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Certifikačný program MAN pre nadstavbárov 

Udelených bolo už 15 osvedčení 

 

Vďaka novému certifikačnému programu pre výrobcov nadstavieb môžu 

zákazníci MAN na celom svete využiť ponuku kompletných vozidiel 

vyvinutých v spolupráci s nadstavbármi. Cieľom programu je zjednodušiť, 

resp. zrýchliť výrobný proces a skrátiť dodacie lehoty. Zvláštna pozornosť je 

venovaná akosti a harmonizácii. Čiže certifikát nielenže odráža vysokú 

kvalitu konkrétneho výrobcu nadstavieb, ale tiež umožňuje využiť priamu 

distribúciu medzi MAN a autorizovaným partnerom.  

Nový on-line portál MAN Bodybuilder (www.man.eu/aufbauhersteller) je 

domovský pre informačnú platformu pre nadstavbárov MAN ABBI, pre 

technický portál MANTED a sekciu Trucks to go, ktorá je venovaná ponuke 

vozidiel pripravených na okamžitý odber. Tento portál tiež obsahuje detaily o 

novom certifikačnom programe pre nadstavbárov.  

Prvým nadstavbárom s certifikátom MAN sa už v marci 2014 stala poľská 

firma „KH-Kipper“ z mesta Kielce (na snímke je MAN TGS 28.480 

s nadstavbou od tohto výrobcu). Odvtedy sa prihlásilo do certifikačného 

procesu vyše 50 výrobcov sklápačov, chladiacich a mraziarenských 

nadstavieb, domiešavačov, ale i žeriavov, cisterien a hasičských špeciálov. 

Medzinárodné portfólio autorizovaných partnerov MAN už obsahuje 15 

vydaných certifikátov po celej Európe. 
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Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému 

ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných 

výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu 

efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových 

nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a 

ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

www.blog.transport-efficiency.com 

 

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2013 obrat 15,7 miliárd 

eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení. 

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 53 000 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 


