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MAN dodá 22 mobilných komunikačných centrál 

pre futbalové MS 

Vozidlá na podporu bezpečnosti počas Svetového pohára 

FIFA v Brazílii   

 

V priebehu futbalových majstrovstiev sveta v Brazílii prispeje k 

bezpečnostným opatreniam aj  MAN Latin America: V dvanástich 

hostiteľských mestách bude pracovať 22 policajných mobilných 

komunikačných stredísk, ktoré sú postavené na báze truckov 

Constellation 15.190. Vozidlá so 142-kilowattovým motorom MAN 

vybaveným vysokoúčinnou technológiou na dodatočnú úpravu 

výfukových plynov sú ideálne pre operácie na krátke aj stredné 

vzdialenosti, pri ktorých je potrebná vysoká rýchlosť a vyžadujú sa dobré 

manévrovacie schopnosti. 

 

Nadstavby dodal Truckvan, jeden z najväčších brazílskych výrobcov 

prívesov a návesov na zákazku. Na každom šasi je špeciálne pracovisko 

s vysúvacím pozorovacím stožiarom. Integrovaný video systém má 14 

kamier, ktoré poskytujú ostré zábery objektov na vzdialenosť až 3 

kilometre. Systém je umiestnený pod plne automatickým krytom, vysúva 

sa na 15-metrovom teleskopickom stožiari. Všetky prídavné zariadenia – 

stožiar, ventilácia, osvetlenie, sirény a ďalšie funkcie – sú ovládané z 

nadstavby/operačnej miestnosti, ktorá je vybavená monitormi na 

bezpečnostný dohľad. 

 

Okrem toho každé vozidlo má nezávislé pripojenie na Wi-Fi a bezdrôtovú 

sieť, takže do okruhu 500 metrov môžu policajti kedykoľvek sledovať 

obrazový záznam naživo vo svojich tabletoch alebo mobilných 

telefónoch. Zariadenia centrály okamžite prenášajú dôležité dáta do 

integrovaných riadiacich centier a regionálnych veliteľstiev. Jedno z 
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týchto špeciálnych vozidiel malo premiéru na stánku MAN Latin America 

počas výstavy bezpečnostných technológií LAAD v Rio de Janeiro.  

 

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 2013 obrat 15,7 miliárd 

eur. Je výrobcom nákl adných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techni ky i  špeci álnych prevodových zariadení.  

Spoločnosť MAN zamestnáva cel osvetovo okolo 53 000 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície.  


