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MAN Consistently Efficient Tour absolvovalo 10 000 

kilometrov v Rusku 

 

Po viac než 90 000 kilometroch v západnej Európe v roku 2011 a vlani v Južnej 

Afrike zavítala teraz „Consistently Efficient Tour“ do Ruska. V auguste MAN 

Truck & Bus vyslal svoj tím na turné dlhé 10 000 kilometrov: Putovanie sa začalo 

v meste Soči, dejisku najbližšej zimnej olympiády, pokračovalo do ázijského 

Jekaterinburgu a skončilo v Moskve. Ťahač MAN TGS WW spolu s referenčným 

vozidlom mal na ceste medzi Čiernym morom a pohorím Ural naplánovaných 

prezentácie v 11 strediskách značky MAN, kde sa predstavil zákazníkom.  

 

Po skončení turné experti z MAN vyhodnotili spotrebu paliva efektívneho ťahača 

TGS WW, optimalizovaného pre diaľkovú prepravu v Rusku. Toto vozidlo malo 

automatizovanú prevodovku MAN TipMatic a kabínu vybavenú súpravou 

spojlerov, referenčným truckom bol konvenčný TGS WW. Oba ťahače 

prepravovali náklad 20 ton, a teda jazdili v reálnych prevádzkových 

podmienkach. Turné sa zúčastnili aj inštruktori hospodárnej jazdy MAN 

ProfiDrive, ktorí dbali na to, aby sa počas celého podujatia jazdilo ekonomicky a 

znížili sa emisie CO2. Výsledky spoločnosť MAN prezentovala na septembrovom 

veľtrhu úžitkových vozidiel COMTRANS v Moskve.  

 

„Trucky MAN majú už teraz v Rusku výbornú reputáciu,“ povedal Jörg 

Mommertz, riaditeľ spoločnosti MAN Truck & Bus Russia. „Prostredníctvom 

podujatia Consistently Efficient Tour 2013 chceme našim zákazníkom opäť raz 

ukázať, že naše vozidlá sú vo svojej triede najlepšie, a to aj v oblasti spotreby 

paliva.“ 

 

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 
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Skupina 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. 


