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MAN znova jasne na čele v Správe TÜV 2013 

Najspoľahlivejšia značka vo všetkých vekových kategóriách  

 

V správe o úžitkových vozidlách za rok 2013 vypracovanej nemeckým 

úradom technickej inšpekcie TÜV získali trucky z produkcie MAN Truck & 

Bus ďalšie ocenenie: Najväčšie percento vozidiel, ktoré absolvujú 

každoročnú technickú kontrolu bez problémov, bolo značky MAN, pričom 

mníchovský výrobca vedie nad konkurenciou vo všetkých hodnotených 

vekových kategóriách. 

 

To posilňuje vedúce postavenie MAN: 82 % jednoročných truckoch MAN 

nemalo pri kontrole žiadne chyby (v roku 2012 to bolo 78 %) a bez chýb 

absolvovalo technickú prehliadku aj nadpriemerné percento starších 

vozidiel. Podľa správy TÜV je to dôsledkom preverenej technológie, ktorú 

MAN využíva. Úrad v správe konštatuje, že „motory, nápravy a podvozky 

sú spoľahlivé a dobre skonštruované.“  

 

Celkovo prejde stanicami technickej kontroly bez problémov 65 % 

truckov MAN všetkých vekových kategórií. MAN tak má pred ostatnými 

značkami náskok približne 3,5 %. 

 

Až 95 % jednoročných truckov značky MAN absolvuje povinnú 

prehliadku bez závažných chýb a medzi päťročnými vozidlami je tento 

podiel 82 %. Značka MAN aj v tejto oblasti dôsledne dosahuje lepšie 

výsledky než jej konkurenti. 

 

Nielen spoľahlivé, ale aj dobre udržiavané 

Kategóriu truckov MAN ťažkej triedy ohodnotili tiež ako mimoriadne 

dobre udržiavanú. To je jasný dôkaz, že prevádzkovateľom sa oplatí mať 

vo svojich flotilách vozidlá, ktoré vďaka profesionálnej údržbe môžu 

vypraviť do práce každý deň, a nie také, čo musia ísť do servisu náhle – 
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kvôli zanedbanej údržbe. Záver hodnotenia TÜV konštatuje, že kontrakty 

o údržbe a servisné zmluvy sa oplatia. 

 

Správu TÜV o úžitkových vozidlách vydávajú inšpekčné strediská TÜV v 

spolupráci s nemeckým špecializovaným časopisom Verkehrsrundschau, 

pričom sa v nej analyzujú výsledky každoročných technických kontrol 

úžitkových vozidiel vo veku jeden až päť rokov. Správu si možno stiahnuť 

na linke (iba v nemčine): 

 

www.verkehrsrundschau.de/tuev-report 

 

 

 

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 54 300 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície.  

http://www.verkehrsrundschau.de/tuev-report

