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Impresivno srečanje ljubiteljev znamke MAN na 
München 
25. marec 2013 MAN Trucknology Days 2013   

 

Ljubitelji znamke MAN so dobili priložnost temeljitega pregleda in testiranja 

MAN-ovih tehnologij v praksi na MAN Trucknology Days v Münchnu 15. in 

16. marca 2013.  
MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o.
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Več kot 150 tovornjakov je bilo na voljo 3.500 obiskovalcem iz 15 evropskih 

držav ter Južne Koreje. Največ zanimanja med ljubitelji znamke MAN so po-

žela podaljšana težka tovorna vozila (LHV) - popularno imenovana »megat-

rucks« ter nova serija tovornih vozil družine TG Euro VI.  

MAN Trucknology Days potekajo v Truck Forumu v Münchnu vse od leta 

2008. Letos je srečanje potekalo pod sloganom »Visoka učinkovitost. Velike 

podrobnosti.«   

 

Razstavljena vozila so bila razdeljena v pet ključnih skupin; daljinski promet, 

distribucijski promet, gradbiščni promet, prevoz težkega tovora ter komunal-

na vozila. 

Obiskovalci so na lastni koži začutili kaj pomeni voziti »gigantski« kamion s 

skupno obremenitvijo okrog 100 ton ter preizkusili široko paleto gradbenih 

vozil s posebno tehnologijo MAN HydroDrive na off-road preizkusni stezi. 

 

http://www.man.eu/en/press-and-media/press-releases/MAN-Trucknology_-Days-2013_-3500-visitors-to-the-impressive-product-show-with-over-150-trucks--53959.html
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Magnet za obiskovalce je predstavljala posebna razstava komunalnih vozilih. 

Stroji za pometanje cest, vozila za zbiranje odpadkov, vozila za vzdrževanje 

cest ter zimski snežni plugi.  

Največ zanimanja pa je poželo hibridno razisko-

valno vozilo MAN Metropolis – nenavadno tovor-

no vozilo, ki lahko težke prevozne naloge v mestu 

opravi brez emisij in posebej tiho. Z regenerativno 

pridelano elektriko iz vtičnice lahko MAN Metropolis 

prevozi poti popolnoma brez izpustov CO2.  

 

Za podjetje MAN Truck & Bus Trucknology Days predstavlja »kick-off« isto 

imenskega »roadshowa«. Na pot se bo podalo več kot 70 vozil, ki se bodo 

ustavile po različnih evropskih mestih. Letos prvič tudi v Sloveniji.  

MAN Europe Trucknology® Roadshow bo za slovenske ljubitelje 

znamke MAN 4.6.2013. Udeleženci bodo lahko preizkusili široko 

paletovo novih tovornih vozil MAN na domačem terenu ter lastne vozne 

sposobnosti skupaj z MAN-ovimi ProfiDrive inštruktorji, ki bodo 

posrbeli za visoko raven adrenalina. Več informacij sledi.    

 

Več informacij: 

Fotogalerija 

www.mantruckandbus.com 

Program učinkovitosti prevoza družbe MAN Truck & Bus  

Na evropskih cestah je vedno več prometa in prevoza. Hkrati je prevoz zaradi dolgoročno omejenih virov 

vedno dražji. Kot eden vodilnih proizvajalcev tovornih vozil in avtobusov na svetu družba MAN Truck & 

Bus bistveno prispeva k doslednemu izboljšanju učinkovitosti prevoza. MAN v ta namen ponuja obsežen 

program zmanjšanja skupnih obratovalnih stroškov (Total cost of  Ownership). Učinkovitost prevoza, 

združena v majhnih področjih tehnologije, servisa, voznika in ekspertize prihodnosti, varuje okolje in je 

dodana vrednost za naše kupce.  

 www.blog.transport-efficiency.com  

 

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://bildarchiv.man.de/index.php/main?level=0&catId=3171&mainCatId=530&catName=2013
http://www.man.eu/en/press-and-media/press-releases/MAN-Trucknology_-Days-2013_-3500-visitors-to-the-impressive-product-show-with-over-150-trucks--53959.html
http://www.blog.transport-efficiency.com/

