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MAN

V letu 2011 je v podjetju 
MAN Truck & Bus potekala 
odmevna in tudi nagrajena 
»Consistently Efficient Tour« 
akcija. Od kod zamisel za tak
šno akcijo? 

V podjetju MAN Truck & 
Bus verjamemo v družbeno 
odgovorno delovanje, ki je 
tako sestavni del naše kor
porativne strategije, iz katere 
izhajajo konkretne in oprije
mljive družbeno odgovorne 
iniciative. Seveda skupaj s 
poudarkom na dobičkonosni 
mednarodni rasti kjer je naš 
cilj postati najuspešnejši pro
izvajalec gospodarskih vozil 
na svetu. 

Glede na naravo našega 
portfelja izdelkov in storitev 
še posebej veliko pozorno
sti namenjamo razvoju na 
področju transportne indu
strije, v kateri delujemo. Ver
jamemo namreč, da je naša 
odgovornost, da dodamo 
pečat in omogočimo trajno
stni razvoj, ki postaja ključen. 
Skrbimo, da s svojimi vozili 
našim strankam ponudimo 
inovativne rešitve, ki zadosti
jo trenutnim in prihajajočim 
izzivom. Zato se aktivno soo
čamo s posledicami podneb
nih sprememb, globalizacije 
in urbanizacije ter reševanju 

Uspeh in družbena 
odgovornost z roko v roki
V lanskem letu so pri man-u izvedli odmevno akcijo Consistently efficient Tour. 
kako je akcija potekala in od kod ideja, smo povprašali direktorja podjetja man 
Truck & Bus slovenija, gospoda michaela Wanitschka.

njihovih vplivov na potre
be trga. Na to se odzivamo z 
energetsko učinkovitimi ino
vacijami ter novimi tehnolo
gijami. MAN bo bistveno pri
speval k zmanjšanju izpustov 
CO

2. Zavezali smo se, da bomo 
do leta 2020, lastne izpuste 
CO

2 na MANovih lokacijah 
na celem svetu, zmanjšali za 
25 odstotkov (izhodiščno leto 
2008). Na ta način želimo po
stati znani kot eno od indu
strijskih podjetij, ki se najbo
lje sooča z izzivi podnebnih 
sprememb. Consistently Effi
cient Tour je bila le ena izmed 
akcij, s katerimi poskušamo 
ozaveščati javnost o pomenu 
trajnostnega razvoja ter teh
nologij, ki uspešno prispeva
jo k varovanju okolja.  

Kaj je bil glavni cilj akcije?
Glavni cilj akcije je bil 

našim strankam ter zainte
resirani javnosti zagotoviti 
izčrpne in transparentne 
informacije na temo učin
kovitosti transporta ter po
kazati, kako lahko podjetja 
učinkovito zmanjšajo stro
ške delovanja svoje flote 
gospodarskih vozil in isto
časno prispevajo k varova
nju okolja. Dokazali smo, da 
se lahko prihrani do 3 litre 
dizelskega goriva na 100 ki
lometrov. Meritve in vožnja 
so bile nadzorovane s stra
ni neodvisne agencije TÜV 
Süd, medtem ko je MAN Te
leMatics® sistem zagotovil 
transparenten pregled po
datkov vozila.   

Kakšni so bili rezultati poti?
Na več kot 10.000 kilome

trov dolgi turi po Evropi nam je 
uspelo pokazati, koliko goriva in 
CO

2 izpustov je mogoče prihra
niti pri prevozu blaga. Tovornja
ki so se ustavili v 20 MANovih 
centrih v 10 evropskih državah, 
kjer so MANovi strokovnjaki 
ponujali celovito svetovanje o 
varčevanju z gorivom. Podatke 
je bilo moč ves čas spremljati v 
živo s pomočjo MAN TeleMatics 
sistema. Oba TGX EfficientLine 
tovornjaka sta prihranila 3,3 in 
3,0 litra dizelskega goriva na 100 
kilometrov. Njuna povprečna 
poraba je bila 29,6 in 29,9 litrov 
na 100 kilometrov.

Več o turi in avtorju si lahko 
preberete na www.blog.consi
stentlyefficient.com.  

Trije MAN TGX EfficientLine sedlasti vlačilci so, s posebej za ta namen izdelanimi priklopniki, 
prenašali ključna sporočila akcije: Consistently Efficient, Save Fuel ter Less CO2. Skupaj s 
priklopnikom je vsak sedlasti vlačilec tehtal natanko 38,5 ton, kar je omogočilo realno primerjavo.


