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Poročilo TÜV 2013: MAN znova opazno pred konkurenco  Ljubljana,  
25/10/2013 

Najbolj zanesljiva znamka v vseh starostnih kategorijah  
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MAN znova zmagovalec poročila o tehničnih okvarah na gospodarskih 

vozilih 2013, ki ga je izdala nemška organizacija TÜV (Technisher 

Überwachungsverein – združenje tehničnih pregledov) in se tako z 

najvišjim odstotkom vozil, ki so letni tehnični pregled opravila brezhibno, 

uvršča pred konkurenco v vseh starostnih kategorijah.  

 

Ponovna zmaga le še utrjuje vodilno mesto MAN-a. 82 odstotkov tovornih 

vozil MAN v starostni kategoriji 1 leta je brez okvar (78 odstotkov v letu 

2012). Prav tako je nadpovprečno število rabljenih tovornih vozil MAN 

opravilo pregled brez kakršnih koli napak. Glede na poročilo TÜV, je to 

posledica MAN-ove preizkušene tehnologije: motorji, osi in podvozja so 

trdni in dobro zgrajeni«. 

V vseh starostnih kategorijah je 65 odstotkov tovornih vozil opravilo 

pregled brez napak, kar postavlja MAN na vodilno mesto, s približno 3,5 

odstotki prednosti pred konkurenco.  

http://bildarchiv.man.de/index.php/detail?assetId=67098�
http://bildarchiv.man.de/index.php/main?level=0&catId=3422&mainCatId=530&catName=Trucknology+Generation
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95 odstotkov 1-letnih tovornih vozil MAN je opravilo pregled brez 

pomembnih napak. Med 5-letniki je kvota znašala 82 odstotkov. MAN je 

tudi na tem področju dosegel dosledno boljše rezultate od konkurence.    

Ljubljana,  
25/10/2013 
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Ne le zanesljiv, tudi odlično vzdrževan 

Kategorija težkih tovornih vozil je pokazala, da so bila vozila v tej 

kategoriji še posebej dobro vzdrževana. Rezultat poročila TÜV kaže, da 

se pogodbe o vzdrževanju, ki zagotavljajo strokovno in redno 

vzdrževanje, izplačajo.  

Poročilo TÜV o  gospodarskih vozilih izdaja združenje tehničnih 

pregledov TÜV skupaj s specializirano nemško publikacijo 

Verkehrsrundschau. V poročilu so povzeti rezultati analize letnih 

tehničnih pregledov gospodarskih vozil v starostni kategoriji od 1 do 5 let.  

 

Celotno poročilo vam je na voljo na spodnji povezavi (stran 58):         

www.verkehrsrundschau.de/tuev-report  
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Skupina MAN je eno izmed vodilnih evropskih podjetij na področju transportnega inženiringa. Letno ustvari približno 15,8 milijard EUR 

dobička (2012). MAN kot ponudnik tovornjakov, avtobusov, dizelskih motorjev, turbinskih strojev in posebnih menjalnikov zaposluje 

okrog 54.300 ljudi po vsem svetu. Prav tako je znotraj svojih poslovnih področij v samem svetovnem vrhu.   

http://www.verkehrsrundschau.de/tuev-report
http://www.blog.transport-efficiency.com/

