
 
 

 

 

  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus je eden vodilnih evropskih proizvajalcev gospodarskih vozil in ponudnikov transportnih storitev z letnim 

prometom okoli 11 milijard evrov (2018). V paleti izdelkov so kombiji, tovornjaki, avtobusi/turistični avtobusi ter dizelski 

in plinski motorji, pa tudi storitve povezane s potniškim in tovornim transportom. MAN Truck & Bus je podjetje skupine 

TRATON SE, ki zaposluje po vsem svetu več kot 36.000 ljudi. 
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Fulda, 17/05/2019 
 

 

MAN-ova gasilska vozila na sejmu RETTmobil 2019 

 

MAN je med 15. in 17. majem 2019 predstavil tri gasilska vozila na 

sejmu RETTmobil v Fuldi. Na drugem razstavnem prostoru je 

MAN na sejmu RETTmobil 2019 premierno predstavil dve 

reševalni vozili na osnovi modela TGE. 

• MAN je vodilno podjetje na nemškem trgu intervencijskih vozil 

• Intervencijska vozila so v ponudbi kot različice Euro 5 in 6 

• MAN TGL je bil razstavljen kot vozilo MLF, MAN TGM pa kot 

HLF 20 in logistično vozilo LF 

 

Gasilska vozila na MAN-ovi šasiji so že dolga leta stalni spremljevalci 

različnih proizvajalcev nadgradenj na sejmu RETTmobil. Letos premierno 

razstavlja proizvajalec gospodarskih vozil iz Münchna v Fuldi tudi svoja 

lastna vozila. Na razstavnem prostoru 6 v dvorani 603 bo vsa pozornost 

namenjena novemu TGE-ju v vlogi reševalnega vozila. Na prostem 

(razstavni prostor 93) bodo predstavljena tri intervencijska gasilska vozila: 

mailto:tanja.cinc@man.eu
http://www.man-slovenija.si/
https://brandportal.man/c/2027854/8c76vERM
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• Srednje veliki gasilski tovornjak (MLF) na osnovi modela MAN TGL 8.180 

4x2 BB Euro 6 z dvojno MAN-ovo kabino kot standardno opremo. 

Nadgradnja proizvajalca Schlingmann 

• Podporno vozilo/gasilsko vozilo za skupino (HLF 20) na osnovi modela 

MAN TGM 13.290 4x4 BL Euro 6. Nadgradnja proizvajalca Rosenbauer 

• Logistično vozilo s črpalko (LF-Logistik) na osnovi modela MAN TGM 

18.340 4x4 BB Euro 5 z dvojno kabino z devetimi sedeži, ki jo je izdelal 

MAN Individual. Nadgradnja proizvajalca Freytag 

 

MAN je vodilno podjetje na nemškem trgu gasilskih vozil 

Že več let je MAN v Nemčiji na prvem mestu po številu prvih registracij 

intervencijskih vozil. MAN dosega poleg tega odlične rezultate na tržiščih 

številnih evropskih držav. Vozila MAN serij TGL (7,5 – 12 t dopustne skupne 

teže), TGM (12 – 18 t) in TGS (od 18 t) so lahko opremljena s številnimi 

nadgradnjami, ki obvladajo vse zahteve gasilskega poklica. MAN dobavlja 

šasije in motorje, izdelane v skladu s standardoma glede Euro 5 in Euro 6. 

To pomeni, da ima proizvajalec gospodarskih vozil v svoji ponudbi tudi 

različice Euro 5, ki se lahko uporabljajo v Avstriji in nekaterih nemških 

zveznih deželah. 

MAN TGL 8.180 ali TGL 8.220 s pogonom za cestna vozila tvori osnovo za 

različice MLF. MAN je izdelal dvojno kabino za 6 oseb, ki je v ponudbi kot 

standardna različica, izdelujejo pa jo na istem tekočem traku kot druge 

kabine serij TGL in TGM, kar pomeni, da ima tudi isti nivo kakovosti izdelave 

in barvanja. 

Bolj raznolika je paleta izdelkov iz serije MAN TGM za različice HLF 20 in 

logistična vozila LF-Logistik. V ponudbi so cestne različice in modeli s 

pogonom na vsa kolesa ter različice s skupno dovoljeno težo od 13 do 18 t. 

Moč MAN-a D08 – vrstnega šestvaljnika – znaša v odvisnosti od različice 

250 KM (184 kW), 290 KM (213 kW) ali 320 KM (235 kW) za modele Euro 6, 

ali 340 KM (250 kW) za modele Euro 5. Vozilo LF-Logistik, ki ga izdeluje 

proizvajalec nadgradenj Freytag, uporablja centrifugalno gasilsko črpalko 

FPN 10-2000 proizvajalca PF Johstadt, poleg tega pa je opremljeno z 

rezervoarjem prostornine 1500 l, dvojno kabino z devetimi sedeži, ki jo je iz 

poliestra, ojačenega s steklenimi vlakni izdelal MAN-ov oddelek za predelave 

– MAN Individual. Zaradi varnega vstopanja in izstopanja je zgornji rob vrat 

dvignjen povsem do roba strehe. Pred začetkom serijske proizvodnje je MAN 

opravil z dvojno kabino številne preizkusne trke. Pridobila je certifikat ECE 

R29 za zaščito potnikov v kabini. 
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Pri MAN-u prinaša odločitev za motor Euro 5 določene prednosti, saj motor 

D08, ki je nameščen v serijah TGL in TGM, očisti izpušne pline do 

zahtevanega nivoja tudi brez dodatka AdBlue. Pri teh vozilih je tako na 

razpolago več prostora za namestitev opreme, pa tudi teža je manjša v 

primerjavi z vozili Euro 6, ki za čiščenje izpušnih plinov uporabljajo 

tehnologijo z dodatkom tekočine AdBlue. To je še zlasti pomembno za 

gasilska vozila, saj imajo posebne zahteve glede razpoložljivega prostora v 

spodnjem delu in ob straneh vozila, hkrati pa potrebujejo zaradi obilice 

potrebne opreme tudi čim večjo nosilnost. 

Med številno posebno opremo je še zlasti omembe vreden MAN TipMatic 

Emergency. MAN je prilagodil delovanje avtomatiziranega ročnega 

menjalnika zahtevam gasilske službe. Samodejna menjava prestav poskrbi 

za hitro pospeševanje, programirano prestavljanje v nižje prestave pri 

zaviranju pa zagotavlja dinamično pospeševanje po izhodu iz zavoja ali po 

prečkanju križišča. Kupci lahko naročijo pri MAN-u tudi avtomatski menjalnik 

Allison s pretvornikom navora in retarderjem (dodatna oprema) pri modelih 

serije MAN TGM v različici Euro 6. 

 

MAN TGE za gasilske službe 

Novi MAN-ov kombi v razredu nosilnosti od 3 do 5.5 t je zaradi cele palete 

različic primeren za številne gasilske naloge. Furgoni se lahko predelajo v 

vozila za prevoz gasilske opreme, mini avtobusi pa lahko pripeljejo na mesto 

posega gasilsko moštvo, oziroma se uporabijo kot komandno vozilo. Šasija 

z dvojno kabino in kesomsko nadgradnjo se lahko uporablja za črpalna 

vozila, vozila za prevoz opreme ali logistična vozila. Vozila za prevoz 

bolnikov in reševalna vozila lahko uporabljajo reševalne, pa tudi gasilske 

službe. Popolnoma novo generacijo dizelskih motorjev, ki poganjajo novi 

MAN TGE, odlikujeta vzdržljivost in zanesljivost. Motorji z delovno 

prostornino 1968 cm3 razvijajo moč od 102 KM (75 kW), 122 KM (90 kW), 

140 KM (103 ) do 177 KM (130 kW). V odvisnosti od največje dopustne 

skupne teže so na razpolago različice s prednjim in zadnjim pogonom ter 

pogonom na vsa kolesa v kombinaciji s šeststopenjskim ročnim ali 

osemstopenjskim avtomatskim menjalnikom. Naročniki lahko izbirajo med 

enojno ali dvojno kabino (od 2 do 7 sedežev).  

Vozniku pomaga obsežen nabor asistenčnih sistemov. To pomeni, da se 

lahko voznik usmeri le na promet in odzive drugih prometnih udeležencev, 

kar je še zlasti pomembno, ko se pri nujni vožnji pelje na mesto posega. 

Sistem zaviranja v sili (EBA) spada k serijski opremi in kaže MAN-ovo skrb 

za prometno varnost. Funkcija City Emergency Brake (mestna zavora v sili) 

samodejno zavira vozilo pri nizkih hitrostih. Pomočnik za vzvratno vožnjo, ki 
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spada med dodatno opremo, pomaga vozniku pri vzvratni vožnji iz 

parkirnega prostora. Elektromehansko krmarjenje lahko kompenzira sile, ki 

skušajo spraviti vozilo iz smeri vožnje, na primer bočni veter. Sistem za 

zaznavanje utrujenosti in zavora za večkratne trke zagotavljata več varnosti 

za vse udeležene, pri čemer slednja po nezgodi prepreči nadaljnje trke v 

ovire ali druge udeležence v prometu. 

 
 
Arhiv slik  

Napisi: 

 

P_TGM_EOT_18340_E6_Fire-44.jpg 

MAN predstavlja na sejmu RETTmobil model MAN TGM v različici gasilskega vozila. 

 

P_TGE-TGM_EOT_Rettmobil_01 

MAN predstavlja na sejmu RETmobil 2019 novi MAN TGE kot reševalno in gasilsko vozilo na 

osnovi modela MAN TGM. 

 

P_TGE_IOT_Rettmobil_02 

MAN je premierno predstavil na sejmu RETTmobil 2019 dve reševalni vozili na osnovi modela 

TGE. 

 

P_TGM-TGL_EOT_Rettmobil_03 

MAN je na sejmu RETTmobil 2019 predstavil gasilske tovornjake na osnovi MAN-a TGL in 

MAN-a TGM. 

 

P_TGE_IOT_6180_Command_01 

Komandno vozilo na osnovi MAN-a TGE 6.180 na sejmu RETTmobil 2019. 

 

P_TGL_EOT_8180_Command_01 

Povsem novo komandno vozilo MAN TGL 8.180 za Bavarski rdeči križ  

 

P_TGM_EOT_18340_E5_Fire_45 

Logistično vozilo s črpalko (LF-Logistik) na osnovi modela MAN TGM 18.340 z dvojno kabino 

z devetimi sedeži, ki jo je izdelal MAN Individual. Predstavljeno na sejmu RETTMOBIL 2017. 

 

P_TGM_EOT_13290_E6_Fire_46 in P_TGM_EOT_13290_E5_Fire_48 

Gasilski tovornjak na osnovi modela MAN TGM 13.290, predstavljen na sejmu RETTMOBIL 

2019. 

 

P_TGM_EOT_132920_E5_Fire_47 

Gasilska tovornjaka na osnovi modelov MAN TGM 13.290 in MAN TGM 18.340, predstavljena 

na sejmu RETTMOBIL 2019. 

https://brandportal.man/c/2027854/8c76vERM

