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Nová rýchlo akcelerujúca verzia MAN TipMatic® pre 

hasičov a záchranárov 

 
  
Pre záchranárske vozidlá postavené na podvozkoch radu TGL a 

TGM ponúka MAN automatizovanú prevodovku MAN TipMatic® s 

novým programom preraďovania: Špecifický mód určený pre rýchlu 

jazdu na miesto zásahu poskytuje špeciálnu stratégiu využívania 

nižších prevodových stupňov.   

 

Štýl jazdy vodiča hasičského vozidla sa, pochopiteľne, líši od šoférovania v 

bežnej premávke – na miesto zásahu treba doraziť rýchlo, ale bezpečne. Preto 

je pre záchranárov  optimálnym riešením automatizovaná prevodovka MAN 

TipMatic®, pri ktorej sa vodič môže maximálne sústrediť na situáciu na ceste a 

nemusí manuálne preraďovať. Pre ešte lepšie dynamické vlastnosti hasičských 

špeciálov spoločnosť MAN Truck & Bus zaradila do ponuky systém MAN 

TipMatic® s novým softvérom, ktorý je špecificky naprogramovaný pre potreby 

hasičov: Preraďuje prevodové stupne takým spôsobom, aby poskytoval masívny 

akceleračný potenciál. Tento režim jazdy sa volí jednoducho prepnutím 

otočného ovládača do pozície Ds.  

 

Výhody nového softvéru prevodovky ilustruje typická dopravná situácia bežná 

pre záchranárske vozidlá: Hasiči prichádzajú na križovatku so semaforom, svieti 

červená, a hoci majú právo prednosti, vodič špeciálu musí spomaliť, presvedčiť 

sa, či ho zo všetkých strán zaregistrovali a až potom zošliapne plynový pedál na 

podlahu. Rýchlejšie zmeny prevodových stupňov a špeciálna logika 

podraďovania podporujú lepšiu akceleráciu po predchádzajúcej fáze brzdenia. 

Pretože pohonný reťazec je v pracovnom režime pre plnenie naliehavých úloh 

väčšmi namáhaný (čo však pri hasičských špeciáloch nie je relevantné 

vzhľadom na limitovaným počet hodín v nasadení do záchranných akcií), táto 

verzia MAN TipMatic® je vyhradená iba pre vozidlá určené na hasenie požiarov 

a záchranné práce. 
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Cestou späť zo zásahu vozidlo už jazdí bežným tempom zaradené v premávke, 

takže vodič využíva štandardný pracovný mód D. Ak požiarnici zasahujú v 

teréne, pre vozidlá s pohonom všetkých kolies má systém MAN TipMatic® k 

dispozícii režim off-road označený na ovládači symbolom Dx. Zmeny programov 

preraďovania D, Ds a Dx môže vodič robiť za jazdy. 

 

MAN Truck & Bus ponúka program preraďovania s optimalizovaným výkonom 

pre cestné i terénne hasičské vozidlá modelového radu TGM. V súčasnosti je k 

dispozícii za príplatok cca 400 € v kombinácii s motormi 290 a 340 k vo verzii 

Euro 5, EEV a tiež China 4; modifikácia pre vozidlá s motormi Euro 6 sa 

pripravuje.  

 

Novú verziu prevodovky MAN TipMatic® je možné namontovať aj dodatočne do 

záchranárskych špeciálov vo verziách Euro 5, EEV a China 4. Ponuka sa týka 

truckov MAN TGL s motormi s výkonom 220 a 250 k, resp. radu TGM vo 

výkonových modifikáciách 250, 290 a 340 k.   

 

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-efficiency.com 

 

Skupina 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. 


