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TÜV Report 2014: MAN tretí rok na prvom mieste 

Najspoľahlivejšia značka nákladných automobilov nad 7,5 t 

Nemecká TÜV každoročne pripravuje a zverejňuje komplexnú správu svojich 

staníc technickej kontroly o spoľahlivosti úžitkových vozidiel (TÜV Report 

Nutzfahrzeuge 2014). V aktuálnom prehľade už tretí rok za sebou excelovala 

značka MAN. Opäť sa potvrdilo, že je mníchovská spoločnosť MAN Truck & 

Bus je výrobcom najspoľahlivejších nákladných vozidiel.  

Trucky z modelových radov TGL, TGM, TGS a TGX dosiahli vynikajúce 

výsledky – mali najnižší výskyt porúch medzi vozidlami starými jeden, tri, 

štyri a päť rokov. Vedúcu pozíciu si MAN posilnil pri jednoročných 

nákladných automobiloch: Technické kontroly nezaznamenali žiadne 

poruchy pri 83,2 % kontrolovaných vozidiel (v roku 2013 to bolo 82 %). Aj 

nadpriemerný počet starších truckov MAN absolvoval pravidelnú technickú 

prehliadku bez nedostatkov. 

Pravidelná údržba sa oplatí  

Správa TÜV konštatovala, že špeciálne v segmente ťažkých nákladných 

vozidiel bola údržba na mimoriadne dobrej úrovni. Znamená to, že 

dopravcovia si uvedomujú prínos systematického odborného servisu. 

Spočíva v tom, že automobily sú pripravené jazdiť a nestrácajú čas 

neplánovanými prestojmi v servisoch v dôsledku zanedbanej údržby.  

„Som hrdý, že MAN opätovne dosiahol skvelý výsledok. Potvrdzuje, že v 

oblasti kvality vyvíjame naozaj veľké úsilie a motivuje nás, aby sme sa aj 

naďalej zlepšovali,“ hovorí Anders Nielsen, generálny riaditeľ spoločnosti 

MAN Truck & Bus . „Rastúci počet zmlúv o poskytovaní služieb a údržby 

ukazuje, že naši zákazníci vnímajú MAN aj ako spoľahlivého partnera v 

popredajnom servise a vedia, že sú v dobrých rukách.“ 

V správe TÜV pre úžitkové vozidlá Asociácia Stredísk technickej kontroly 

TÜV spolu s nemeckou odbornou publikáciou VerkehrsRundschau 
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vyhodnocuje úžitkové vozidlá vo veku 1 – 5 rokov po každoročnej technickej 

kontrole.  

Celú správu nájdete na:  

www.vdtuev.de alebo www.verkehrsrundschau.de/tuev-report 

  

 

 

 

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. 

http://www.vdtuev.de/
http://www.verkehrsrundschau.de/tuev-report

