
 
 

 

 

  

 
 

 

 

    Strana 1/2 

 

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. 

Rožňavská 24/A 

821 04 Bratislava 

 

V prípade potreby bližších in-

formácií kontaktujte: 

Ing. Michal Jedlička  

Michal.Jedlicka@man.eu 

 

www.mantruckandbus.sk 

 

 

Bratislava 
19. 1. 2015 

MAN partnerom turné nemeckej rockovej hviezdy 

Koncertné pódium a technickú výbavu prepravuje flotila 13 

kamiónov MAN – medzi nimi aj atraktívne „tetované“ ťahače TGX  

  

Peter Maffay koncertom v Hamburgu odštartoval 15. januára svoje nové 

turné po Nemecku. Hviezda nemeckej rockovej scény spolu so svojou 

kapelou absolvuje za mesiac šnúru 19 vystúpení v najväčších halách po 

celej krajine a MAN pritom poskytuje komplexnú logistiku: Trinásť truckov 

TGX má na starosť transport rozmerných častí konštrukcie pódia 

a technickej výbavy (kompletná scéna má hmotnosť 65 ton). Šesť 

z nasadených vozidiel sa vyznačuje pozoruhodným dizajnom. Ide o 

fantasticky pomaľované kabíny – výsledok medzinárodnej dizajnérskej 

súťaže, účastníci ktorej mali za úlohou vytvoriť pojazdné umelecké diela na 

základe hudobných inšpirácií. Pointou bolo nájsť toho, kto dokáže na 

kabínach najfascinujúcejším spôsobom farbami a tvarmi interpretovať texty 

piesní z nového albumu Petra Maffaya „Wenn das so ist“ (Keď je to tak). 

Tím zodpovedný za organizáciu prepravy nemôže nechať nič na náhodu. 

„Turné je extrémne náročné a časový harmonogram našponovaný,“ 

vysvetľuje Peter Maffay. „Preto absolútne nevyhnutne potrebujeme na 

transport spoľahlivú technológiu a v tomto prípade je MAN našou prvou 

voľbou. Navyše tetované trucky sú skutočným ťahákom. Takéto umelecké 

diela nevídať na autostrádach každý deň.“   

Výkonné vozidlá s originálnym dizajnom poskytujú vodičom komfort po 

každej stránke: Veľkú vnútornú výšku kabíny, pohodlné lôžka a množstvo 

priestoru pre batožinu i osobné potreby. Podľa Petra Maffaya šoféri by sa 

mali cítiť komfortne aj pri takejto dlhodobej záťaži. „Spia vo vozidlách, 

a napriek tomu musia byť každý deň fit. Preto dobre vybavená, klimatizovaná 

kabína je veľkým prínosom.“ 
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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. 


