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MAN testuje dvadsaťpäťmetrovú súpravu 

 

Spoločnosť MAN sa zapojila do prevádzkových testov dlhých súprav, ktoré 

momentálne prebiehajú po celom Nemecku: Od začiatku októbra medzi 

logistickými centrami MAN v Dachau a Salzgitteri pendluje 25,25 m dlhý „cestný 

vlak“ s ťahačom TGX a prepravuje náhradné dielce pre tucky a autobusy. Na 

trase takmer 600 km sa sleduje, aký dopad na premávku, resp. na ekonomickú 

a ekologickú stránku cestnej nákladnej dopravy má prevádzka takéhoto typu 

súpravy. 

Súprava dlhá 25,25 m poskytuje približne o 40 % väčší objem nákladného 

priestoru, než pri bežnom ťahači s návesom, a to bez prekročenia maximálnej 

povolenej celkovej hmotnosti 40 ton. Keďže dva cestné vlaky prepravia rovnaké 

množstvo tovaru ako tri štandardné súpravy, úspora paliva a zredukovanie 

emisií CO2 je evidentné. Navyše prepravovanie tovarov dlhými súpravami by sa 

pozitívne odrazilo na hustote dopravy i na čiastočnom odľahčení cestnej 

infraštruktúry – vzhľadom k priaznivejšiemu rozloženiu celkovej hmotnosti 

vozidla na väčší počet náprav.  

Dlhý truck MAN je zostavený z trojnápravového šasi s kabínou s vymeniteľnou 

nadstavbou a konvenčného návesu. Ťažné a pripojené vozidlo spája špeciálny 

dvojnápravový medzičlánok (dolly), na ktorom je točňa a oje. Ťahač MAN TGX s 

výkonom 440 k má vo výbave všetky dostupné systémy aktívnej bezpečnosti: 

ESP, adaptívny tempomat, varovanie pri mimovoľnom vybočení z jazdného 

pruhu a tiež CDC (Continuous Damping Control), ktorý priebežne upravuje 

tuhosť tlmičov pruženia podľa zaťaženia vozidla a kvality vozovky, pri brzdení 

alebo zrýchľovaní či pri prejazde zákrutami. 

Dlhý truck MAN prevádzkuje logistická spoločnosť Große-Vehne z nemeckého 

Marsbergu (Severné Porýnie-Westfálsko). Vodič pred začiatkom testov prešiel 

špeciálnym školením MAN ProfiDrive. 

 

1790 znakov (vrátane medzier) 

 

Ďalšie informácie nájdete na www. mantruckandbus.sk 

 

http://www.man-mn.sk/
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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. 

 

 

 

MAN Truck & Bus AG so sídlom v nemeckom Mníchove je najväčšou spoločnosťou v rámci MAN Group a popredným svetovým 

dodávateľom efektívnych úžitkových vozidiel a inovatívnych dopravných riešení. Vo fiškálnom roku 2011, kedy zamestnával okolo 

34 000 pracovníkov, dosiahol predaj vyše 77 600 truckov a viac než 5700 autobusov a autobusových podvozkov značky MAN 

a NEOPLAN v hodnote 9 miliárd eur. 


