Veľký kuriérsky test vyhral MAN TGE
Tohtoročný Veľký kuriérsky test, ktorý organizuje redakcia
časopisu TRANSPORT a LOGISTIKA, vyhral nový MAN TGE.
Výsledky boli oficiálne vyhlásené a víťazné vozidlo ocenili v
rámci slávnostného večera medzinárodnej konferencie
„SpeedCHAIN Slovakia 2018“, ktorá sa konala v dňoch 7. a 8. júna
na Zochovej chate.
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Najväčší spotrebiteľský test ľahkých úžitkových vozidiel na Slovensku má za
sebou už 16. ročník. Podujatie sa v duchu tradície konalo počas
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bratislavského autosalónu v areáli Výstaviska Incheba. Vo štvrtok 26. apríla
siedmi vodiči z expresných a kuriérskych služieb hodnotili 8 testovacích
vozidiel: Fiat Fiorino Cargo, Hyundai H350, Iveco Daily CNG, MAN TGE,
Mercedes-Benz Citan, Renault Master, Voltia – Nissan a VW Caddy.
Profesionálni vodiči z toho sektora dopravy hodnotili na desaťbodovej škále
praktickosť i funkčnosť exteriéru aj interiéru a, samozrejme, jazdné
vlastnosti.
Nový van MAN bol pri svojej premiére vo Veľkom kuriérskom teste
maximálne úspešný: dodávkové vozidlo TGE 3.140 s objemom skrine 11,3
m3 a 103-kilowattovým motorom zvíťazilo so ziskom 759 bodov. Trofej
prevzal Ing. Radoslav Jurča, konateľ spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia,
ktorý úspech nového produktu značky MAN komentoval takto: „Sme
nadšení, že aj profesionáli, ktorí trávia v dodávkových vozidlách doslova celé
dni, ocenili vynikajúce jazdné vlastnosti, variabilitu a kvalitu MAN TGE a to
všetko v priamom porovnaní.“
Na snímke z odovzdávania ceny pre víťaza Veľkého kuriérskeho testu sú
zľava Pavol Jančovič, prezident ČESMAD Slovakia, Ing. Radoslav Jurča,
konateľ spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia a František Komora,
prezident Zväzu logistiky a zasielateľstva SR.

MAN Truck & Bus je jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení
s ročným obratom približne 10 miliárd eur (2017). Produktové portfólio spoločnosti obsahuje vany, nákladné vozidlá,
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autobusy/autokary a vznetové aj plynové motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN
Truck & Bus je súčasťou spoločnosti Volkswagen Truck & Bus a zamestnáva celosvetovo vyše 36 000 pracovníkov.
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