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TÜV Report 2015: MAN posilnil svoju vedúcu pozíciu 

spoľahlivého výrobcu nákladných vozidiel  

Podľa správy nemeckej TÜV, rešpektovaného lídra v poskytovaní 

inšpekčných a certifikačných služieb, najviac truckov, ktoré 

absolvovali pravidelnú technickú kontrolu bez chyby, bolo 

značky MAN, takže jasne vynikajú nad konkurenčnými vozidlami.     

 

V aktuálnom Reporte TÜV o úžitkových vozidlách (TÜV Report 

Nutzfahrzeuge 2015) značka MAN už štvrtý rok po sebe zažiarila najvyšším 

počtom vozidiel, ktoré prešli technickou kontrolou TÜV bez jedinej chyby. 

Nákladné vozidlá radu TGL, TGM, TGS a TGX vynikajú najmenším 

percentom chýb vo všetkých hodnotených vekových kategóriách. Z 

jednoročných truckov až 85,9 % nemalo pri kontrole žiadne chyby, čím MAN 

opäť prekonal rekord z predchádzajúceho roka. Bez chýb absolvovalo 

celkovú technickú kontrolu aj nadpriemerné percento vozidiel MAN starších 

vekových kategórií (2 až 5 rokov), pričom Report TÜV 2015 konštatuje, že 

„65,6 percent päťročných truckov je nový rekord“. 

Pravidelná profesionálna údržba sa vyplatí 

„Štvrtý raz po sebe je MAN na čele v Reporte TÜV o úžitkových vozidlách. 

Sme na to veľmi hrdí,“ povedal Heinz-Jürgen Löw, riaditeľ pre predaj a 

marketing v MAN Truck & Bus. „Fakt, že nadpriemerné množstvo 

nákladných vozidiel MAN prešlo hlavnou kontrolou bez chýb, poteší našich 

zákazníkov, pretože im to šetrí peniaze. Vyhodnotenie ukazuje, že aj po 

predaji je MAN spoľahlivý partner a zákazníci môžu počítať s tým, že v 

našich servisoch sú v dobrých rukách.“ 

Dokazuje to aj rastúci počet kontraktov o servise a údržbe. Pravidelná 

profesionálna údržba sa prevádzkovateľom nákladných vozidiel vyplatí: 

trucky v ich flotilách sú pripravené vyraziť do práce a nemusia ísť náhle do 

servisu kvôli zanedbanej údržbe. 

Report TÜV o úžitkových vozidlách pripravujú inšpekčné strediská TÜV v 

spolupráci s nemeckým špecializovaným časopisom Verkehrsrundschau, 
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pričom sa v ňom analyzujú výsledky každoročných technických kontrol 

úžitkových vozidiel vo veku jeden až päť rokov. Správu (v nemčine) si možno 

stiahnuť na adrese: 

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 2014 obrat 14,3 miliárd 

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

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 55 900 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 

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

