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Európa egyik vezető vállalata az MAN Truck & Bus a haszonjárműgyártás és a szállítási megoldások terén, 

éves forgalma körülbelül 9 milliárd euró (2015-ös adat). Termékkínálatában tehergépjárművek, autóbuszok 

és dízelmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz kapcsolódó különböző 

szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a Volkswagen Truck & Bus GmbH leányvállalata, világszerte 

több mint 35 500 munkatársat foglalkoztat.  
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Közösen tesztel elektromos teherautókat az MAN 
és a CNL 

 

 Közösen tesztelnek 2017 végétől elektromos hajtásláncú 
teherautókat az MAN és a CNL tagvállalatai valós 
körülmények között, mindennapos fuvarfeladatok során 

 A Steyr városában található gyárában épülő elektromos 
teherautókkal az MAN fontos lépést tesz a városi 
elosztófuvarozás villamosításának útján 

 

Christian Kern osztrák szövetségi kancellár és Jörg Leichtfried 
osztrák közlekedési, innovációs és technológiai miniszter 
jelenlétében február 20-án szándéknyilatkozatot írt alá az MAN 
Truck & Bus és az osztrák Fenntartható Logisztikáért Tanács 
(Council für nachhaltige Logistik, CNL). 

Az MAN a 2017-es esztendő végén a CNL tagvállalatai 
rendelkezésre bocsátja próbajárműveit az első gyakorlati 
tesztekhez. 

A CNL 2020-tól egyre növekvő mértékben tervez elektromos 
teherautókat bevetni a belvárosi és agglomerációs 
elosztófuvarozásban, ezzel aktívan hozzájárul a városi károsanyag-
kibocsátás csökkentéséhez. 

 

Megadta a rajtjelet a 12–26 tonna megengedett össztömegű közép- és 
nehézkategóriás elosztófuvarozás villamosítására az MAN és a CNL fejlesztési 
együttműködése. A CNL tagvállalatai és az MAN Truck & Bus közötti 
szándéknyilatkozatot a Steyr városában található MAN-gyárban írták alá. A 
müncheni járműgyártó e telephelyen építi az elosztófuvarozásra szánt MAN 
TGL és MAN TGM típuscsaládjait. Az MAN TGM típuscsalád villanymotoros 
kiviteleinek gyártását 2018 végén tervezik itt elkezdeni. „A szintén itt működő, 
egyedi átalakításokat végző Truck Modification Center részleggel együtt a 
steyri telephely tökéletes választás első elektromos meghajtású teherautóink 
szülőhelyének. A CNL vállalatai ezeket a járműveket a mindennapos munka 
során tesztelik majd” – emelte ki a steyri gyár fontosságát a CNL tanáccsal 
való együttműködésben Joachim Drees, az MAN Truck & Bus 
igazgatótanácsának elnöke. 
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A Fenntartható Logisztikáért Tanács (Council für nachhaltige Logistik, CNL) 
szervezet 15 vállalatot fog össze a legnagyobb osztrák kereskedelmi cégek, 
logisztikai szolgáltatók és gyártók közül. A kezdeményezés célja, hogy 
közösen tegyék meg a fenntartható logisztika következő lépéseit. 

A Fenntartható Logisztikáért Tanács (CNL) a Bécsi Természeti Erőforrások és 
Élettudományok Egyeteme (Universität für Bodenkultur Wien, BOKU,) Globális 
Változás és Fenntarthatóság Központjához (Zentrum für globalen Wandel und 
Nachhaltigkeit) tartozik. 

„A szén-dioxid-kibocsátástól mentes városi logisztika jelentős lépés a városok 
levegőszennyezése és a klímaváltozás elleni küzdelemben” – mondja Josef 
Glößl, a BOKU rektorhelyettese. „Örömünkre szolgál, hogy a Bécsi Természeti 
Erőforrások és Élettudományok Egyeteme ezen az úton az egyik első fontos 
mérföldkövet leteheti. A CNL és az MAN vállalatokban hozzáértő partnerek 
találtak egymásra, így közösen pozitívan befolyásolhatják a városi életet 
jövőjét." 

„A Párizsi Uniós Egyezmény klímaváltozással kapcsolatos célkitűzéseinek 
eléréséhez úttörők szükségesek. Olyanok, akik előregondolkoznak, és készen 
állnak arra, hogy megtegyék a kellő lépéseket. Ez az együttműködés 
lehetőséget teremt arra, hogy gyors eredményeket érjünk el – amelyek nagyon 
is kellenek a globális felmelegedés 2 Celsius fok alatt tartásához” – 
magyarázza Helga Kromp-Kolb klímakutató egyetemi professzor. 

„A most útnak indított partneri kapcsolat ideális lehetőséget jelent az MAN 
számára, hogy ezt az új technikát a CNL konzorcium tagjaival együtt gyakorlati 
tapasztalatok alapján fejlessze tovább a szériaérettség felé, s azért, hogy az új 
termékportfóliónkat az ügyféligények alapján alakítsuk ki” – egészíti ki Dr. 
Carsten Intra, az MAN igazgatótanácsának kutatás-fejlesztésért, valamint 
termelésért és logisztikáért felelős tagja. A tervekben 6x2 kerékképletű MAN 
TGM alvázas teherautók szerepelnek, amelyekre hűtő-, csere- és italszállító 
felépítmények kerülhetnek. Azonban a közös teszt keretében egy nyerges 
szerelvényt is próbára tesznek majd. 

A járművek ügyféltesztje mellett a tesztfázisban kidolgozzák a kifejezetten a 
villanymotoros tehergépkocsikhoz szánt szolgáltatásokat is. Ez közel sem 
csupán a szervizben történő javítást jelenti. „Az e-mobilitás kapcsán az 
optimális üzemeltetési tanácsadás különösen előtérbe kerül, ugyanis így 
adhatjuk az ügyfélnek az adott alkalmazáshoz valóban megfelelő 
szállítóeszközt. Gyártóként sokkal nagyobb mértékben részt veszünk majd az 
ügyféligény elemzésében.” Vagyis Dr. Carsten Intra a gyártót a jövőben még 
átfogóbb tanácsadói szerepkörben látja. 

„Az MAN egy egyértelmű ütemtervet követ az elektromobilitás témájában – 
mind a tehergépkocsik, mind az autóbuszok tekintetében. Az első elektromos 
teherautót itt és ma mutatjuk be Önöknek, és az év végén már láthatják is az 
utakon. Az első teljesen elektromos városi buszunk sorozatgyártását 2019 
végén kezdjük meg, majd 2021 elején érkezik a sorozatgyártású 
villanymotoros teherautónk. A hajtáslánc esetében egy moduláris 
építőkészletet alkalmazunk, amelynek elemeit a különböző alkalmazásokhoz 
rugalmasan vetjük be” – magyarázza Joachim Drees az MAN hosszú távú 
megközelítését az elektromos meghajtás terén. 
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eTruck-tesztüzem a CNL tagvállalatainál 

Első körben 2017 novemberétől a CNL kilenc tagjánál – a Gebrüder Weiss, a 
Hofer, a Magna Steyr, a METRO, a Quehenberger, a REWE, a Schachinger, a 
SPAR és a Stiegl vállalatoknál – állnak szolgálatba a kísérleti járművek. 

„Az intelligens logisztikai megoldások által megteremtett fenntartható szállítási 
láncok a Gebrüder Weiss egyik alapvető célját jelentik. Az Orange-Combi-
Cargo vonatszerelvénnyel már megvalósítottunk egy a környezettel szemben 
kíméletesebb szállítási megoldást. A villanymotoros teherautók használatával 
ügyfeleinknek az utolsó kilométereken is szén-dioxid-semleges megoldást 
kínálunk” – magyarázza Wolfram Senger-Weiss magiszter, a Gebrüder Weiss 
igazgatótanácsának tagja a tesztüzem kapcsán. 

Dr. Günther Helm, a Hofer vezérigazgatója kiemeli, milyen fontos ez a projekt 
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése szempontjából: „A klímavédelem a 
»Projekt 2020« fenntarthatósági kezdeményezésünk egyik rendkívül fontos 
sarokköve. Éppen ezért már évek óta dolgozunk azon, hogy növeljük 
energiahatékonyságunkat és minden lehető módon csökkentsük a szén-dioxid-
kibocsátásunkat. A 2016-os év eleje óta pedig immár teljesen szén-dioxid-
semlegesen üzemelünk. A Fenntartható Logisztikáért Tanácsban való 
részvételünkkel további lépést teszünk a zöld jövő felé. Éppen ezért 
üdvözöljük, hogy az MAN egy teljesen elektromos teherautót vezet be, és 
izgatottan várjuk, hogy flottánkban alkalmazhassuk.” 

A Magna Steyr vállalatnál is tesztre fognak majd egy kísérleti járművet, amely 
legfőképpen az alkatrész-logisztika területén dolgozik majd. Gerd Brusius, a 
Magna Steyr értékesítési és marketingigazgatója így magyarázza: „A 
fenntarthatóság és az innovációs vezető szerep a Magna Steyr vállalati 
filozófiájának szerves része. A grazi gyárunk alkatrész-logisztikáján 
alkalmazandó csendes és tiszta üzemű elektromos teherautóval újabb 
mércéket állítunk fel, ezeket a fontos témákat a logisztika terén is tovább 
erősítjük.” 

Arno Wohlfahrter, a METRO Cash & Carry Österreich GmbH ügyvezető 
igazgatója izgatottan várja a METRO flottájának új különlegességét. „Az MAN 
e-mobilitási megoldása fenntartható és a környezettel szemben kíméletes, s a 
mindennapi munkában használt haszonjárművek esetében is alkalmazható, 
ezért a METRO számára egyértelmű előrelépést jelent. A METRO konszern az 
értékteremtésben részt vevő összes részlegét kötelezte a fenntarthatóságra, s 
ügyfeleit is következetesen támogatja ebben. A környezetvédelmi és 
társadalmi megfontolásokat a vállalat minden döntése esetében figyelembe 
veszi. A METRO sikere hosszú évek óta szorosan összefügg a 
környezetvédelmi felelősségvállalással, így különösen várjuk a steyri gyárból 
érkező első elektromos teherautót.” 

Christian Fürstaller, a Quehenberger Logistics ügyvezető igazgatója és 
tulajdonosa kihangsúlyozza vállalata tesztüzemmel kapcsolatos elvárásait a 
belvárosi árufuvarozás szempontjából: „A több különböző iparág fióküzleteinek 
ellátására szakosodott szolgáltatóként arra számítunk, hogy a városon belüli 
logisztikában sikeresen elterjed az elektromobilitás. Éppen ezért a 
Quehenberger Logistics a kezdetektől tagja a CNL szerveznek, és egyes 
kereskedelmi partnereivel több elektromosjármű-teszt részese. A CNL 
tanácsban való részvételünkkel biztosítjuk, hogy a járművek és a kapcsolódó 
szolgáltatások gyakorlatias irányba fejlődnek tovább. A gyártók, a szolgáltatók 
és a fuvarozók szorosabb együttműködésre kényszerülnek, ha meg kívánnak 
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felelni az egyre szigorúbb szállítási feltételeknek, miközben egyúttal a 
környezeti terhelésüket is csökkenteniük kell.” 

„A REWE International AG a 2014-ben létrejött Fenntartható Logisztikáért 
Tanács egyik alapító tagja. Az Európa-szerte egyedülálló együttműködés a 
legnagyobb kereskedelmi cégeket, logisztikai szolgáltatókat és gyártókat fogja 
össze, a kezdeményezés egyik fő témája az agglomerációs és belvárosi 
forgalomba szánt elektromos teherautók kifejlesztése. Együtt kell működnünk 
azért, hogy a károsanyag-kibocsátás csökkentését célzó fejlesztésre 
koncentráljunk” – mondja Frank Hensel, a REWE International AG 
igazgatótanácsának elnöke. 

A Schachinger Logistik számára a villanymotoros teherautók a szállítmányozás 
következő fontos lépcsőjét jelentik: „A Schachinger célja a jövőre felkészített 
logisztikai megoldások kifejlesztése. Éppen ezért kezdeményeztük a 
Fenntartható Logisztikáért Tanácsot is. Az MAN gyártóval folytatott 
együttműködéssel jó nagy lépéssel közelebb kerülünk a szén-dioxid-
kibocsátástól mentes fuvarozáshoz, ugyanis az alternatív hajtású 
szállítójárművek jelentik a következő logikus lépést a környezet iránt kíméletes 
és hatékony áruszállítási logisztika felé.” 

„A 2050-es évig elérendő célként tűzte ki a SPAR, hogy közel száz 
százalékban környezetkímélő, megújuló energiaforrásokat használjon. Ehhez 
az épületek átalakítása mellett a szállításban is egy energiaügyi fordulat 
szükséges. Éppen ezért a Fenntartható Logisztikáért Tanácsban való részvétel 
és a mindennapos munkára használható elektromos teherautó gyors 
kifejlesztése a SPAR számára a jövőbeli károsanyag-kibocsátástól mentes 
élelmiszerlogisztikába való befektetés. E hálózathoz mi több mint 60 évnyi 
élelmiszerlogisztikai tapasztalattal, valamint a gyakorlati bevetéssel 
kapcsolatos és a hatékonyság növelését szolgáló tesztekkel járulunk hozzá” – 
magyarázza Fritz Poppmeier magiszter, a SPAR igazgatótanácsának elnöke. 
„Az elektromos teherautó a SPAR új, Ebergassing településen épült új raktára 
és a főváros közötti logisztikát támogatja majd.” 

Dr. Heinrich Dieter Kiener, a Stieglbrauerei zu Salzburg sörfőzde tulajdonosa 
kihangsúlyozza: „Úgy gondoljuk, hogy a csúcsminőséghez egyértelmű tervek 
szükségesek, csak így születhet igazi öröm és életöröm. Éppen ezért a sörnek 
nemcsak itt és most kell a lehető legjobb ízélményt nyújtani, hanem egyúttal a 
lehető legegészségesebbnek is kell lennie. Az utánunk következő generációk 
is igénylik a sokszínűséget és az ép természetet. Éppen ezért sörfőzdénkben a 
gazdasági körforgás elve szerint élünk, és az értékteremtő lánc egészében a 
folyamatos jobbításra való törekvés szellemében dolgozunk. A mobilitás 
tekintetében éppen ezért alternatív hajtásmódokra építünk. A CNL tagjaként 
lelkesen és szenvedéllyel tesztelünk rendszeresen innovatív technikákat, mint 
például az MAN villanymotoros teherautóját.” 

 

Sajtókapcsolat – Fenntartható Logisztikáért Tanács (Council für 
nachhaltige Logistik, CNL): 

Werner Müller, vezető 

Telefon: +43 1 47654 99116 bzw. 99114 

E-mail: werner.mueller@boku.ac.at 

cnl-team@boku.ac.at 

mailto:werner.mueller@boku.ac.at
mailto:cnl-team@boku.ac.at
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Weboldal: http://councilnachhaltigelogistik.at/ 

Postacím: 

Universität für Bodenkultur Wien - Zentrum für Globalen Wandel und 

Nachhaltigkeit (gWN) 

Borkowskigasse 4-4, 1190 Wien – Österreich 

 

 

http://councilnachhaltigelogistik.at/

