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Kamión s darčekmi rozžiari detské očká 

MAN TGX navštívi materské škôlky a vianočné trhy 

Tradičný vianočný kamión MAN opäť vyrazil na turné, ktoré potrvá až do 

Štedrého dňa. Zastavuje sa v mnohých materských školách, detských 

nemocniciach, SOS dedinkách a na vianočných trhoch po celom Bavorsku. 

Slávnostne vyzdobený ťahač TGX s návesom rozváža pre potešenie deťom 

drobné darčeky – medovníčky a plyšové levíčatá.    

Jazdiť s vianočným kamiónom je jednou z najobľúbenejších dobrovoľníckych 

činností zamestnancov MAN Truck & Bus. Jedným z nich je inžinier Georg 

Haselberger, pracovník vývoja, ktorý absolvoval za volantom prvú etapu 

z Mníchova do Reichertsheimu pri Mühldorfe am Inn. Potom ho vystriedali 

kolegovia, aby s vianočným kamiónom navštívili mnoho menších miest a 

dedín v Bavorsku. 

Učni z MAN Truck & Bus v Mníchove strávili tri týždne montovaním 

sviatočného osvetlenia na súpravu, takže náves je vyzdobený  200 m dlhou 

svetelnou reťazou a kontúry loga MAN na maske zvýrazňuje 250 diód LED.  

Do sviatočnej livreje je odetý MAN TGX s výkonom 480 k vybavený 

prídavným pohonom kolies prednej nápravy MAN HydroDrive. To je záruka, 

že sa v období adventu bezpečne a včas dostane všade tam, kde na neho 

čakajú, a to aj v nevľúdnom počasí a za nepriaznivých podmienok na 

cestách. Systém MAN HydroDrive v prípade potreby aktivuje vodič 

jednoducho tlačidlom na prístrojovej doske a vianočný truck sa zmení na 

vozidlo s pohonom všetkých kolies, čo je veľmi osožné pri manévrovaní na 

snehu.  

 

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 
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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. 


