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Skvelá prehliadka produktov Euro 6 na podujatí 

MAN Trucknology Days  

 

Hasičské a poľnohospodárske vozidlá tvoria súčasť 

špeciálnej prezentácie, ktorá prebehne 21. a 22. marca v 

Mníchove. 

 

Príďte do sveta ťažkých nákladných vozidiel a dokonca si s nimi môžete i 

zajazdiť, porozprávajte sa s odborníkmi, dodávateľmi a staviteľmi 

nadstavieb pre vozidlá MAN, navštívte fabriku... To je len pár ukážok z 

bohatého programu a možností, ktoré ponúknu MAN Trucknology Days v 

zákazníckom centre Truck Forum a na testovacej trati spoločnosti MAN v 

Mníchove. 

 

Vystavených bude viac než 130 vozidiel MAN TGL, TGM, TGS a TGX, 

ktoré sa používajú v diaľkovej doprave i logistike, stavebníctve, v lomoch 

a povrchových baniach aj pri hasení požiarov a v poľnohospodárstve. V 

sprievode tímu školiteľov MAN ProfiDrive si budete môcť vyskúšať jazdu 

na vozidlách Euro 6 na testovacej trati, ale i na okresných cestách a na 

diaľnici. 

 

Spoločnosť MAN na tomto podujatí prvýkrát pripravuje prezentáciu 

ťažkých úžitkových vozidiel pre poľnohospodárstvo. Sústredí sa na 

dopravný reťazec a okrem iných modelov sa predstaví vozidlo MAN TGS 

s objemovým návesom na prepravu krmiva a biomasy spolu s vysoko 

výkonným kukuricovým kombajnom Krone s pohonnou jednotkou značky 

MAN. Na špeciálnej výstave hasičských vozidiel sa zasa budú môcť 

predstaviť spoločnosti, ktoré vyrábajú nadstavby pre hasičov na 

podvozkoch MAN: Model Euro 5, ktorý je v niektorých regiónoch stále 

aktuálny a po prvý raz aj nový model Euro 6. 

 



 
 

 

 

  

 

 

  Strana 2/2 

 

Podujatie sa však nebude krútiť iba okolo ťažkých nákladiakov: Svoju 

ponuku služieb predstavia aj MAN Solutions a viac než 45 výrobcov 

nadstavieb, dodávateľov a spoločností, ktoré sa venujú úpravám vozidiel 

– predvedú svoje produkty a budú k dispozícii na rozhovory s prípadnými 

záujemcami. 

 

Spoločnosť MAN organizuje podujatie Trucknology Days pravidelne už 

od roku 2008. Vlani navštívilo Truck Forum a testovaciu trať vyše 3500 

zákazníkov a návštevníkov. Termín tohtoročného podujatia je 21. – 22. 

marec 2014, oba dni od 9.00 do 17.00. Miesto: Truck Forum vo fabrike 

MAN Works, Dachauer Str. 570, Mníchov, Nemecko. 

Vstup je zdarma, zaregistrovať sa možno na www.man-trs.de 

 

 

 

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-eff iciency.com 

 

Skupina MAN Gr oup, jeden z naj väčších európskych hráčov v odvetví dopravného i nžinierstva, dosiahl a v roku 2012 obrat 15,8 miliárd 

eur. Je výrobcom a dodávateľom nákladných vozidi el, autobusov, vznetových motorov, turbo techni ky i  špeciálnych prevodových 

zariadení. Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo vyše 54 000 pr acovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dl hodobo 

zastáva vedúce pozície.  


