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Hannoverské premiéry MAN 

 

Na najprestížnejšom podujatí v branži úžitkových vozidiel sa vo svetovej 

premiére predstavili nové trucky radov TGL, TGM, TGS a TGX 

pripravené na prichádzajúcu emisnú normu Euro VI.  

 

Na tohtoročnom veľtrhu úžitkových vozidiel IAA Hannover od 20. do 27. 

septembra sa spoločnosť MAN Truck & Bus predstavila v hale 12 expozíciou s 

rozlohou 9300 m2 (+ 230 m2 na vonkajšej ploche). Návštevníkom prezentovala 

viaceré inovácie a novinky v oblasti truckov, autobusov a autokarov, motorov aj 

služieb. Pod mottom “Efektívne po celom” svete bolo vystavených celkove 27 

vozidiel z modelových radov TG, ale aj CLA či reprezentanti z produkcie MAN 

Latin America, autobusy a autokary MAN i NEOPLAN, nechýbali modely s 

alternatívnym pohonom. 

 

Nové nákladné vozidlá z rodiny TG prichádzajú na cesty s pôsobivo 

preštylizovanou prednou maskou, sofistikovanou technológiou Euro VI a 

neprodukujú prakticky žiadne emisie. Bodujú nízkou spotrebou, excelentnou 

dynamikou, zvýšeným komfortom jazdy a minimálnymi prevádzkovými nákladmi. 

Nový ľahký a stredný modelový rad ponúkne užívateľom inovovaný interiér. 

Ťahákom na voľnej ploche bola dizajnová štúdia Concept S, teraz už ako 

kompletný ťahač s aerodynamickým návesom a s potenciálom na významné 

zníženie spotreby paliva a emisií CO2. 

 

Z globálneho pohľadu bol 64. veľtrh úžitkových vozidiel IAA Hannover 

výnimočný v prvom rade množstvom noviniek: Predstavil celkom 533 nových 

produktov vrátane 354 svetových premiér. Je to viac, ako kedykoľvek predtým a 

dokazuje to inovatívny potenciál tohto sektora priemyslu. Novinky sa objavili vo 

všetkých segmentoch – od ľahkých úžitkových vozidiel až po ťažké nákladné 

vozidlá, od  linkových autobusov po autokary, od výrobcov prívesov a 

nadstavieb až po reťazce dodávateľov. Medzinárodný charakter prehliadky IAA 

dokumentuje účasť 1904 vystavovateľov z 46 krajín (+ 9 % oproti rekordnému 

roku 2010) a tiež vyše 2000 akreditovaných novinárov z 56 štátov celého sveta. 

Výstavná plocha sa rozšírila o 11 % na 260 000 m2, čo je rozloha 44 futbalových 
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ihrísk... Tieto čísla dostatočne ilustrujú, aké postavenie v priemysle úžitkových 

vozidiel má veľtrh IAA. 

 

Prehľad noviniek MAN na veľtrhu IAA 2012:  

■ Nové modelové rady MAN TGS a TGX: Etalón v oblasti spoľahlivosti, 

hospodárnosti a výkonu. 

■ Nový MAN TGL a TGM: Bodujú novým interiérom s optimalizovaným 

komfortom a vylepšenou ergonómiou. 

■ Emotívne a sebaisté: MAN udáva tón novým produktovým logom. 

■ Euro VI prichádza, hospodárnosť ostáva. MAN predstavuje najčistejšie trucky 

a autobusy všetkých čias. 

■ Konzistentne hospodárny autokar: Nový MAN Lion's Coach EfficientLine 

■ Ďalší hráč v prémiovej triede: NEOPLAN Jetliner 

■ Garantovaná mobilita: Nová MAN ServiceCard 

■ Dizajnová štúdia Concept S: Dôsledne aerodynamicky riešená súprava 

ťahača s návesom. 

■ MAN Metropolis: Inovatívne hybridné nákladné vozidlo do mesta – bez emisií 

splodín a hluku. 

 

4046 znakov (vrátane medzier) 

 

Ďalšie informácie nájdete na www. mantruckandbus.sk 

 

Program efektívneho transportu od 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. 

 

 

 

MAN Truck & Bus AG so sídlom v nemeckom Mníchove je najväčšou spoločnosťou v rámci MAN Group a popredným svetovým 

dodávateľom efektívnych úžitkových vozidiel a inovatívnych dopravných riešení. Vo fiškálnom roku 2011, kedy zamestnával okolo 

34 000 pracovníkov, dosiahol predaj vyše 77 600 truckov a viac než 5700 autobusov a autobusových podvozkov značky MAN 

a NEOPLAN v hodnote 9 miliárd eur. 

http://www.man-mn.sk/

