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Ljubljana MAN objavil priročnik za tehnično reševanje iz       
tovornih vozil MAN ter avtobusov MAN in NEOPLAN  25.06.2013 

Pomemben pripomoček pri usposabljanju reševalnega osebja in hitrej-
šem reševanju poškodovanih v nesrečah.   

MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o.

Brnčičeva ulica 35 

1231 Ljubljana Črnuče 

 

Predstavnica za stike z mediji 

Tanja Činč 

 

Tel.  +386 (0)30 620 133 

Tanja.Cinc@man.eu 

www.mantruckandbus.si 

 

 

Ko reševalno osebje prispe na kraj nesreče je pogosto soočeno z zahtevno 

nalogo, kako iz vozila osvoboditi ujetega voznika in/ali sopotnike, hitro in 

hkrati previdno. Gasilci so za tovrstne naloge seveda   usposobljeni vendar 

kljub temu ostaja veliko odprtih vprašanj: Kako doseči poškodovane ljudi, ko 

se vrata zagozdijo? Kje so najprimernejša mesta za dostop do hidravlične 

reševalne opreme? Kako deluje prilagoditev sedeža? Kje prerezati kabino?     

Reševalno osebje lahko sedaj odgovore najde v MAN-ovem priročniku za 

tehnično reševanje, izdelanem posebej za tovorna vozila MAN ter avtobuse 

MAN in NEOPLAN, ki korak za korakom pojasnjuje tehnične postopke pri 

reševanju ukleščenih oseb.  

Priročnik je primeren za usposabljanje gasilcev. Nastal je v sodelovanju z 

ekipo strokovnjakov za reševanje iz podjetja Weber Rescue Team.  

Priročnik je na voljo na MAN poprodajnem portalu.  

 

Več informacij  

Priročnik za reševanje iz avtobusov 

Priročnik za reševanje iz tovornih vozil  

 

http://www.man.eu/man/media/content_medien/images/global_corporate_website/presse_und_medien/mtb/P_TG_EOT_rescueguide-01.jpg�
http://www.man.eu/man/media/content_medien/images/global_corporate_website/presse_und_medien/mtb/P_TG_EOT_rescueguide-02.jpg�
https://my.man-mn.com/portal/irj/asp?NavigationTarget=navurl://d8369edd3de94ccf1234d3715a9c2289
http://www.man.eu/en/press-and-media/presscenter/MAN-publishes-rescue-guides-for-trucks-and-buses-65601.html
https://my.man-mn.com/portal/FIRSTspiritWeb/mn_asp/media/auftritte/asp/partnernetdateien/rettungsleitfadenbus/36992965032_rtl_12_07_bus_eng.pdf
https://my.man-mn.com/portal/FIRSTspiritWeb/mn_asp/media/auftritte/asp/partnernetdateien/rettungsleitfadenlkw/81991854292_rtl_12_07_lkw_eng.pdf
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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://www.blog.transport-efficiency.com/

