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Pôsobivá show: MAN Trucknology® Days 2013

Rožňavská 24/A
821 04 Bratislava
V prípade potreby bližších

Počas MAN Trucknology® Days 2013, ktoré budú v Mníchove 15.

informácií kontaktujte:
Ing. Michal Jedlička

a 16. marca, sa predstavia efektívne nákladné vozidlá MAN

Michal.Jedlicka@man.eu

z najrôznejších sektorov, pričom špeciálna expozícia je tematicky
zameraná na komunálne služby.
Návštevníci sa budú môcť podrobne zoznámiť s množstvom rôznych verzií z
modelových radov MAN TGL, TGM, TGS a TGX. Vyše 120 vozidiel, ktoré sa
prezentujú odbornej verejnosti, pokrýva päť oblastí: Diaľkovú dopravu,
distribúciu tovarov, stavebníctvo, ťažký transport a komunálne služby. Na
návštevníkov čakajú intenzívne zážitky zo skúšobných tratí 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 znamenajú
pre účastníkov podujatia skvelú skúsenosť.
Prezentácií počas MAN Trucknology® Days sa zúčastnia i špecialisti z oblasti
služieb zákazníkom MAN Services, svoje produkty predstavia aj mnohí partneri
MAN: K dispozícii budú technici od vyše 50 dodávateľov komponentov a
nadstavieb, ktorí návštevníkom radi poradia i vysvetlia špecifické technické
riešenia.
Súčasťou podujatia MAN Trucknology® Days býva každoročne špeciálna show
s atraktívnymi praktickými ukážkami. Tentoraz bude v centre pozornosti
pozoruhodná variabilnosť produktov pre sektor komunálnych služieb: Zametacie
vozidlá, snehové pluhy, vozidlá na zvoz komunálneho i tekutého odpadu.
Samozrejme, záujemcovia dostanú komplexné informácie súvisiace s týmto
segmentom. Popri truckoch MAN TGL, TGM a TGS bude vystavených i niekoľko
vozidiel Volkswagen Amarok a Crafter s výbavou pre zimnú údržbu, resp. ako
kompaktné agilné špeciály so „smetiarskou“ nadstavbou.
Spoločnosť MAN organizuje svoju produktovú show od roku 2008. Vlani toto
dynamické podujatie so 140 vystavenými vozidlami prilákalo 2500 zákazníkov a
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fanúšikov značky. Tohtoročné MAN Trucknology® Days sa konajú v piatok 15.
marca a v sobotu 16. marca od 9.00 do 17.00 v priestoroch MAN Truck Forum v
Mníchove (Dachauer Straße 570), vstup je voľný. Záujemcovia sa môžu
zaregistrovať na stránke www.man-trs.de.

2147 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.

Skupina MAN, jeden z vedúcich európskych hráčov na poli technológií v doprave, dosiahla za rok 2012 obrat vo výške 15,8 mld.
eur. Vyrába trucky, autobusy, vznetové motory, turbá i špeciálne prevodovky a zamestnáva celosvetovo 54 300 ľudí. Divízie
spoločnosti si na svojich trhoch držia vedúce pozície.

