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Manuály pre záchranárov 
  
 
 

Keď sa stane vážna dopravná nehoda, záchranári často musia vyslobodzovať 

vodiča, spolujazdca alebo cestujúcich zakliesnených vo vozidle – a treba to 

spraviť rýchlo, ale opatrne. Hasiči si štandardné postupy nacvičujú, lenže pri 

haváriách ťažkých vozidiel neraz musia riešiť problémy: Ako sa najefektívnejšie 

dostať k postihnutým? Na ktorom mieste kabíny je najúčinnejšie použiť 

hydraulické nástroje?  

 

Ak pôjde o vozidlá z produkcie spoločnosti MAN Truck & Bus, záchranári 

odteraz nájdu odpovede v dvoch manuáloch od výrobcu – jeden je pre trucky a 

druhý pre autobusy. Sú k dispozícii na internete v nemčine a angličtine a dajú sa 

stiahnuť z portálu popredajných služieb MAN na www.asp.mantruckandbus.com 

(v položke menu Information > Service Documents). Výrobca zostavil inštrukcie 

s profesionálnou pomocou popredných expertov na záchranné akcie pri 

autonehodách z firmy Weber Rescue Team.  

 

Príručka pre záchranárske zásahy na truckoch vysvetľuje technické aspekty 

vyslobodzovania osoby uväznenej v zdeformovanej kabíne, grafické 

znázornenia ukazujú, ako manipulovať so sedadlami a s odpružením. 

Autobusový manuál zasa zobrazuje konštrukciu jednotlivých modelov značky 

MAN a NEOPLAN. Kresby znázorňujú, kde hľadať priečne stabilizátory, kde sa 

nachádza spevnenie prednej časť a ochranný rám karosérie. Fotografie a 

ilustrácie jasne dokumentujú, ako uvoľniť a otvoriť dvere autobusu zvonka. 

Autori nezabudli detailne popísať špeciálne komponenty autobusov na stlačený 

zemný plyn a verzií s hybridnými pohonmi. Na stiahnutie týchto dokumentov nie 

je potrebná registrácia.   

 

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. 



 
 

 

 

  

 

 

  Strana 2/2 

 

www.blog.transport-efficiency.com 

 

Spoločnosť MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2012 obrat 15,8 

miliárd eur. Je výrobcom a dodávateľom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych 

prevodových zariadení. Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo 54 300 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, 

dlhodobo zastáva vedúce pozície. 


