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Poďte si zajazdiť! 

 

Takto dynamicky sa začínala pozvánka na stretnutie so značkou MAN, 

testovacie jazdy na súprave s ťahačom TGX EfficientLine a atraktívny 

sprievodný program.  

 

Prvým ťažiskom podujatia, ktoré 20. júna pripravil pre svojich zákazníkov MAN 

Truck & Bus Slovakia s.r.o., bola prezentácia modelu TGX EfficientLine.  

Pripomeňme, že tento špecifický variant ťažkého radu dosahuje v diaľkovej 

kamiónovej doprave pozoruhodné výsledky z hľadiska spotreby paliva aj 

celkovej efektívnosti prevádzky. Počas vecnej a výstižnej prednášky Ing. 

Radoslav Jurča, manažér MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., názorne vysvetlil, 

že výnimočne efektívny truck nevznikne jednoduchým skombinovaním 

jednotlivých technických komponentov – napríklad spriahnutím ekonomického 

motora s automatizovanou prevodovkou. Vyžaduje si to sofistikovanú a 

komplexnú optimalizáciu všetkých faktorov, ktoré sa podieľajú na hospodárnosti 

prevádzky. Aerodynamické vlastnosti ťahača sú ovplyvňované návesom, kým 

optimálne pneumatiky redukujú valivé odpory na ťahači aj návese atď. Pritom 

najdôležitejším faktorom v celom reťazci naďalej ostáva profesionálne 

vyškolený a priebežne trénovaný vodič. Deklarovaný ekonomický prínos 

riešenia EfficientLine pre prepravcov potvrdilo vlaňajšie MAN Consistently 

Efficient Tour: Na 70 000 testovacích kilometrov dve vozidlá MAN TGX 

EfficientLine potrebovali o 3,0 l, resp. 3,3 l/100 km menej nafty, než 

porovnateľný štandardne vybavený ťahač TGX. 

 

V nasledujúcej prezentácii Ing. Milan Srnský z MAN Truck & Bus Czech 

Republic, profesionálny lektor pre školenia vodičov MAN ProfiDrive, pútavo 

predstavil systém spravovania vozidlového parku MAN TeleMatics. Komplexne 

vysvetlil spôsoby aplikovania a hlavne veľký potenciál tohto moderného 

produktu, a tak aj druhá prednáška sa stretla s veľkým záujmom klientov. 

 

Po teórii nasledovala prax za volantom TGX EfficienLine na okruhu v oblasti 

Devínskej Novej Vsi a okolo bratislavskej automobilky Volkswagen Slovakia, 
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kde paralelne prebiehal program z trocha iného súdka – jazdy na automobiloch 

VW Touareg po off-roadovom polygóne. 

 

2076 znakov (vrátane medzier) 

 

Ďalšie informácie nájdete na www. mantruckandbus.sk 

 

 

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. 
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