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MAN Trucknology® Days 2013:  
3500 návštevníkov show malo k dispozícii vyše 
150 vozidiel  
 

Vyše 150 vozidiel z mnohých odvetví nákladnej dopravy bolo 

vystavených alebo pripravených na skúšobné jazdy počas 

dvojdňového podujatia MAN Trucknology Days 2013, ktoré sa 

konalo 15. a 16. marca v Mníchove. Špeciálna expozícia bola 

tematicky zacielená na komunálne služby.     

 

Spoločnosť MAN organizuje túto komplexnú produktovú show aspoň raz 

ročne už od roku 2008. Teraz „dni MAN“ prilákali do mníchovského 

centra Truck Forum a na neďalekú testovaciu trať 3500 priaznivcov a 

zákazníkov z 15 európskych krajín a Južnej Kórei. Znamená to, že 

záujem v porovnaní s minulým ročníkom výrazne stúpol – vlani prišlo 

okolo 2400 návštevníkov. Pod mottom „Vysoká efektívnosť do detailov“ 

mali priaznivci značky možnosť naživo sa zoznámiť s dôsledne 

efektívnymi dopravnými riešeniami od MAN – vrátane nových vozidiel z 

rodiny TG s motormi Euro VI.  

 

Šité na mieru 

Pristavená flotila reprezentovala ponuku pre päť kľúčových sfér – pre 

diaľkovú dopravu, distribúciu tovarov, stavebníctvo, ťažký transport a 

komunálne služby. Návštevníci si užili intenzívne zážitky na skúšobných 

tratiach so stavebnými vozidlami, s extrémne ťažkou vyše 100-tonovou 

súpravou či s kamiónmi pre medzinárodnú diaľkovú dopravu. Dlhšie 

testovacie jazdy po cestách v okolí fabriky MAN pod vedením 

inštruktorov MAN ProfiDrive už tradične znamenali pre účastníkov 

podujatia skvelú skúsenosť. 

 

Prezentácií počas MAN Trucknology® Days sa zúčastnili i špecialisti z 

oblasti služieb zákazníkom a podpory klientov (MAN ProfiDrive®, MAN 

Rental, MAN TeleMatics®, MAN Service Complete, MAN Modification a 
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MAN Trucker’s World), svoje produkty však predstavili aj mnohí partneri 

MAN: K dispozícii boli technici od vyše 50 dodávateľov komponentov a 

nadstavieb pripravení návštevníkom poradiť i vysvetliť špecifické 

technické riešenia. 

 

Zaostrené na komunálne vozidlá 

Súčasťou podujatia Trucknology® Days býva každoročne špeciálna 

show s atraktívnymi praktickými ukážkami. Tentoraz bola v centre 

pozornosti pozoruhodná variabilnosť produktov pre sektor komunálnych 

služieb a letnú i zimnú údržbu a čistenie ciest, resp. ulíc: Zametacie 

vozidlá, snehové pluhy, vozidlá na zvoz komunálneho i tekutého odpadu, 

všetky šité na mieru na báze modelov TGL, TGM a TGS. Samozrejme, 

záujemcovia o komunálne vozidlá dostali komplexné informácie 

súvisiace s týmto segmentom. 

 

V tejto sekcii exponátov vzbudzoval mimoriadnu pozornosť čistý a tichý 

elektrický MAN Metropolis s nadstavbou na zvoz komunálneho odpadu, 

ktorý mal svetovú výstavnú premiéru vlani na jeseň na IAA 2012. Toto 

vozidlo poháňa 203-kilowattrový elektromotor, zdrojom energie sú 

modulárne lítiovo-iónové batérie umiestnené pod kabínou.  

MAN Trucknology® Roadshow 

Podujatie bolo tiež signálom pre štart MAN Trucknology® Roadshow 

2013. Na turné po Európe sa vydalo takmer 70 rôznych verzií z 

modelových radov TGL, TGM, TGS a TGX – štvrtina z nich už s motormi 

Euro IV – s cieľom prezentovať komplexnú ponukou MAN pre všetky 

segmenty nákladnej dopravy. Paleta truckov vyslaných na turné je 

vskutku pôsobivá: Ťahače návesov pre regionálnu a medzinárodnú 

dopravu, ťahače pre extrémne ťažké náklady, podvozky so skriňovými 

nadstavbami aj valníky s plachtou, rôzne typy nosičov kontajnerov, 

domiešavače, vozidlá na distribúciu nápojov, jedno- i trojstranné 

sklápače, súpravy na prepravu stavebných materiálov a konfigurácie s 

hydraulickou rukou, vozidlá pre zimnú údržbu ciest, na zvoz odpadu aj s 

hasičskou nadstavbou...  
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MAN Trucknology® Roadshow 2013 na svojich zastávkach v jednotlivých 

krajinách poskytne zákazníkom možnosť presvedčiť sa o vysokej 

kompetentnosti značky v sektore nákladnej dopravy. 

 

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 

 

Spoločnosť MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2012 obrat 15,8 

miliárd eur. Je výrobcom a dodávateľom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych 

prevodových zariadení. Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo 54 300 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, 

dlhodobo zastáva vedúce pozície. 


