Európske turné nových modelov MAN sa
zastavilo aj v Piešťanoch
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Začiatkom mája vyrazili na európske turné troma rôznymi trasami tri
konvoje vozidiel z najnovších modelových radov TG. Jedna
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karavána putovala centrálnou a východnou Európou.
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V prípade potreby bližších in-

Flotila ROAD SHOW – DRIVING EXPERIENCE 2013 navštívila desiatky miest
Európy a v priebehu siedmich týždňov sa predstavila tisícom zákazníkov. Na
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Slovensku sa jeden z konvojov zastavil 23. mája. Priestor na prezentáciu nových
modelov slovenským klientom a priaznivcom značky MAN pripravili v kooperácii

www.mantruckandbus.sk

spoločnosti MAN Truck & Bus Czech Republic a MAN Truck & Bus Slovakia na
piešťanskom letisku. Dobrý výber pre podujatie tohto typu, veď hneď poruke je
cesta č. 61 do Nového Mesto nad Váhom a po nej aj viedli testovaciu trasu – s
otočkou v Hornej Strede. Jednoduchá trať, ale napriek tomu sa nové modely
mohli predviesť v rozličných prevádzkových podmienkach a situáciách: Na
dobrej ceste I. triedy aj po úzkej príjazdovej komunikácii, dynamické vlastnosti
demonštrovali pri výjazde na hlavnú po zastavení na „stopke“ a precíznu prácu
automatizovaných prevodoviek MAN TipMatic, keď sa otáčali konča dediny na
konečnej miestneho autobusu. Samozrejme, návesy boli naložené (betónovými
kvádrami), aby si zákazníci vyskúšali potenciál zaťažených vozidiel.
Karavánu 13 truckov tvoril zaujímavý výber z každého modelového radu: TGL,
TGM, TGS a TGX. Na skúšobné jazdy bolo k dispozícii celkove 9 vozidiel,
väčšinou ťahače návesov s výkonom 440 a 480 k. Zastúpené boli prakticky
všetky veľkosti kabín, pričom slovenskú premiéru absolvovala dvojkabína pre
pracovné tímy 6 + 1. Dva ťahače prepravovali návesy upravené ako mobilné
expozície: S motorom Euro VI, so systémom dodatočnej úpravy výfukových
plynov, s veľkými farebnými monitormi a pútavo spracovanými tematickými
prezentáciami (klub vodičov MAN, telematika, nové motory, efektívna jazda...).
Podujatia typu Road Show sa vo všeobecnosti stali obľúbenou formou, ako
efektívne prezentovať nové produkty a sú účinným nástrojom priamej
komunikácie so zákazníkmi. Aj míting v Piešťanoch dopadol dobre, hoci práve
vtedy sa začala perióda studených, sychravých májových dní a na letisku by
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prišli vhod i páperové vetrovky... Ale veď trucky musia s jazdiť v každom počasí.
Takže kto chcel a mal dostatok času, stihol vyskúšať aj tri či štyri modely. Prišli
zákazníci z celého Slovenska – hlavne majitelia dopravných firiem s vedúcimi
dopravy, no tiež vodiči z povolania v úlohe odborných poradcov svojich šéfov.
Najviac otázok na expertov z tímu MAN sa, samozrejme, týkalo spotreby paliva,
motora Euro VI a nového systému spracovania výfukových plynov.
Konvoj číslo 3, ktorý plnil program „východnej vetvy“ turné, vyrazil z Mníchova 2.
mája a v čase návštevy Slovenska mal za sebou prezentácie v Lotyšsku, Litve,
Estónsku, Poľsku, Českej republike. Na počítačoch kilometrov pribudlo 4150 km
a tím inštruktorov MAN ProfiDrive, ktorý absolvoval celé turné za volantmi
predvádzacích vozidiel, bol bohatší o rad zaujímavých zážitkov zo stretnutí so
zákazníkmi. Zo Slovenska zamierila karavána vozidiel MAN TG do Budapešti,
odtiaľ ich čakala dvojdňová etapa do Bukurešti (870 km) a potom prišlo na rad
najvzdialenejšie miesto na trase, bulharské hlavné mesto Sofia. Cesta späť
viedla cez Ľubľanu (1300 km) a odtiaľ už len posledných 450 km domov do
Mníchova. Okruh dlhý takmer 7000 kilometrov sa uzavrel 8. júna.

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

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.
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