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Vozidlá MAN sú najspoľahlivejšie 

Presvedčivý dôkaz, že rodina TG je meradlom spoľahlivosti. 

 

V najnovšej správe o spoľahlivosti úžitkových vozidiel, ktorú vydala renomovaná 

nemecká spoločnosť TÜV (Technischer Überwachungs-Verein), figurujú trucky z 

rodiny MAN TG na vedúcich pozíciách. V porovnaní s konkurenciou nákladné 

automobily radu TGL, TGM, TGS a TGX vynikali medzi vozidlami vo veku 1 až 5 

rokov predovšetkým najmenším množstvom nedostatkov. „Úplne bez chýb bolo 

78 percent vozidiel MAN v najmladšej vekovej skupine a mníchovský výrobca 

tak zaujal najvyššiu priečku, podobne ako v kategórii päťročných vozidiel, kde 

bolo bez chýb 48,8 % truckov značky MAN,“ konštatuje správa TÜV, ktorú táto 

rešpektovaná inštitúcia poskytujúca inšpekčné a certifikačné služby zverejnila po 

prvýkrát v spolupráci s odborným časopisom VerkehrsRundschau. 

 

V skupine „závažných chýb“ na tom boli trucky MAN vo veku 1 až 5 rokov 

výrazne lepšie než konkurencia, pričom pri ročných truckoch MAN testovacie 

zariadenia objavil chyby len na 4,7 percentách, kým u výrobcu s najhoršími 

výsledkami bola táto hodnota 10,4 percent. Aj v oblastiach „karoséria/nápravy“, 

„brzdový systém“, „hnacie ústrojenstvo“ a „viditeľnosť” preukazovali vozidlá MAN 

nadpriemernú spoľahlivosť a solídnosť. 

 

Všetky výsledky zo správy TÜV si možno nájsť v špeciálnom vydaní časopisu 

VerkehrsRundschau číslo 38/2012. 

 

1369 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 

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


