trucknology Days v zákaznickém centru MAN Truck Forum a na
testovacím polygonu MAN v Mnichově.
Letos bylo právě zde vystaveno více než 130 vozidel MAN TGL, TGM, TGS
a TGX, které jsou používané v dálkové dopravě, logistice, stavebnictví,
v lomech a povrchových dolech, ale též při hašení požárů nebo
v zemědělství. Příchozí návštěvníci si mohli sami, na vlastní kůži, společně
s instruktory a školiteli MAN ProfiDrive, vyzkoušet jízdu s vozidly Euro VI na
testovacích drahách, ale i na okresních silnicích a na dálnici.
Společnost MAN poprvé představila na této akci nabídku nákladních
vozidel určených pro zemědělství. Vedle celé řady modelů bylo
prezentováno vozidlo MAN TGS s objemovým návěsem pro přepravu
krmiva či biomasy společně s vysoce výkonným kombajnem, pro sběr
kukuřice, značky Krone s pohonnou jednotkou MAN.
Na speciální výstavě hasičských vozidel byly zase prezentovány
společnosti vyrábějící nástavby pro hasiče na podvozcích MAN: Model
Euro V, který je v některých regionech stále aktuální a poprvé také novým
model Euro VI.
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Prezentační akce MAN Trucknology Days 2014 se však nezabývala jen
těžkými nákladními automobily. Svoji nabídku služeb představilo více než
45 výrobců nástaveb, dodavatelů a společností, které se věnují úpravám
vozidel.
Společnost MAN organizuje prezentační akci Trucknology Days již od roku
2008. Loni navštívilo MAN Truck Forum a testovací polygon více než 3500
návštěvníků a zákazníků. Také letos byl vstup zdarma.

Další informace na www.mant ruckandbus.cz

Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus
Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku
ubý vání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden
z předních vý robců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá
k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabíz í komplexní program
snižování celkových nákladů z vlastnict ví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující
technologii, servis, náklady na řidič e a dalš í expertizy – chrání životní prostředí a je
přidanou hodnotou pro naše zákazníky.

Společ nos t MAN Group, jeden z nej většíc h evrops kých hráč ů oboru dopravního inženýrství, dos áhla v roce 2012 obratu 15,8 miliard Eur.
Je výrobc em a dodavatelem nákladních vozidel, autobus ů, vznětových motorů, turbo techniky a s peciál ních převodových z ařízení.
Společ nos t MAN zaměs tnává c elos větově 54 300 z aměstnanců. N a trzích, kam dodává s vé produkty, dlouhodobě zastává vedoucí pozice

