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MAN Trucknology® Days 2017: 

Ucelená prezentácia 
 

• Na vozidlách pre stavebníctvo, distribúciu tovarov, diaľkovú aj 

ťažkú nákladnú dopravu MAN Truck & Bus opäť predvedie 

svoju odbornú kompetentnosť: populárne podujatie sa tento rok 

koná od 23. do 25. marca, tradične v Mníchove.   

• Špeciálna expozícia komunálnych vozidiel 

• Uvedenie modelu MAN TGE 

• 90 vystavovateľov 

• Počas troch dní sa očakáva 7000 návštevníkov 

Celkove 180 vozidiel z mnohých sektorov bude pre 

návštevníkov pripravených na statické prezentácie aj skúšobné 

jazdy. Ťažisko MAN Trucknology® Days 2017 tvoria nové 

modelové rady MAN TG, ktoré sa predstavili začiatkom roka. 

 

Trucknology Days ako vnútropodnikovú výstavu, na ktorej sa znalosti 

prelínajú s fascináciou, organizuje MAN od roku 2008. Očakáva sa, že 

tento ročník priláka okolo 7000 návštevníkov z celého sveta.  

Súčasťou show bude špeciálna expozícia zameraná na komunálny sektor, 

ktorej sa zúčastní množstvo výrobcov nadstavieb so svojou rozsiahlu 

paletou rozmanitých vozidiel na zvoz odpadu, zametanie a čistenie ulíc, 

na údržbu ciest i zimné služby. 

Počas troch dní budú mať zákazníci na výber približne 180 truckov, aby 

sa mohli s nimi dôkladne zoznámiť a vyskúšať si novinky pri testovacích 

jazdách. Pri prezentáciách, skúšobných jazdách i vystavených 

exponátoch budú k dispozícii experti, aby vysvetlili špecifické vlastnosti 

jednotlivých produktov, ktoré uľahčujú každodennú prevádzku a sú 

prínosom pre vodičov zo stavebného sektora, segmentu distribúcie, z 

oblasti diaľkovej i ťažkej nákladnej dopravy a pre komunálne služy. 

Odborníci z MAN Services aj zástupcovia výrobcov nadstavieb a 
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dodávateľov príslušenstva budú pripravení na diskusie v priestoroch MAN 

Truck Forum aj na testovacích tratiach. Spoločne s RIO, novou značkou 

pre presieťovanú logistiku, MAN Trucknology® Days 2017 poskytnú 

pohľad na digitálne prepojený dopravný sektor budúcnosti.  

Príležitosť zamieriť na testovacie trate alebo na okolitých cestách 

rozmanitosť rôznych modelov z produktovej palety MAN si mnohí 

návštevníci nenechajú ujsť. Podľa doterajších skúseností je tiež veľký 

záujem o exkurzie do výrobných zariadení – zažiť produkciu truckov z 

modelových radov MAN TGS a TGX. 

Model TGE a tiež RIO absolvujú na MAN Trucknology Days premiéru. 

Nový TGE s celkovou hmotnosťou od 3,0 do 5,5 t rozšíri sortiment v 

ponuke MAN o vozidlá z najľahšieho segmentu úžitkových vozidiel. 

Trucknology Days odštartujú predaj nového transportéra. Z inej oblasti je 

RIO – tento produkt reprezentuje otvorený operačný systém, ktorý zahŕňa 

všetky zúčastnené strany v dopravnom reťazci. 

Praktické informácie:  

Podujatie sa koná od štvrtka 23. marca do soboty 25. marca 2017 pre 

vopred zaregistrovaných zákazníkov a členov MAN Trucker’s World Club. 

Otváracie hodiny: 23. a 24. marca od 9.00 do 17.00, 25. marca od 8.00 do 

16.00 hod. Lokalita: Truck Forum, MAN Mníchov, Dachauer Str. 570, 

80995 Mníchov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAN Truck & Bus, jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení, dosiahol v roku 2015 

obrat približne 9 miliárd eur. Jeho produktové portfólio obsahuje nákladné vozidlá, autobusy a vznetové motory, a tiež služby súvisiace 

s nákladnou dopravou a prepravou osôb. Spoločnosť MAN Truck & Bus zamestnáva celosvetovo vyše 35 500 pracovníkov. 


