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MAN Trucknology Days 2015 w Monachium 

Wyjątkowa prezentacja pojazdów MAN 

 

Od 19 do 21 marca 2015 w Monachium: MAN TGX D38, Efficient- 

Line 2, pojazdy komunalne 

Tegoroczny program MAN Trucknology Days jest bardzo bogaty: jazdy 

testowe ciężarówkami, prezentacje, rozmowy z ekspertami MAN, 

producentami zabudów i dostawcami oraz zwiedzanie zakładu. Impreza 

organizowana w Truck Forum i na torze testowym w Monachium to 

fascynujące spotkanie z pojazdami MAN. 

Ponad 170 pojazdów MAN TGL, TGM, TGS i TGX czeka na gości 

reprezentujących różne sektory transportu: transport dalekobieżny, 

dystrybucyjny, budownictwo, transport ciężki, gospodarka komunalna oraz 

rolnictwo i leśnictwo. Ciągniki siodłowe, pojazdy budowlane czy pojazdy do 

transportu drewna nowego typoszeregu MAN TGX D38 z silnikami o mocy 

520 i 560 KM miały premierę na jesiennych targach IAA 2014, podobnie jak 

wyjątkowo ekonomiczny ciągnik siodłowy MAN TGX EfficientLine2. Pojazdy 

te można testować w towarzystwie specjalistów i instruktorów MAN 

ProfiDrive na torze próbnym MAN oraz podczas jazd w ruchu miejskim, 

drogach krajowych i autostradach. Do dyspozycji gości jest także flagowy 

pojazd typoszeregu TGX D38 – czteroosiowy ciężki ciągnik siodłowy o 

mocy 640 KM, który również będzie można przetestować na drodze.  

W ramach specjalnego pokazu pojazdów komunalnych liczni producenci 

zabudów zaprezentują bogatą ofertę zabudów - śmieciarek, pojazdów do 

oczyszczania dróg, pojazdów asenizacyjnych oraz pojazdów utrzymania 

ruchu i zimowego utrzymania dróg na podwoziach MAN Euro 6. Specjalna 

prezentacja adresowana jest do miłośników podróży: mieszkania na 
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kółkach i pojazdy ekspedycyjne na podwoziach MAN rozbudzą marzenia o 

wielkich podróżach do dalekich krajów.  

W 2015 roku mija 100 lat od momentu, gdy firma MAN rozpoczęła 

produkcję pojazdów użytkowych. Wystawa oldtimerów przypomina historię 

innowacyjnych rozwiązań technicznych opracowanych przez inżynierów 

MAN. 

MAN Trucknology Days w Monachium odwiedziło w ubiegłym roku około 

6500 osób. W tym roku MAN przedłuży tę popularną imprezę z dwóch do 

trzech dni. Jest ona na stałe wpisana do kalendarza gości i fanów marki już 

od 2008 roku. MAN Trucknology Days znacznie wykraczają poza ramy 

klasycznego show pojazdów ciężarowych. W czasie imprezy prezentowana 

jest pełna paleta usług MAN Solutions jak również produkty i usługi ponad 

100 producentów zabudów i dostawców wyposażenia. W ramach 

specjalnie przygotowanych wykładów eksperci MAN przybliżą nowe 

modele pojazdów TGX D38 i TGX EfficientLine2 oraz system MAN 

TeleMatics. 

Termin: 19- 21 marca 2015, 

w godzinach 09.00 do 17.00  

Miejsce:  MAN Truck Forum w Monachium, 

Dachauer Str. 570, 80995 Monachium 

Wstęp bezpłatny; prosimy o rejestrację na stronie www.man-td2015.de  

Informacje na temat imprezy: www.man.eu/bcc 

 

 

Grupa MAN należy do wiodących europejskich przedsiębiorstw sektora zintegrowanych rozwiązań transportowych. W roku 

2013 jej przychody ze sprzedaży przekroczyły 15,7 miliardów euro. Firma MAN oferuje pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki 

wysokoprężne, turbiny oraz napędy specjalne. MAN zatrudnia w swoich zakładach na całym świecie ponad 53 500 

pracowników. Firma zajmuje wiodące pozycje na rynku we wszystkich obszarach swej działalności biznesowej.
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