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Firma MAN zwyciężyła zdecydowanie w raporcie TÜV,
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dotyczącym pojazdów użytkowych
Pojazdy MAN serii TG wyznaczają standardy pod względem
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niezawodności.

Dachauer Str. 667

Communications
80995 München

W aktualnym raporcie niemieckiej organizacji TÜV (kontrolującej jakość i
bezpieczeństwo produktów), dotyczącym pojazdów użytkowych wszystkie
pojazdy ciężarowe MAN serii TG zajęły zdecydowanie czołowe pozycje. W
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porównaniu z konkurencją pojazdy typoszeregów TGL, TGM, TGS i TGX
charakteryzują się najmniejszym odsetkiem wad w grupie pojazdów 1– 5
lat. „Odsetek bezawaryjności nowych pojazdów na poziomie 78% oraz
bezawaryjności pięciolatków wynoszący 48% zapewnia monachijskiemu
producentowi ciężarówek czołową pozycję“, czytamy w raporcie TÜV
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„Verkehrsrundschau“.
W kategorii „poważne wady“ ciężarówki MAN w przedziale 1–5 lat
zdecydowanie odstają od konkurencji. Podczas badań jednorocznych
pojazdów ciężarowych poważne wady stwierdzono zaledwie w przypadku
4,7%

pojazdów

MAN,
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zajmującego ostatnie miejsce w tej klasyfikacji wyniósł odpowiednio 10,4%.
Ciężarówki MAN okazały się wyjątkowo niezawodne i solidne w
kategoriach „karoseria/podwozie“, „układ hamulcowy“, „układ napędowy“ i
„widoczność“.
Wszystkie wyniki raportu TÜV dotyczącego pojazdów użytkowych zostały
opublikowane w czasopiśmie Verkehrsrundschau Extra 38/2012.

Program efektywnego transportu firmy MAN Truck & Bus
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Równocześnie ze względu na kurczące się zasoby energii transport staje się coraz
droższy. Jako jeden z wiodących na świecie producentów pojazdów ciężarowych i
autobusów firma MAN Truck & Bus wnosi istotny wkład do stałej poprawy
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sprawności transportu. W tym zakresie opracowany został program redukcji
całkowitych kosztów eksploatacji (Total Costs of Ownership). Efektywny transport
w połączeniu z technologią, serwisem, komfortem pracy kierowcy i future expertise
jest plusem dla środowiska i wartością dodaną dla klienta.

Podpis przy fotografii:
MAN TGX EfficientLine, nie tylko ekonomiczny, ale również bezawaryjny i
spełniający najwyższe standardy jakości
Więcej informacji:
www.mantruckandbus.com/presse

Koncern MAN Truck & Bus AG z siedzibą w Monachium (Niemcy) jest największym przedsiębiorstwem Grupy MAN oraz jednym z
wiodących międzynarodowych producentów pojazdów użytkowych i innowacyjnych rozwiązań transportowych na świecie. W roku
finansowym 2011 koncern, zatrudniający ponad 34.000 pracowników sprzedał ponad 77.600 pojazdów ciężarowych oraz powyżej
5.700 autobusów i podwozi autobusowych marki MAN i NEOPLAN, co pozwoliło uzyskać obrót rzędu 9 miliardów euro.
.

