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ZÁCHRANÁRI
V tureckom meste Izmir sa Asli Oskayová a jej kolegovia hasiči

dostanú na miesto určenia včas vďaka moderným vozidlám

Slovensko



VIAC VÝKONU, EŠTE
NIŽŠIA SPOTREBA.

V nákladnej doprave rozhodujú tri veci: efektívnosť, efektívnosť a ešte raz efektívnosť. S naším 
novým MAN TGX EfficientLine 3 sa v  efektívnosti dostávame tam, kam sa len nákladné 
vozidlo môže dostať. Vďaka vylepšenému hnaciemu ústrojenstvu je úspornejšie a šetrnejšie 
k  životnému prostrediu viac, než kedykoľvek predtým. Takýto výsledok dosahujeme vďaka 
motoru MAN D26 s  vysokým krútiacim momentom, zníženiu hmotnosti a  vylepšeniu 
aerodynamiky a tiež podpore vyspelých asistenčných systémov, ako sú MAN EfficientCruise® 
a MAN EfficientRoll. Toto všetko prispieva k mimoriadnemu výkonu, ktorý, a  to je nemenej 
dôležité, šetrí aj vaše financie. Viac informácií nájdete na www.truck.man

Nový MAN TGX EfficientLine 3.
6,35%

nižšia spotreba paliva
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Prvým z kľúčových tohtoročných podujatí 
spoločnosti MAN Truck & Bus bola reprezentačná 
výstava Trucknology Days 2017. 
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Norma o  prevrátení ECE R66.02, ktorá 
vstupuje do platnosti od októbra 2017, bola 
stimulom k  modernizácii autobusu MAN 
Lion’s Coach. Nejde však iba o  vystuženie 
skeletu. Nový MAN Lion’s Coach bude 
oficiálne predstavený na  jesennom veľtrhu 
Busworld 2017 v belgickom Kortrijku. Na prvý 
pohľad je zrejmé, že ide o  produkt značky 
MAN. Moderným a  súčasne nadčasovým 
spôsobom prepracovaný Lion´s Coach 
zosobňuje začiatok novej ér y dizajnu 
predných par tií , zadnej časti i  bokov 
autobusu. Dizajnéri pritom kladú veľký dôraz 
na jasné oddelenie funkčných častí: pracov-
isko vodiča a  priestor pre cestujúcich, 
batožinový priestor, pohonná jednotka. 

Mesiac po spustení predaja zišiel z linky 
novopostavenej fabriky v  poľskom meste 
Wrzesnia  prvý MAN TGE sériovej produkcie. 
Vozidlo s VIN číslom 1 je strieborná dodávka 
s  krátkym rázvorom a  vysokou strechou. 
Tento variant má dĺžku cca 6 metrov a objem 

Vyrobili prvý TGE

nákladného priestoru 10,7 m3. A už je známe 
aj miesto, kde nastúpi do práce: závod MAN 
v Mníchove.

Uvedenie modelového radu TGE znamená 
pre M A N začiatok nového obdobia: 
spoločnosť MAN Truck & Bus bude prvýkrát 

ponúkať ľahký úžitkový automobil a  je to 
odpoveď na záujem mnohých dlhoročných 
zákazníkov zo sektorov ako je logistika, 
kuriérske, doručovateľské a  popredajné 
služby, ale aj z ďalších odvetví. „Náš nedávno 
zriadený závod v  meste Wrzesnia definuje 
nové štandardy kvality. Vozidlá sú podrobo-
vané širokej škále testov akosti. Stálosť 
rozmerov samotnej karosérie sa opakovane 
kontroluje počas výrobného procesu auto-
matickými laserovými zariadeniami a digi-
t á l n y m i  k a m e r a m i  n a   p o č e t n ý c h 
stanovištiach. Preto sa teším, že pre značku 
MAN dodávame model s  takou veľkou 
pridanou hodnotou, ako pri tomto prvom 
TGE,“ poznamenal Jens Ocksen generálny 
riaditeľ Volkswagen Poznaň. Dennis Affeld, 
senior viceprezident pre predaj vanov v MAN 
Truck & Bus, nadšene súhlasil: „Tešíme sa 
na kombináciu vysokých štandardov kvality 
výroby modelu TGE s profesionálnou sieťou 
predajcov a servisov MAN. Nepochybujeme, 
že naši zákazníci si ho obľúbia. Plánujeme 
predať okolo 20 000 vozidiel ročne.“

Dodávkové vozidlo MAN TGE 
s výrobným číslom 1 prechádza záverečnou kontrolou.

V novom modeli Lion ś Coach pracuje opti-
malizovaný pohonný reťazec Euro 6, no 
autokar profituje aj z dlhého stáleho prevodu 
a zo zvýšeného výkonu. Okrem toho je k dis-
pozícii množstvo asistenčných systémom: 
GPS tempomat M A N Ef f ic ientCr u ise 

s  f unkciou „plachtenia“ Ef f icientRoll , 
adaptívny tempomat ACC, LGS či monitoro-
vanie pozornosti vodiča Attention Guard. 
O vysoký komfort cestovania a lepšie jazdné 
vlastnosti sa starajú tlmiče pruženia novej 
generácie a optimálne naladenie podvozka. 

Nový MAN Lion’s Coach štartuje 
začiatok novej éry dizajnu rodiny 

autobusov MAN.

Blíži sa premiéra
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Autobus 
pre dobrodruhov

John Hughes pracuje pre novozélandskú 
dobrodružnú cestovnú kanceláriu AJ Hackett 
a  preváža turistov z  mesta Queenstown 
na skoky bungee jumping v okolí. A keďže 
cestou na tieto miesta treba prekonať úseky 
bežným autobusom nedostupné – vrátane 
strmých stúpaní a štrkových poľných ciest, 
Joh n Hug hes v y u žíva terén ny M A N 
s   au to bu s ovou n a d s t av b ou pr e  4 4 
cestujúcich. Za  štyri roky tento netypický 
truck najazdil už asi 35 000 kilometrov.

Pán Hughes, ako ste sa stali vodičom 
trucku?

Je to vlastne vtipná historka. Dlho som 
pracoval ako závozník vo vozidle komu-
nálnych služieb. Jedného dňa si niekde v buši 
vodič zlomil členok. A  keďže tam neboli 
žiadne telefóny, proste som si sadol za volant 
a odviezol zraneného kolegu späť. Keď sme 
dorazili do depa, uvidel nás môj šéf a povedal: 
„Ty vieš šoférovať? Okej, tak si odteraz šofér.“ 
Ale samozrejme som si potom šiel aj urobiť 
vodičák na nákladné autá.

Odkiaľ sú klienti, ktorých prepravujete?
Na ši  z á k a z n íc i  sú  n ajm ä m l a d í 

a dobrodružní ľudia. Drvivá väčšina z nich 
cestuje iba s batohom na chrbte. Veľa ich je 
z Nemecka, ale aj z Ázie – najmä z Japonska.

Počas cesty späť po zoskoku vidíte ešte 
stále iskru v očiach cestujúcich?

To nie. Väčšina z  nich je po  záplave 
adrenalínu kompletne vyžmýkaná. Často 

Trucker a vodič autobusu 
v jednom: 57-ročný John Hughes 
šoféruje nákladné vozidlá od roku 
1996. Dnes však vo svojom 
trucku MAN už neprepravuje 
tovar, ale turistov.

Pevný a odolný: MAN 15.290 4x4 hravo zvláda 
strmé stúpania i štrkové poľné cesty 
na novozélandskom Južnom ostrove.

Terénny autobus: Truck 
s autobusovou nadstavbou 
má miesta na sedenie 
pre 44 cestujúcich.

MÔJ MAN

volajú domov mame a otcovi: „Vieš, čo som 
urobil?“ To je veta, ktorú počujem  najčastejšie.

Zažili ste so svojím trucku MAN už aj 
nejakú zvláštnu situáciu?

Áno, bolo to len prednedávnom. Keďže 
dobrodružné aktivity tu okolo Queenstownu 
sú naozaj jedinečné, naše lokality sa 
prav idelne používajú na  na k r úcan ie 
televíznych reklám. Poslednú z nich, v ktorej 
vystupoval môj truck a ja, videli štyri milióny 
ľudí. Len moja mama ju ešte nevidela, lebo 
nemá počítač.
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níchovský výrobca úžit-
kových vozidiel organizuje 
na domácej pôde túto akciu 
pre zákazníkov už od roku 

2008, v  poslednom období v  dvojročnom 
cykle. Tentoraz sa exhibícia nákladných 
vozidiel konala od 23. do 25. marca a program 
bol zacielený hlavne na  inovácie uvádzané 
do výroby od januára 2017.

Paleta vystavených vozidiel pokrývala 
diaľkovú kamiónovú dopravu, mestskú  
distribúciu, stavebníctvo, prepravu nad-
rozmerných a extrémne ťažkých nákladov, 
lesníctvo, poľnohospodárstvo, komunálny 
sektor aj špeciály pre požiarnikov.

Hlavná expozícia bola sústredná na   
polygóne v  susedstve mníchovskej fabriky 
MAN. Tam bolo epicentrum špičkovej 
techniky zo všetkých sektorov dopravného 
p r i e my slu  a   t a m  sm e r ov a l a  r i av a 
návštevníkov, ktorých spred neďalekého 

Prvým z kľúčových 
tohtoročných podujatí 
MAN Truck & Bus bola 
reprezentačná výstava 
Trucknology Days 2017. 
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centra Truck Forum privážala kyvadlová 
doprava. Samozrejme, autobusmi MAN. Inak 
klobúk dolu pred organizátormi, ktorí 
na  vysokej profesionálnej úrovni zvládli 
náročnú logistiku spojenú s náporom vyše 
7000 návštevníkov zo všetkých kútov sveta. 

Niekoľkokrát za deň prebehli živé prezen-
tácie špecif ick ých technológií: rôzne 
koncepty pohonu pre stavebný sektor, 
príprava distribučných vozidiel MAN pre 
efektívne chladiace systémy, riešenia, ktoré 
zväčšujú zaťaženie, zefektívnenie do-
pravného reťazca v  poľnohospodárstve 
s využitím truckov MAN a moderná doprava 
v lesníctve. Okrem hostiteľa sa prezentovalo 
91 obchodných partnerov výrobcu. Dodá-
vatelia nadstavieb, prípojných vozidiel, 
príslušenstva a individuálnych konfigurácií 
predstavili svoju ponuku produktov a služieb. 
Pri prezentáciách, skúšobných jazdách i vys-

Ruch pred výstavou vozidiel 
Trucks to go.
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tavených exponátoch odborníci neúnavne 
vysvetľovali špecifické vlastnosti jednot-
livých produktov. 

Samozrejme, že korením podujatia sú 
vždy skúšobné jazdy v  testovacom areáli 
a jeho off-roadovej sekcii. Veď ľudia z fachu si 
veľmi radi vyskúšajú vozidlá úplne inej 
kategórie, než prevádzkujú vo firme. Záujem 
bol enormný, keďže k dispozícii boli aj také 
špeciality ako sypač s  radlicou, hasičský 
špeciál a siláci pre extrémne ťažké náklady, 
ale tiež množstvo vozidiel TGX v súpravách 
pre diaľkovú prepravu alebo trucky z  radu 
TGS pre stavebný sektor s prívesmi i návesmi. 
Novinky na  ťahačoch si mohli zákazníci 
vyskúšať aj v premávke na okolitých cestách 
a po diaľnici.

Z výšky 39 metrov nad zemou – až tam 
dočiahne hasičský rebrík nadstavby od Rosen-
bauera na podvozku TGM 15.290 – bol impo-
zantný výhľad na  celé spektrum noviniek. 

V priebehu troch dní sa zaregistrovalo 
vyše 7000 návštevníkov.
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Ktoré z nich si pozrieme ako prvé? V segmente 
diaľkovej dopravy je kľúčovým produktom 
MAN TGX EfficientLine 3. Common-railový 
motor MAN D26 Euro 6c s veľkým krútiacim 
momentom, vylepšenou aerodynamikou 
a  kombinácia asistenčných systémov Effi-
cientCruise a  EfficientRoll podporujúcich 
úspornú prevádzku – to všetko sú atribúty, 
vďaka ktor ým je Ef f icientLine 3 ešte 
výkonnejší, ale súčasne aj ekonomickejší: 
usporí 6,35 percent paliva v  porovnaní  
s predchodcom.

Viac než tri desiatky vozidiel boli zo sor-
timentu pre stavebníctvo. Tu je jednou 
z  dôležitých novostí možnosť kombinovať 
systém MAN HydroDrive už aj s automatizo-
vanou prevodovkou MAN TipMatic. Ideálna 
konfigurácia pre dopravcov, ktorí jazdia Fo
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Truck Forum počas obedňajšej prestávky.

Samostatnú expozíciu mali vozidlá pre 
komunálny sektor. Pozornosť si zaslúži ori-

ginálne riešenie s vymeniteľnými nadstavba-
mi: posýpacie zariadenie + radlica pre zimnú 

údržbu ciest a na zvyšok roka korba 
s hydraulickou rukou.

Stroj na výrobu drevnej štiepky 
na šasi MAN TGS 35.500 8x4.

Značka MAN je roky 
úspešná v pretekoch 
truckov.

zväčša po dobrých cestách, ale príležitostne 
– napríklad na  krátkych úsekoch po  stave- 
nisku – potrebujú prídavnú trakciu. MAN Hy-
droDrive je k  dispozícii pre dvoj-, troj- 
a štvornápravové vozidlá z modelového radu 
TGS, resp. dvoj- a trojnápravové ťahače TGX. 

Súčasťou show bola expozícia zameraná 
na  komunálny sektor, ktorej sa zúčastnilo 
množstvo špecialistov z oblasti nadstavieb 
na  zvoz odpadu, zametanie a  čistenie ulíc, 
na  údržbu ciest i  zimné služby. Nemohli 
chýbať ani reprezentovali flotily „Trucks to 
go“. Ide o  ponuku nových kompletných 
vozidiel MAN TGL, TGM, TGS a TGX, ktoré už 
majú namontované niektoré z najžiadanejších 
nadstavieb a  sú pripravené na  operatívny 
odber. Nákup sa dá riešiť cez špecializova- 
nú webovú stránku. Za  uplynulé dva roky 

MAN predal touto formou vyše 1200 truckov.
Najväčším kalibrom z celej palety je mo-

mentálne štvornápravový ťahač TGX 41.640 
8x4/4 BBS, ktorý zvládne až 250-tonovú 
súpravu. Táto symbióza hrubej sily a  sofi- 
stikovanej technológie kombinuje naj-
výkonnejšiu modifikáciu 15,2-litrového 
motora D38 (471 kW/640 k) a automatizovanú 
pr e vo dov k u M A N T ipM at ic .  Sp ojk a 
s meničom umožní, aby hodnota krútiaceho 
momentu vzrástla z 3000 Nm až na 4740 Nm 
a ťahač sa rozbehne aj s najťažšími nákladmi 
hladko a presvedčivo.

RIO, nová spoločná značka služieb pre-
sieťovanej logistiky skupiny Volkswagen 
Truck & Bus, ukázala, čo znamená „sieťový 
výkon“ v dopravnom priemysle budúcnosti. 
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Podrobnejšie sa tejto téme venujeme na inom 
mieste časopisu. Služba Connected CoDriver 
(pripojený spolujazdec) značky MAN zasa 
pomáha šoférom a dopravným operátorom 
dosiahnuť hospodárnu prevádzku prostred-
níctvom školiteľa, ktorý analyzuje štýl 
i rámcové parametre jazdy a radí vodičovi, 
ako jazdiť čo najefektívnejšie. 

MAN Truck & Bus opäť predviedol svoju 
odbornú kompetentnosť. Podujatie je však 
tradične aj signálom pre štart flotily nových 
predvádzacích truckov: MAN Trucknology® 
RoadShow. Päťdesiatka vozidiel z modelových 
radov TGL, TGM, TGS a TGX vyrazila na turné 
po  Európe. Majú jednotnú karmínovo 
červenú livrej a  sú ambasádormi nových 
prvkov v interiéroch i pohonných sústavách. 
Zákazníkom sa tak naskytne ďalšia príležitosť 
zoznámiť sa s inováciami počas prezentácií 
a predvádzacích jázd.

Off-roadová sekcia: sklápač 
TGS 41.480 8x8 a testovanie 

systému MAN HydroDrive.

Pre konfigurácie so žeriavmi ponúka MAN 
špeciálne pripravené šasi z modelového 
radu TGS. Formula 8x4H-6 prekonáva 
všetky očakávania pokiaľ ide 
o manévrovateľnosť, trakciu a efektívnosť. 
Podvozok v tejto konfigurácii so systémom 
HydroDrive v nábojoch kolies druhej 
riadenej nápravy sa vyznačuje zvýšenou 
mobilitou v teréne a požadovanú obratnosť 
pri umiestnení žeriavu na stavenisku 
podporuje štvrtá zdvíhateľná vlečená 
zadná náprava.

Najťažší kaliber: TGX 41.640 8x4 
(odtiahne až 250-tonovú súpravu).

Tento MAN TGS 32.420 8x4 BB presne spĺňa 
najnáročnejšie požiadavky na užitočné zaťaženie: 
má odľahčenú hypoidnú tandemovú zadnú 
nápravu, jednotné pneumatiky 315/80 R 22.5 
na hliníkových kolesách, 300-litrovú palivovú nádrž 
a 35-litrovú nádrž na AdBlue, kabína je veľkosti M... 
V konečnom súčte má šasi hmotnosť iba 9175 kg (bez 
vodiča a s palivovou nádržou naplnenou na 10 %). 
Domiešavač s odľahčeným podvozkom odvezie pri 
každej jazde o 1 tonu betónovej zmesi viac.

Pri prezentáciách, skúšobných jazdách 
i  vystavených exponátoch boli k  dispozícii 
odborníci, aby vysvetlili špecifické vlastnos-
ti jednotlivých produktov, ktoré uľahčujú 
každodennú prevádzku a  sú prínosom pre 
vodičov i dopravné firmy. Jedným z takýchto 
originálnych riešení je napríklad „zatáčacia‟ 
brzda pre stavebné vozidlá. Ak je aktivovaná, 
zadné kolesá na  vnútornej strane zákruty 
brzdia v  závislosti od  natočenia volantu. 
Výrazne to zmenšuje polomer otáčania. 
„Zatáčaciu‟ brzdu si možno objednať pre 
vozidlá 6x4 a  8x4 s  tandemovou zadnou 
nápravou. Zapína sa tlačidlom a  funguje 
do  30 km/h. Alebo ďalšia špecialita – 
cestárska brzda vyvinutá pre vozidlá, ktoré 
pri výstavbe ciest zásobujú materiálom 
finišery. Zapína sa tlačidlom na  palubnej 
doske, následne je aktivované ľahké 
brzdenie a  cestný stroj môže pred sebou 
plynule tlačiť vozidlo bez toho, aby sa 
rozbehlo dopredu. Štvornápravový TGS 
35.500, ktorý je na snímke, mal vo výbave 
obidva systémy a  predvádzali ich 
návštevníkom v rámci praktických ukážok.

Špeciality pre stavby
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V  ROKU 1915  začal MAN stavať 
úžitkové vozidlá. Pr vé nákladiaky 
a  autobusy vznikali v  juhonemeckom 
m e s t e  L i n d au  v   s p olupr á c i  s o 
švajčiarskym výrobcom Saurer až kým 
sa v roku 1916 produkcia nepresunula do 
Norimbergu. V  prvých rokoch obe 
spoločnosti striktne dodržiavali dohodu 
o regulovanej výrobe. MAN nesmel robiť 
žiadne jednostranné zmeny v  kon-
štrukcii vozidiel, a preto sa sústredil na 
výrobu nadstavieb. Vďaka tomu si hneď 
zo začiatku budoval v  tomto odvetví 
silné know-how, ktoré sa v širokej ponuke 
vozidiel značky MAN odráža dodnes. 

Stavebné a komunálne vozidlá, trucky na zvážanie dreva, mestské 
autobusy, medzimestské autokary, hasičské špeciály... značka MAN 
odjakživa prichádzala s náležitými riešeniami pre každý sektor.

Šité na mieru

STAVEBNÉ VOZIDLÁ
Fabriky spoločnosti MAN uviedli na trh svoj prvý 
otočný sklápač v roku 1921 (obrázok hore). Vodič 
mohol ovládať korbu bez toho, aby opustil sedadlo 
– na tú dobu naozajstná inovácia. Dnes MAN 
ponúka kompletný sortiment vozidiel pre stavebný 
priemysel, ktoré si zákazníci môžu vybrať z radov 
TGE, TGL, TGM, TGS (vpravo) a TGX.

KOMUNÁLNE VOZIDLÁ
Už v roku 1915 dodala spoločnosť MAN mestu 
Norimberg prvé vozidlo na odvoz splaškov – malo 
hmotnosť 4 tony a motor s výkonom 30 k. 
Nasledovalo množstvo ďalších objednávok, najmä 
na odvoz odpadu a kropiace cisterny (dole), ktoré 
predchádzali dnešným zametacím vozidlám.

1921: Otočná vyklápacia korba 2016: TGS

1918: Kropiace vozidlo

1951: Sklápač F8 pre rekonštrukciu
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MESTSKÉ A DIAĽKOVÉ AUTOBUSY
Diaľkové autobusy (dole) boli dobre známe, 
keďže prevážali cestujúcich a poštu. Potom sa 
začiatkom 20. rokov minulého storočia objavili 
prvé autobusy-kabriolety (vpravo), ktoré ľudia 
s obľubou využívali na výlety po regiónoch.

1921: Poštový autobus 1922: Autokar s otvorenou strechou

ROZVOZ PIVA
Pivovary patrili k priekopníkom, ktorí pri rozvoze 
sudov s pivom vymenili konské povozy za nákladiaky. 
Umožnilo im to totiž obchodovať aj za hranicami 
regiónov. Známe spoločnosti, ako sú mníchovské 
pivovary Augustiner (hore), Paulaner alebo 
Löwenbräu boli jedni z prvých zákazníkov 
spoločnosti MAN.

1921: Hasičský špeciál

1915: Vozidlo na distribúciu piva  

ŤAHAČE NÁVESOV
Prvé ťahače návesov vyrábala spoločnosť 
MAN v rokoch 1921/1922.

DREVÁRSKE TRUCKY
Mníchovská stavebná spoločnosť Stöhr bola jedným z prvých zákazníkov spoločnosti MAN. 
Pri jazde cez úzke zákruty musel na otáčanie volantom často využiť všetku svoju silu nielen 
šofér, ale aj závozník. A občas bol potrebný ďalší spolujazdec, ktorý sa viezol na konci 
súpravy – na prívese – a jeho úlohou bolo pomáhať pri brzdení.

1916: Vozidlo na zváženia dreva

1922: Ťahač návesov

HASIČSKÉ ŠPECIÁLY
Spoločnosť MAN dodáva hasičské vozidlá od 
roku 1916. Okrem iných klientov si osem 
takýchto špeciálnych nadstavieb objednali 
profesionálni hasiči v Mníchove a ďalších šesť 
dobrovoľný hasičský zbor bavorskej metropoly.
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Hasiči z tureckého mesta Izmir prechádzajú modernizáciou. Tá 
zahŕňa aj hasičské vozidlá Rosenbauer postavené na podvozkoch 
značky MAN a vybavené najnovšou technológiou. Požiarnikom 
neraz poskytujú rozhodujúci faktor: čas.

ZÁCHRANÁRI

Pripravení pomôcť: Keď to 
bude treba, obe hasičské 
vozidlá sa vydajú 
do terénu kdekoľvek 
v prístavnom meste.
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„
Zachovať si vieru v úspech je veľmi 

dôležité. „Hasiči nestrácajú nádej 
až do konca,“ vraví Serdar Yücel, 
kapitán izmirského hasičského 
zboru. Pracuje tam 130 ľudí, 80 
z nich v aktívnej službe a zvyšok 

v administratíve. 
Húkajú sirény. Volkan Salgut, Kansu 

Ozurtürk, Asli Oskayová a  štyria ďalší hasiči 
šprintujú cez dvor zbrojnice. Ich MAN TGM 
18.290 patrí k  najmodernejším tohto typu, 
18-tonový truck s výkonom 290 koní a kabínou 
pre šiestich záchranárov. Ich úloha je jasná: 
Volkan Salgut šoféruje a  na  mieste zásahu 
ovláda čerpadlá, ktoré napĺňajú hadice vodou. 
Vedúci tímu Kansu Ozurtürk koordinuje 
jednotlivé úlohy. A vzadu v časti pre posádku 
sedia štyria hasiči. Keďže do opierok sedadiel 
majú nainštalované dýchacie prístroje a fľaše 
s kyslíkom, môžu si ich už počas cesty nasadiť 
na chrbát ako batohy – vďaka tomu v horiacich 
priestoroch zasahujú bez hrozby, že sa zadusia. 
V  zadnej časti trucku sú nádrže s  vodou 
a  hasiacou penou, generátor elektriny 
a množstvo nástrojov vrátane motorovej píly, 
násad na  hadice a  samotných hadíc. Druhé 
vozidlo preváža ďalších štyroch hasičov a má 
na streche výsuvný rebrík, ktorý sa dá natiahnuť 
až na 32 metrov. Záchranári tak dosiahnu aj 
do bytov na vyšších poschodiach. Spoločne sú 

tieto vozidlá dokonalou kombináciou pre 
zásah. Volkan Salgut vyráža a druhý truck mu 
ide v pätách.

IZMIR N AOZ A J N IE  JE  pre hasičov 
jednoduchá aglomerácia. Toto tretie najväčšie 
turecké mesto má štyri milióny obyvateľov 
a rozprestiera sa okolo zálivu. Obytné domy 
stúpajú od mora strmo do kopcov, ulice sú 
úzke a krivolaké. Od ekonomického rozmachu 
začiatkom 21 .  storočia sa počet áut 
mnohonásobne zvýšil. Cez hustú dopravu sa 
hasiči často prebojúvajú len horko-ťažko. 
Vďaka modernej technike sa však posádka 
dokáže na miesta zásahov dostať rýchlejšie 
než kedykoľvek predtým – a  aj oveľa 
bezpečnejšie. „Kedysi sme potrebovali 
na cestu zo stanice na miesto zásahu okolo 
štvrť hodiny,“ hovorí Serdar Yücel. „Dnes to 
trvá päť až osem minút.“ A  minúty môžu 
zachraňovať životy. Cieľom je dostať sa 
do cieľa do piatich minút.

Serdar Yücel bol v  minulosti šéfom 
mestského úradu zodpovedného za námorné 
záležitosti, ale pred štyrmi rokmi nastúpil 
na čelo hasičského zboru. Starosta mesta vtedy 
hľadal niekoho, kto má jasnú víziu, niekoho, 
komu by mohol zveriť modernizáciu 
izmirských požiarnikov. Najpr v Yücel 
vycestoval do  Rakúska, Nemecka a  potom 

Izmir

Turkey

Izmir
S viac než 4 miliónmi obyvateľov je Izmir 
tretie najväčšie mesto v Turecku 
a centrum provincie Izmir. Metropola 
v Izmirskom zálive na pobreží Egejského 
mora je tiež druhým najväčším 
prístavom v krajine – po Istanbule.

„Na mieste zásahu 
sme o šesť až 
osem minút“.
Serdar Yücel, kapitán izmirského hasičského zboru

Osobné stretnutia: Hasiči sa 
prebojovali až k historickej 

hodinovej veži v srdci mesta.

Jediné tlačidlo: Zabudované 
čerpadlo sa ľahko ovláda a dodáva 

3500 litrov vody za minútu.
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Dôslednosť: Skôr, než 
začne liezť po rebríku, si 
Kansu Ozurtürk skontroluje 
výstroj. 
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do Fínska, kde sa učil od zahraničných kolegov. 
„Jeden z problémov je, že Turecko prakticky 
nemá dobrovoľných hasičov,“ vraví 53-ročný 
hasičský veliteľ. „Okrem toho iba málo 
mladých ľudí sa chce stať profesionálnymi 
hasičmi, lebo práca je to veľmi ťažká a platy sú 
relatívne nízke.“ Tím v Izmire pracuje na 24-
hodinové zmeny, medzi službami majú 
dvojdňovú prestávku. V dlhodobom výhľade 
sa plánuje predĺženie oddychu na 72 hodín, ako 
je bežné v iných krajinách. Zamestnanci môžu 
počítať s  platom okolo 1000 eur mesačne. 
Na podporu záujmu o hasičskú profesiu Serdar 
Yücel modernizoval internetové stránky 
izmirského zboru a virtuálnych návštevníkov 
teraz víta skupina žien v uniforme. To však nie 
celkom zodpovedá realite. Asli Oskayová je 
totiž jedinou ženou v zbore, ktorá nepracuje 
v administratíve. „Ale je nás čoraz viac,“ vraví 
22-ročná technička zásahu.

SERDAR YÜCEL INVESTUJE AJ do  novej 
techniky vrátane dvoch truckov z modelového 
radu MAN TGM vybavených najmodernejšími 
technológiami. „Tieto vozidlá nám zároveň 
poskytli najlepší pomer cena-výkon,“ vraví 
prevádzkový riaditeľ hasičov Bülent Tosun. 
Dôležitými prvkami boli výkon 290 koní 

a   autom at ic k á pr evo dovk a .  „Vďa k a 
rýchlejšiemu presunu sa môžem sústrediť 
na  iné veci,“ vraví Volkan Salgut. Jeden 
elektronický panel vedľa palubnej dosky 
ukazuje zásobu hasiacich médií, ďalší zasa 
spája vozidlo s  komunikačným systémom. 
Výrobca Rosenbauer dodáva nadstavbu aj 
kompletnú hasiacu techniku a  vybavenie. 
Hasičsk ý kapitán oceňuje aj systém 
manažovania rizík. Na  interaktívnej mape 
môže vidieť pravdepodobnosti zásahov 
na  základe empirických údajov. A  vidí tam 
aj to, že obe zásahové vozidlá vošli na diaľnicu 
k pobrežiu a dostali sa do dopravnej zápchy. 
„Tureckí vodiči, žiaľ, stále nevedia, ako vytvoriť 
koridor pre záchranárske vozidlá,“ povzdychne 
si Volkan Salgut. Kvôli tomu strácajú čas. 
S pomocou jačiacich sirén sa trucky pomaly 
predierajú vpred. Kansu Ozurtürk, hasič so 16-
ročnými skúsenosťami a služobne najstarší 
v  skupine, zdôrazňuje, že doprava kedysi 
nebývala taká hustá. Ale na  druhej strane 
dnešné vozidlá majú mnoho vylepšení: „Vďaka 
modernej technike dokážeme čerpadlá 
naštartovať oveľa rýchlejšie a na mieste zásahu 
tým šetríme drahocenné minúty.“

Tím vyráža do akcie priemerne päťkrát 
za  deň. Pri polovici zásahov ide o  hasenie 
požiarov. „Domy v Izmire majú často viac než 
40 rokov a  sú v  zlom stave,“ vysvetľuje šéf 
hasičov. „Preto k  požiarom dochádza 
relatívne jednoducho.“ Zvyšné výjazdy 
hasičov súvisia s  dopravnými nehodami, 
pokusmi o samovraždu alebo so zatúlanými 
domácimi zvieratami.

Po  necelých siedmich minútach obe 
hasičské vozidlá dorážajú do cieľa cvičného 
poplachu – k slávnej izmirskej hodinovej veži. 
Posádku okamžite obklopia deti a ich rodičia 
fotografujú. „Najlepšie na tejto práci je to, čo 
dostanete od  ľudí späť,“ vyznal sa Serdar 
Yücel a  spomenul prípad dvoch bratov, 
ktorým raz napadlo, že pôjdu hľadať stratené 
poklady do  starej studne. Keď sa obaja 

Hasičské vozidlá MAN sú v nasadení 
po celom svete – napríklad aj 
na mníchovskom letisku: 
> www.truck.man/airport-fire-brigade

„„Vďaka modernej 
technike šetríme 
cenné minúty.“
Kansu Ozurtürk, hasič v Izmire

tridsiatnici prekopali do desaťmetrovej hĺbky, 
steny studne sa zrazu zrútili a jedného z nich 
p o c hov a l i  s tov k y k a m e ňov.  H a sič i 
odstraňovali skaly jednu po druhej celé dva 
dni... Mužova rodina tam celý čas stála 
a plakala, nádej sa striedala so zúfalstvom. 
Po 48 hodinách začuli slabý hlas zasypaného 
muža. O  dva dni ho vyslobodili. „Bol to 
neskutočný pocit!“

Každodenná práca, samozrejme, nie je 
vždy taká dramatická. „Často nás volajú, aby 
sme zachránil i mačk y, k toré v yliezl i 
na  privysokú stenu alebo strom a  boja sa 
zliezť,“ dodáva Kansu. Ale ani v  takomto 
prípade sa hasič nesmie vzdať nádeje.

Priekopníčka: Zásahová technička Asli 
Oskayová je zatiaľ jedinou ženou medzi 
izmirskými hasičmi. Ale len zatiaľ, lebo 
aj tu sú snahy o modernizáciu.
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u r o C o m b i ,  v e ľ k o o b j e m o v é 
súpravy, gigalinery, megalinery... 
Nový rozmer cestnej nákladnej 

dopravy má mnoho mien. Dlhé trucky môžu 
merať až 25,25 metra. To už vzbudzuje rešpekt. 
Takže ako Matthias „Matze“ Lesse dnes ráno 
prechádzal bránami fabriky MAN v mníchov-
skej štvrti Karlsfeld, jeho modro-biele vozidlo 
si prišlo obzrieť veľa ľudí. Na súprave 
s nezvykle dlhým prívesom svieti veľký nápis 
„Logistik in XXL“ a  kamión pri prejazde 
bránou akoby nemal konca. „Názov našej 
firmy sedí, všakže?“ usmieva sa Matze. Keď 
v  roku 2012 v  Nemecku začali testy dlhých 
truckov v reálnej prevádzke, tento profesio-
nálny vodič sa okamžite dobrovoľne prihlásil. 
„Bol som veľmi zvedavý, aké to bude jazdiť so 
súpravou, ktorá je o 6,5 metra dlhšie ako štan-
dardná zostava,“ vraví rodák z  nemeckého 
Magdeburgu. 

Spoločnosť MAN sa k pilotnému projektu 

pridala v  roku 2016 a  s  veľkým záujmom 
sleduje potenciál zvyšovania hospodárnosti, 
ktorý by sa dal využiť vďaka dlhým truckom. 
Nie je to vôbec zanedbateľné. Vysvetľu-
je  Thomas Furtmair zodpovedný za logistiku 
dopravy výrobkov v spoločnosti MAN Truck 
& Bus: „Mať pri preprave k dispozícii o 40 % 
viac objemu, než poskytujú bežné súpravy, je 
očividná výhoda. Dva dlhé trucky dokážu 
prepraviť rovnaký objem ako tri konvenčné 
zostavy. A väčší prepravený objem znamená 
tiež úsporu paliva až 27 % plus výrazné 
zníženie emisií CO2 v porovnaní so štandard-
nou kombináciou ťahač – náves. To sú lepšie 
výsledky, než sme očakávali.“ Dodáva, že 
zároveň sa dosahuje úspora na cestných po-
platkoch a ľudských zdrojoch.

KEĎ SA NADROZMERNÝ TRUCK presúva 
k  budove logistickej kancelárie, rozdiel je 
zrejmý okamžite: tam, kde by bolo dosť ”„Dlhý truck? Pre 

mňa je to tá najbež- 
nejšia vec na svete.“
Matthias „Matze“ Lesse, vodič spoločnosti Logistik in XXL

Dlhé trucky znižujú emisie CO2 a šetria palivo. MAN a dopravná spoločnosť 
Logistik in XXL štyri mesiace testovali jednu z takýchto jazdných súprav 
úctyhodných rozmerov – a prekonali aj najvyššie očakávania.

EXTRADLHÉ
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miesta pre dva kamióny, súprava XXL vypĺňa 
prakticky celý priestor. Matze v yskočí 
z  kabíny, zhrnie bočné plachty na ťažnom 
vozidle aj na štvornápravovom prívese a pri-
pravuje sa na nakladanie. 

Vysokozdvižný vozík je už v pohotovosti 
a priváža panensky biele kabíny truckov TGX 
uložené na drevených paletách. Poputujú do 
mesta Braunschweig, kde ich naložia do kon-
tajnerov a prevezú do montážnych závodov 
MAN v  zahraničí. „Teraz dokážeme naraz 
prepraviť až osem kabín namiesto doteraj-
ších piatich,“ komentuje výhody Thomas 
Furtmair. Vysokozdvižný vozík ich jednu po 
druhej naloží na nákladnú plochu a Matze 
pomáha pri zabezpečovaní cenného nákladu 
popruhmi a klinmi.

A  nev ýhody? Pri spustením testov 
v  bežnej premávke zavládli veľké obavy: 
„Počas prvých dní boli médiá plné hororo-
vých scenárov,“ spomína si T. Furtmair. 
„Kamiónové príšery svojou obrovskou hmot-
nosťou zničia cesty... nebudú sa môcť 
poriadne otáčať... nebude možné ich pred-
behnúť a  celkovo ohrozia bezpečnosť 
dopravy. Ukázalo sa, že ani jedno z  týchto 
proroctiev sa nesplnilo.“

Pomohli aj legislatívne zmeny. Nadroz-
merné trucky môžu mať dĺžku až 25,25 m, čo 
je o 6,5 metra viac než meria bežná súprava. 
Ich celková hmotnosť je však obmedzená na 
40 ton – toľko majú aj ich náprotivky štan-
dardnej dĺžky. Ťahače s  návesmi svoju 
hmotnosť rozdeľujú na päť náprav, dlhé 
trucky na šesť až osem. „Pri porovnávaní je 
jasné, že rozdelenie zaťaženia na nápravu 
v  tomto prípade vychádza vlastne oveľa 
lepšie,“ dodáva Thomas Furtmair. Takže 
z efektívností profituje i cestná sieť.

KEĎ VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK naloží na príves 
poslednú ôsmu kabínu, náklad sa upevní 
a  plachty zatiahnu. Matze si vyzdvihne 
doklady k nákladu a pripravuje sa na 600 ki-
lometrov ú štreku do Braunschweigu. 
K výjazdu na diaľnicu je to dosť ďaleko, ale 
s  pohybom po fabrike a  odbočovaním na 

hlavnú cestu nemá Matze ani jeho súprava 
žiaden problém. V spätnom zrkadle sleduje, 
ako prvá náprava prívesu aktívne pomáha pri 
riadení a  prejazde cez zákrutu. „To mi 
pomáha Dolly,“ vraví Matze použijúc 
slangové označenie spriahnutia ťažného 
a prípojného vozidla. „Mechanicky podporuje 
moje manévrovanie. Napriek mimoriadnej 
dĺžke má takáto súprava rovnaký polomer 
otáčania ako bežný ťahač s návesom.“ Ťažná 
tyč sa uzamkne, keď truck dosiahne rýchlosť 
60 km/h alebo pri cúvaní. „Potom sa môj 
truck správa rovnako ako štandardná 
zostava.“ Jazda so súpravou XXL sa prakticky 
veľmi nelíši od „normálneho“ trucku. 
„Podporujú ma rôzne bezpečnostné systémy, 
napr í k lad v ýstraha pr i mimovoľnom 
vybočení z  jazdného pruhu a  adaptívny 
tempomat, ako aj štandardná výbava, ktorá 
samozrejme zahŕňa programu ESP, ABS a in-
tegrovaný systém kontroly trakcie ASR. Pri 
manévrovaní sa odporúča zadná kamera, ale 
už som si na rozmery tak zvykol, že ju takmer 
nikdy nepotrebujem,“ vraví Matze. 

Keď na diaľnici A9 prichádza k  svojmu 
exitu, iný kamión mu dá prednosť a Matze sa 
zaradí do pravého jazdného pruhu. Kolega sa 
usmeje a  ukáže mu vztýčený palec. Matze 
pozdrav opätuje. „Dnes je to už skôr 
výnimka,“ vraví. „Ešte pred štyrmi rokmi by 
som bol na diaľnici ako exotický zjav a vodiči 
by si na parkovisku dokonca môj dlhý truck 
fotili. Dnes si už väčšina ľudí ani nevšimne, že 
ich predbieha dlhý truck. Stalo sa to najbež-
nejšou vecou na svete.“ Časy sa menia. 

O 60 % viac nákladu: Dlhý truck 
prepraví naraz osem kabín 
namiesto piatich, ktoré by 
dokázala odviezť bežná súprava.

XXL: Dlhé trucky merajú 
úctyhodných 25,25 m, vodiči si 
to však vďaka inteligentným 
asistenčným systémom takmer 
nevšimnú.

Väčšia dĺžka, väčšia 
sila. Fakty o EuroCombi
Nemecký spolkový minister dopravy a digi-
tálnej infraštruktúry od januára 2017 na 
vybraných trasách povolil bežnú prevádzku 
dlhých truckov nazývaných aj EuroCombi. 
Cestná sieť povolená pre tieto jazdné 
súpravy pokrýva v súčasnosti 11 600 kilo-
metrov. Predchádzali tomu prevádzkové 
skúšky, ktoré sa začali v januári 2012 
a vedecky ich monitoroval nemecký 
Spolkový ústav cestnej dopravy (BASt). 
Celkove sa do testovacieho programu 
zapojilo 13 spolkových republík a 60 do-
pravných firiem so 161 dlhými súpravami. 
V porovnaní s bežnými zostavami, ktoré pri 
použití prívesov dosahujú maximálnu dĺžku 
18,75 m, môžu mať dlhé trucky až 25,25 
metrov. Celková povolená hmotnosť pre oba 
typy je rovnaká: 44 ton v kombinovanej 
preprave, v opačnom prípade 40 ton. 

Výsledky testov v reálnej prevádzke 
(zdroj BASt):
•  Dve jazdy dlhým truckom nahradzujú tri 

jazdy konvenčnou súpravou.
• Zvýšenie hospodárnosti a úspora energie 

sa pohybuje na úrovni 15 až 25 %.
• Nezistil sa žiaden nárast nákladov na 

údržbu infraštruktúry.
• Nezaznamenal sa posun zo železničnej 

dopravy k cestnej preprave. 
• Dodnes sa nezistil nijaký negatívny dopad 

na bezpečnosť cestnej premávky.©
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Ďalšie fotografie z Matzeho cesty s dlhým 
truckom nájdete na:  
> www.truck.man/long-truck
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redstavte si, že by vám niekto 
veľmi konkrétne povedal, ako 
môžete zvýšiť  efektívnosť, 

ziskovosť aj ekologickosť vášho vozidlového 
parku a vašich prepravných trás. Rozprávka 
o  budúcnosti? Vôbec nie. Presne toto po- 
skytuje RIO. Po prvý raz v dejinách virtuálna 
platforma centrálne a v reálnom čase sprístup-
ňuje rôznorodé údaje z celého prepravného 
a  logistického ekosystému – bez ohľadu na 
výrobcu a s priamym napojením na odporúča-
né kroky. RIO je nová značka na poli digitalizá-
cie z  dielne firmy Volkswagen Truck & Bus 
GmbH. Spoločnosť MAN, ktorá RIO naštarto-
vala, touto integrovanou platformou vytvára 
nový míľnik digitalizácie v odvetví. 

RIO je otvorená softvérová platforma, 
ktorá spája všetky relevantné údaje a služby zo 
sveta logistiky. Revolučným aspektom je, že 
všetkých účastníkov prepravného a logistické-
ho ekosystému prepája sieťou jediný systém. 
Znamená to, že flotiloví zákazníci so zmieša-
nými vozidlovými parkmi môžu pristupovať 
k digitálnym službám z jedinej platformy. Aj 
malé a  stredne veľké podniky môžu využiť 
dosiaľ nevyužitý potenciál, keďže táto 
platforma im po prvý raz na jednom mieste 
poskytne komplexný pohľad na ich aktivity. 
Informácie, ktoré RIO zhromažďuje, sa premie-
ňajú na odporúčané opatrenia a možno ich 
uplatniť napríklad pri organizovaní efektívnej-
šieho plánovania trás. Systém optimalizuje 
využitie zdrojov a zmenšuje zaťaženie doprav-

Digitalizácia v sektore 
nákladnej dopravy 
dosahuje s programom RIO 
novú úroveň. Otvorená 
platforma, ktorú spustila 
spoločnosť MAN, vytvára 
zjavné výhody z hľadiska 
rentability i životného 
prostredia.

STE PRIPRAVENÍ  
NA LOGISTIKU 4.0?

Viac informácií o komplexnej platforme RIO 
nájdete na 
> www.truck.man/rio

ných ciest. A zatiaľ čo ziskovosť stúpa, emisie 
CO2 klesajú.

Platforma tak poskytuje základ nielen pre 
výhodné služby, ale aj pre úplne nové 
obchodné modely. Čo možno od systému RIO 
očakávať, ukazujú tri služby, ktoré sú dostupné 
prvýkrát na tejto platforme.

LOADFOX
V dnešnej nákladnej doprave je ešte stále ne-
využitých 35 % dostupnej prepravnej kapacity. 
Sieť partnerov LoadFox to chce zmeniť: v zá-
vislosti od dopytu iných odosielateľov na kon-
krétnej trase sa vozidlá naložia tak, aby mohli 
cestou priberať ďalší náklad. V tomto prípade 
softvér kombinuje možnosti prevziať dopl- 
ňujúci náklad, ktorý je dostupný na trase 
a navrhuje ziskovejšie jazdy. Na druhej stra- 
ne ak má niekto preťažené kapacity, sieť 
partnerov môže ponúknuť čiastočné prepravy 
iným dopravným spoločnostiam.

RIO GEO 
Lokalizačné funkcie platformy RIO umožňujú 
na minúty presnú predpoveď času príjazdu 
vozidiel do cieľa. Tento prístup zvyšuje efek-
tívnosť dopravy i spokojnosť zákazníkov  
– a tiež ich lojalitu. Inteligentný geolokalizač-
ný systém v ktorejkoľvek chvíli presne stanoví 
polohu konkrétneho vozidla. To jednoznačne 
znižuje dobu čakania a  manipulovania pri 
preprave tovarov, vďaka čomu je preprava 
lacnejšia a zároveň ekologickejšia.
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1. Pred začiatkom prepravy RIO informuje 
manažéra vozidlového parku o prípadnej 
potrebe údržby.

2. RIO informuje dispečera o prípadnom 
znížení objemu nákladu. 

4. LoadFox nájde 
dodatočný náklad, ktorý je 

dostupný na trase. 

3. Aplikácia RIO v telefóne 
navedie vodiča k správne 
vykladacej rampe. 

5. Všetci zúčastnení si užívajú výhody 
väčšej efektívnosti.

©
 R

IO

RIO CONNECT
Z hľadiska vodiča poskytuje RIO Connect 
maximálnu podporu pri každodennej práci. 
Prostredníctvom funkcie chatu šoféri môžu 
koordinovať svoje kroky s  dispečermi 
a  preberať trasy a  objednávky priamo 
v  systéme. Pred odjazdom môže vodič cez 
aplikáciu skontrolovať dôležité funkcie 
vozidla (napr. svetlá, pneumatiky alebo 
brzdový systém) a  jediným kliknutím ak- 
tivovať navigáciu, ktorá ho dovedie priamo 
do vykladacieho priestoru zákazníka. V bu-
dúcnosti bude systém RIO Connect informo-
vať vodiča aj o  povinných prestávkach na 
trase a maximálnom zostávajúcom po- 
volenom čase jazdy. 

RIO tiež akceptuje význam užívateľskej 
prívetivosti. Platforma je intuitívne pochopi-
teľná a dostupná cez internetový prehliadač. 
Poskytne služby RIO aj špecifické značkové 
služby výrobcov. Okrem toho do platformy sa 
dajú integrovať aj už existujúce systémy, ako 
napríklad systémy prepravného manažmen-
tu. Služby si možno objednávať jednoducho 
cez digitálny obchod v prehliadači. 

Už tento rok budú systémom RIO 
vybavené všetky nové trucky značky MAN. 
Prepojenie na systém spravovania vozidlové-
ho parku je však možné dodatočne inštalovať 
aj na akékoľvek iné vozidlo s RIO boxom a in-
tegrovať ho do siete – bez ohľadu na značku 
trucku. 
Otvorená a transparentná výmena informácií 
medzi zákazníkmi je dôležitým predpokla-
dom pre optimálny budúci rozvoj služieb RIO. 
Vďaka tomu bude možné do platformy ne- 
ustále pripájať efektívne služby, ktoré budú 
napĺňať všetky potreby zákazníkov a zároveň 
z dlhodobého hľadiska zvyšovať ich konku-
rencieschopnosť.

Autorom platformy RIO je divízia MAN 
Digital Solutions pod vedením Markusa Li-
pinského, ktorá v rekordnom čase vytvorila 
priekopnícku značku s cieľom zvýšiť efektivi-
tu prepravného a  logistického ekosystému. 
Pritom poslúži všetkým: keď budú RIO boxy 
inštalované do všetkých nových vozidiel 
MAN, systém RIO sa spustí na celom 
európskom trhu.

Preprava s RIO

01/2017
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Na jar 1967 uviedol mladý Konrad Auwärter 
svojou diplomovou prácou autobusový svet do 
úžasu. Poschodový autobus pre zájazdovú 
dopravu? To si nikto nedokázal predstaviť. 
Mladší syn Gottloba Auwärtera bol však pevne 
presvedčený o  životaschopnosti svojho 
konceptu. Aby dokázal, že sa hodí na každo-
denné nasadenie, absolvoval so svojím 12-
metrov ým double-deckerom trasu zo 
Stuttgartu do Bruselu. „Vtedy nikto neveril, že 
by poschodový autobus vôbec mohol ísť po 

Pred polstoročím zišiel 
z výrobnej linky prvý 
poschodový zájazdový 
autobus na svete: 
NEOPLAN Skyliner. 

Jubilant

1975: Jedinečný kĺbový Jumbocruiser

Vizionár Konrad Auwärter a jeho autokar 
NEOPLAN Skyliner, prvý poschodový zájazdový 
autobus na svete

diaľnici a neprevrátiť sa. Skeptikov sme však 
rýchle presvedčili,“ spomína Konrad Auwärter 
pri príležitosti slávnostného otvorenia výstavy 
venovanej jubileu v mníchovskom MAN Bus 
Forum. „Od roku 1969 sa odhodlali nasadiť do 
prevádzky autokary NEOPLAN Skyliner 
renomovaní dopravcovia, napríklad Götten 
Saarbrücken či TRD-Reisen z Dortmundu.“     

Skyliner dokázal presvedčiť. Získal si tiež 
veľkú obľubu u zákazníkov – na cesty po svete 
vyšlo dodnes takmer 5000 autobusov 
NEOPLAN Skyliner, ktoré otvorili jedinečnú 
dimenziu luxusného cestovania. Medzi 
vyrobenými vozidlami sú aj mimoriadne 
kúsky. Napríklad štvornápravový Megaliner 

alebo poschodový kĺbový Jumbocruiser,  
15-metrový variant na 4 nápravách bol 
nasadený v USA na vesmírnu základňu NASA, 
Skyliner jazdil ako kyvadlový autobus pre 
kasíno vo Filadelfii, prestavali ho tiež na 
obytné vozidlo pre pútnickú cestu jednej 
arabskej kráľovskej rodiny...

Ani vo svojom siedmom vydaní NEOPLAN 
Skyliner nestratil nič zo svojej atraktívnosti. 
Potvrdzujú to početné ocenenia. V uplynulom 
roku k  nim pribudla cena IBC Award (IBC – 
International Bus Competition) a  cena za 
udržateľný rozvoj od odborného časopisu 
busplaner, ktorý sa venuje autobusovému 
a zájazdovému odvetviu. 

1995: Tímový autobus majstra 
sveta F1 Kekeho Rosberga s terasou 
na streche a výklopným zábradlím.

1984: Super 
Skyliner pre NASA.

Prvý Skyliner zišiel 
z linky 26. 4. 1967
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Tešíme sa 
na komunikáciu 

s našimi 
zákazníkmi.

STRANY 21 – 30

Hravo i dravo

Tradičné stretnutie so zákazníkmi 
sa netradične odohralo v prostredí 
pretekového okruhu Slovakia Ring. 

DEŇ D mal dátum 31. máj. Zámer akcie? 
Stretnúť sa s klientmi, ponúknuť im príťažli-
vý program a stráviť s nimi príjemné chvíle 
v uvoľnenej atmosfére. Tak ako každý rok na 
podujatí MAN Day, ktoré pre svojich zákaz-
níkov organizuje MAN Truck & Bus Slovakia.

„Vlani sme podujatie orientovali na sta-
vebný segment a MAN Day sa konal v lome. 
Teraz boli cieľovou skupinou firmy pôsobiace 
v cestnej nákladnej doprave, ktoré používajú 
ťahače značky MAN, a  tak sme našich hostí 
pozvali na Slovakia Ring. Jazdy neboli zame-

rané na spotrebu. Najmä preto, že po dohode 
so zástupcami areálu mali súpravy celkovú 
hmotnosť iba 20 ton – aby nedošlo k poško-
deniu pretekovej trate. Ale aj v  takomto re-
žime a  na skrátenom variante pretekového 
okruhu tu boli ideálne podmienky otestovať 
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úplne iného sveta: k  malého off-roadového 
polygónu. Tam si svoj stan rozložila firma 
C.B. ONE, aby ukázala, ako sa jazdí v  teréne 
a čo dokáže Hummer H1. 

Aby bola mozaika zážitkov ešte pestrej-
šia, Martin Behro, cyklotrialový majster Eu-
rópy, prevádzal v  centre depa neuveriteľné 
kúsky a zdolával také prekážky, výskoky i zo-
skoky z výšky, na aké by ste sa ani bez bicykla 
nedali nahovoriť. A to sme ešte nespomenuli 
expozíciu vozidiel MAN, kde doslova vyčnie-
val  TGS s  vysunutým 32-metrovým žeria-
vom FASSI F990 od firmy Everlift, vzorku zo 
svojich nadstavieb predstavil VS-mont a pas-
tvou pre oči bol modrý krásavec TGX Perfor-
manceLine, ktorému sa podrobne venujeme 
na inom mieste časopisu.  

Atrakciou číslo 1 bol bez debaty preteko-
vý MAN, s  ktorým prišiel na podujatie brit-
ský šampión Ryan Smith, aby ako „race-taxi“ 
povozil hostí. Na každého záujemcu, pocho-

najnovšie asistenčné systémy a bližšie sa zo-
známiť s celým potenciálom, ktorý ponúkajú 
dnešné ťahače TGX,“ hovorí Ing. Michal Jed-
lička, ktorý v MAN Truck & Bus Slovakia zod-
povedá za marketing a  komunikáciu a  celé 
podujatie mal „pod palcom“. „Pri skúšobných 
jazdách sme využili skúsenosti Martina Ko-
vaříka, Milan Srnského a  Róberta Luknára, 
inštruktorov MAN ProfiDrive, aby zákazní-
kom počas jazdy ukázali silu retardéra, intar-
déra a  využívanie rôznych nových funkcií. 
Bolo to vlastne praktické technické školenie, 
ako menej šliapať na pedále a napriek tomu 
zlepšiť spotrebu paliva, respektíve predĺžiť 
životnosť najnamáhanejších komponentov 
pohonného reťazca.“ Trojica ťahačov MAN 
TGX 18.500 vo vyhotovení EfficientLine 3 
bola permanentne na trati a vedľa boxov stá-
li iba vtedy, keď sa po Slovakia Ringu prehá-
ňal ich rýchly príbuzný. O ňom však neskôr. 
Nevšednú šancu zajazdiť si s  kamiónom na 
pretekovom okruhu využilo šesť desiatok 
zákazníkov. 

Samozrejme, že pre 270 hostí z celého 
Slovenska, ktorí sa postupne zaregistrovali 
u šarmantných hostesiek, bol pripravený rad 
ďalších aktivít. Mohli začať napríklad pretek-
mi na motokárach a  potom sa asi čudovali, 
že jedno kolo motanice medzi pneumatika-
mi meralo až 650 metrov! Mimochodom, 
taká je minimálna štandardná dĺžka trate 
pre národné i medzinárodné preteky v tejto 
disciplíne. Najlepší čas a cenu pre víťaza zís-
kal Milan Richtárik z MRA s.r.o. 

Aj v  sekcii jazdy zručnosti na ťahačoch 

išlo o  čas, ale tiež o  presnú stopu. Na výber 
boli vozidlá TGX 18.460 a TGX 18.500. Najme-
nej kolíkov pozhadzoval a  súčasne najsviž-
nejšie tempo v  kvalifikačných i  semifinálo-
vých súbojoch dosahoval Ján Hudák.

V  susedstve motokár bol parkúr pre 
vysokozdvižné vozíky STILL. Bude sa páčiť 
slalom alebo radšej triafanie loptou do bas-
ketbalového koša? Keďže všetko v  živote je 
niekedy prvýkrát, tak aj niektorí profesionáli 
zo sektora truckov tu absolvovali debut v ka-
bíne „jašterky“.

Predvádzacie jazdy na automobiloch 
Porsche tiež nebývajú každý deň. Spoločnosť 
Porsche Inter Auto Slovakia priviezla vzorku 
vozidiel vyššej a luxusnej triedy značiek Ško-
da, Volkswagen a  Porsche, ktoré možno in-
špirovali niektorého z majiteľov alebo riadi-
teľov dopravných firiem. Od rýchlych kolies 
a luxusu sa dalo ľahko presunúť kyvadlovou 
dopravou na vzdialenejší koniec areálu do 

V DEPE to žilo.

JAZDIŤ po pretekovom 
okruhu na ťahači s návesom 
sa nepritrafí každý deň.

KÚZELNÍK na trialovom bicykli.
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piteľne, nevyšlo, a tak slovo dostala náhoda: 
mená 18 hostí, ktorí absolvovali dve kolá na 
sedadle spolujazdca, ťahal pilot z  osudia. Či 
to stálo za to? Stačí pár citátov: „Keď preletel 
cieľovou rovinkou a rútil sa do prvej zákruty, 
neveril som, že to ubrzdí. Ja som teda brzdil 
očami snáď o  sto metrov skôr...,“ dušuje sa 
jeden zo zákazníkov. „Za chrbtom cítite ne-
uveriteľnú silu a  tá akcelerácia po výjazde 
zo zákruty!“ nadchýna sa druhý. „Používa aj 
motorovú brzdu?“ žartuje po jazde ďalší pa-
sažier. Nuž, udržať na uzde 1200 vyšportova-
ných koní a ohromný krútiaci moment 6000 
Nm, to už chce vskutku majstrovský fortieľ. 
Trucky upravené v duchu technických pred-
pisov FIA pre preteky Európskeho pohár smú 
mať minimálne 5300 kg, takže v prepočte vy-
chádza výkon cca 1,7 kW na 1 kilogram hmot-
nosti! Pretekový ťahač MAN Ryana Smitha 
predstavujeme na nasledujúcej dvojstrane. 

Každá súťažná disciplína mala svojich 
víťazov, ktorí boli na záver podujatia zaslú-

žene ocenení za zvukov fanfár pretekové- 
ho trucku MAN. Hostia odchádzali vysmiati 
a  spokojní s  prežitým dňom. A  Ryan Smith 
sa lúčil s tým, že čoskoro sa znova stretneme 
– opäť na Slovakia Ringu, tentoraz na pre-
tekoch majstrovstiev Európy truckov. Tam 
bude mať MAN silné zastúpenie v štartovom 
poli aj v depe.  

To, že program pekne odsýpal, odbor-
ní konzultanti boli zákazníkom po celý čas 
k dispozícii, technika i časomiery fungovali 
a hostia v horúčave netrpeli smädom ani hla-
dom... zabezpečili: predajcovia MAN Truck 
& Bus Slovakia a  školitelia efektívnej jazdy, 
domáci usporiadatelia, kateringová firma aj 
fešné hostesky. Do hladkého priebehu podu-
jatia bolo zapojených okolo 50 ľudí.  

Partneri: Slovakia Ring, VS-mont,  
Porsche Inter Auto Slovakia, Volkswagen, 
Volkswagen Financial Services, EVERLIFT 
Slovakia, C.B. ONE, STILL a HOCHSTAFFL.

NA MOTOKÁRACH sa pretekali 
hlavne mladšie ročníky.

SÚŤAŽ v slalome na ťahačoch. Nachystané 
boli vozidlá TGX 18.460 EfficientLine 3 
a TGX 18.500 EfficientLine 3.

POLYGÓN nie je veľký, no 
zacvičil si na ňom i Hummer H1.

TRAFILI BY STE loptu do koša 
pomocou vysokozdvižného vozíka?

MAN DAY, to nie sú iba trucky.

NA ZÁVER podujatia boli 
odmenení víťazi súťaží.

RYAN SMITH: 
autogramiáda aj 
debaty s pilotom 
pretekové trucku 

zožali medzi 
zákazníkmi ohromný 

úspech.
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VYZERÁ AKO ŤAHAČ, ale v  skutočnosti je 
to šelma. Päťtonový predátor postavený špe-
ciálne na preteky najťažšej hmotnostnej ka-
tegórie. Nakuknime spolu „pod kapotu“ truc-
ku MAN, s ktorým na majstrovstvách Európy 
štartuje britský pilot Ryan Smith.   

Pretekový ťahač Angličana pripravuje 
maďarský OXXO Racing Team, ktorý sa v mi-
nulosti výrazne podieľal na dvoch tituloch 
Maďara Norberta Kissa z  európskeho šam- 

Pozriete sa na fotky 
a je jasné, ktorý model 
bol esom v programe 
MAN Day na okruhu  
Slovakia Ring...

Predátor
pionátu 2014 a 2015 – na trucku MAN. Moz-
gom tímu je už deviaty rok inžinier Csaba 
Bakó. Nemohli sme si vybrať lepšieho sprie-
vodcu jednotlivými konštrukčnými skupi-
nami špeciálu MAN na „truck-racing“.  

„Motor je, pochopiteľne, modifikova-
ný na preteky, ale vychádza z  12,4-litrového 
šesťvalca MAN D2676. V  sériovom vyhoto-
vení poskytoval maximálny výkon 480 k, po 
úpravách na preteky dosahuje úctyhodných 

1200 k, pričom ešte masívnejší je maximálny 
krútiaci moment: 6000 Nm v rozsahu otáčok 
1800 – 2300 min-1. S motorom je spriahnutá 
16-stupňová prevodovka ZF (počas pretekov 
pilot využíva iba najvyššie prevodové stup-
ne – veľkú sedmičku a  veľkú osmičku, resp. 
v  šikanách ide o  pol stupňa nižšie). Štarty 
sú letmé, a tak dôležitá je akcelerácia trucku 
z  ustálenej rýchlosti. Náš pretekový MAN 
zrýchli zo 60 km/h na 160 km/h za 7 sekúnd,“ Fo
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Predátor
predstavuje Csaba Bakó pohonný reťazec. 

Akceleruje ako drak a  toľko aj zožerie: 
v  pretekoch má spotrebu 100 litrov na 100 
kilometrov. Áno, liter na kilometer! 

Predpisy ME limitujú maximálnu rých-
losť na „iba“ 160 km/h. Samozrejme, poten- 
ciál vozidla je ďaleko väčší. „V tejto konfigurá-
cii dosiahne truck najviac 180 km/h. Ale ke- 
by sme zmenili prevodovku, predpokladám, 
že potom by sa dokázal rútiť rýchlosťou oko-

lo 280 km/h,“ pokračuje Csaba. Prekročenie 
rýchlosti v pretekoch sa penalizuje, takže vo-
zidlá sú vybavené automatickým obmedzo-
vačom, v tomto prípade na báze GPS.    

Každý pretekový truck je robený na 
mieru. Zvonka síce ťahače rovnakej značky 
vyzerajú podobne, ale líšia sa odpružením, 
podvozkom, riadením... „Na druhej stra-
ne množstvo komponentov pochádza zo 
sériovej výroby, napríklad predná a  zadná 
náprava. Ale zmenené sú pozície pružín a tl-
mičov, výrazne je modifikovaná geometria 
odpruženia... Prevodovka je úplne sériová.“ 
Zo všetkých komponentov sú najviac namá-
hané brzdy. „Preto sú kotúče permanentne 
chladené vodnou hmlou. Bez chladenia by 

brzdy vydržali dve-tri kolá, potom by sa roz-
žeravili na vyše 1000 stupňov. Vďaka chlade-
niu teplota neprekročí 400 °C. Voda sa pred 
pretekmi plní do dvoch l00-litrových nádrží. 
Sú umiestnené v ráme medzi nápravami, na 
každej strane jedna. Množstvo vody rozpra-
šované na predné a  zadné brzdové kotúče 
sa dá za jazdy regulovať,“ vysvetľuje Csaba 
Bakó. „Znie to paradoxne – na jedny preteky, 
ktoré merajú zhruba 50 km, tankujeme 60 
litrov nafty a až 200 litrov vody.“

RYAN SMITH, 35-ročný britský šampión zo 
sezóny 2016, absolvuje na tomto trucku štyri 
podujatia ME 2017 vrátane pretekového ví-
kendu na Slovakia Ringu.

KABÍNA pochádza z modelového 
radu TGS, ale z pôvodného 
interiéru neostalo nič. K povinnej 
bezpečnostnej výbave patrí 
masívna ochranná „klietka“ 
z oceľových rúr s priemerom 
72 mm. Jazdec na monitore 
pred sebou vidí najdôležitejšie 
informácie: teplotu motora, 
oleja, plniaci tlak, teplotu 
každého brzdového kotúča, 
časy dosiahnuté napríklad 
v meranom tréningu, ale aj alarm 
signalizujúci poruchu.

VONKAJŠIE ROZMERY 
pretekového špeciálu MAN: 
dĺžka 4,50 m, šírka 2,55 m, 
výška 2,60 m, rázvor 3600 mm. 
Minimálna hmotnosť 5300 kg, 
rozloženie hmotnosti na prednú/
zadnú nápravu 60:40. Na točňu 
nestúpať, je z plastu!

PRED ŠTARTOM 
ADRENALÍNOVEJ JAZDY: 
V pevnom objatí päťbodových 
bezpečnostných pásov 
v anatomickom sedadle.
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ROZŠÍRENÁ ZÁRUKA sa od začiatku roka 
2017 vzťahuje na všetky opravy, ktoré sa vy-
konajú v  servisných centrách MAN vrátane 
všetkých Originálnych dielcov MAN®, Origi-
nálnych dielcov MAN ecoline® a  produktov 
z  ponuky Originálneho príslušenstva MAN, 
ktoré sú namontované v rámci opravy. Dvoj-
ročná záruka okrem toho pokrýva akékoľvek 
servisné práce súvisiace s  inštaláciou ná-
hradných dielcov.

ORIGINÁLNE DIELCE MAN® sa vyrábajú a tes-
tujú v súlade s prísnymi štandardmi kvality 
a získajú si vás vysokou mierou spoľahlivosti 
a  hospodárnosti. Nesmieme zabudnúť ani 
na rýchlu dostupnosť náhradných súčiastok, 
ktoré sú dôležitým pilierom služieb súvisia-
cich s náhradných dielcami MAN. V značko-
vých servisných centrách je okamžite k dis-
pozícii priemerne vyše 8000 originálnych 
súčiastok vrátane tých, čo sú určené pre star-
šie modely a  špeciálne vozidlá. Vďaka tomu 
možno v  prípade poškodenia skrátiť dobu 

servisu na minimum. Deväťdesiatpäť per-
cent tých špeciálnych náhradných dielcov, 
ktoré nie sú k dispozícii okamžite, sa do ser-
visných centier doručuje promptne na ďalší 
deň prostredníctvom Európskeho logistické-
ho centra, ktoré spoločnosť MAN založila.

ORIGINÁLNE DIELCE MAN ECOLINE® sú vý-
menné komponenty, ktoré podľa noriem pre 
Originálne dielce MAN® repasuje buď samot-
ná spoločnosť MAN alebo pôvodný výrobca 
(OES) alebo externý poskytovateľ služieb. 
Rozsiahle repasovanie garantuje, že kvalita 
náhradných dielcov ecoline je rovnaká ako 
pri nových originálnych dielcoch. Umožňujú 
dlhodobú údržbu vášho vozidla pri zachova-
ní jeho časovej hodnoty, pretože cenovo vý-
hodnejšie opravy a náklady na údržbu znížia 
celkové náklady na vlastnenie vozidla – Total 
Cost of Ownership (TCO). Aj Originálne dielce 
MAN® ecoline sú dostupné v každom servis-
nom stredisku MAN a tiež sa na ne vzťahuje 
rovnaká záruka v trvaní 24 mesiacov. 

V LOGISTIKE náhradných dielcov má kľú-
čovú rolu fabrika MAN v  rakúskom meste 
Salzgitter. V  máji 2016 prebehla tretia fáza 
rozšírenia jej logistického centra, čím sa 
celková plocha skladu zväčšila o  60  000 
štvorcových metrov na 172 000 m2. V rámci 
zmien štruktúry kľúčových kompetencií sie-
te MAN Production Truck (PT) sa z  Dachau 
pri Mníchove do Salzgittera presťahoval tiež 
kompletný sklad náhradných dielcov. Aby sa 
zabránilo eventuálnym problémom pri pre-
sune, centrálny sklad náhradných dielcov 
sa z jednej lokality do druhej premiestňoval 
postupne – v koordinácii s postupom staveb-
ných prác v Salzgitteri. 

Rozšírenie kapacít znamená, že logistické 
stredisko bude odteraz jediným centrálnym 
skladom logistiky náhradných dielcov MAN. 
To zásadným spôsobom zníži komplexnosť 
logistického procesu a v budúcnosti umožní 
ďalšiu optimalizáciu logistiky náhradných 
dielcov v spoločnosti MAN.

Predĺžená
garancia MAN rozširuje záruku na 

originálne náhradné dielce 
na dva roky. 
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Rozsiahle a  dlhodobé skúsenosti s  prá-
cou v službách jedného z najvýznamnejších 
výrobcov nákladných a úžitkových vozidiel, 
autobusov i autokarov vyplývajú z vyše dva-
dsaťročnej praxe na rôznych pozíciách v au-
tomobilke MAN.

Pán riaditeľ, s  akými ambíciami pri-
chádzate do zastúpenia MAN v  Českej 
a Slovenskej republike?

Mojím jednoznačným cieľom je ponúk-
nuť zákazníkom to najlepšie, čo pod značkou 
MAN vyrábame a  pripravujeme. Splniť ich 
oprávnené požiadavky a postarať sa, svojím 
dielom, o  ich efektívne podnikanie. Za rov-
nako dôležité však považujem tiež plnenie 
nárokov mojich pracovných partnerov, spo-
lupracovníkov, zamestnancov. Ten najdôle-
žitejší recept, ktorý vedie k úspechu, je totiž 
predovšetkým o  ľuďoch. O  zákazníkoch aj 
o kolegoch i zamestnancoch. Iba spokojnosť 
na všetkých stranách podporuje víťazný po-
cit. Každý má predsa rád víťaza. Kto by sa 
chcel cítiť či premýšľať ako porazený?

V  branži automobilového priemyslu 
nie ste žiaden nováčik. Ako sa odvíjala 
vaša profesijná kariéra? 

Nie, nie, nováčik určite nie som (ľahký 
smiech). Vzdelaním som technik, odborne 
som prakticky rástol s  vývojom motorov 
pre nákladné vozidlá. Táto oblasť techniky 
a špeciálne automobilového priemyslu je mi 
veľmi blízka. Svoju pracovnú púť som začal 
roku 1988 nástupom na svoje prvé miesto do 
spoločnosti Steyr Daimler Puch. S akvizíciou 
Steyru mníchovským MAN som sa dostal do 
služieb jednej z  najvýznamnejších automo-
biliek v  odvetví nákladných a  úžitkových 
vozidiel. Od  roku 1995 som bol konateľom 
spoločnosti STEYR Commercial Vehicles. 
O tri roky neskôr som sa stal obchodným ria-
diteľom spoločnosti MAN Truck & Bus v Ma-

ďarsku. A od roku 2010 som tam pôsobil vo 
funkcii konateľa.

MAN, výrobca nákladných a  úžitko-
vých vozidiel, sa profiluje ako poskyto-
vateľ dopravných riešení, nie „len“ ako 
výrobca vozidiel. V  čom najviac vidno 
možnú synergiu ako pridanú hodnotu pre 
zákazníka?

Keby sme vyrábali a  predávali „len“ ná-
kladné vozidlá, bolo by to dnes, samozrejme, 
málo. Prepojený svet kladie v súčasnosti vy-
soké nároky na nás i  na našich zákazníkov. 
Tak ako my aj oni musia plniť celý rad čoraz 
tvrdších legislatívnych opatrení, čeliť vysoko 
konkurenčnému prostrediu a  svojim klien-

tom musia vedieť ponúknuť sofistikované  
a  dokonalé služby. Aj preto MAN poskytuje 
komplexné riešenia tzv. dopravných prob-
lémov. To dôležité je, aby náš zákazník u nás 
našiel odpovede na všetky svoje otázky. Naši 
špecialisti sú neustále pripravení poradiť 
v  oblasti financovania dopravnej techniky, 
pomôcť s  konfiguráciou konkrétnych vozi-
diel, s optimalizovaním servisných a ďalších 
služieb s  ohľadom na charakter prevádzky, 
so školením vodičov v  súvislosti s  efektív-
nou a  bezpečnou jazdou alebo napríklad 
školením s  vybavením našich vozidiel zvo-
lenými zostavami elektronických asistenč-
ných systémov – znova vzhľadom na typickú 
prevádzku. 

Rozprávali sme sa hlavne o  práci, 
o  produktoch. Sám však hovoríte, že tým 
najpodstatnejším sú ľudia. Kto je teda pán 
Reinhard Faderl, aké má koníčky a  čo ro-
dina?

Som šťastne ženatý, mám tri skvelé deti. 
Vlastne sú už vo veľkej miere samostatné. Čo 
sa týka mojich koníčkov, najprv treba zdôraz-
niť, že vyváženie profesijného a súkromného 
života je naozaj veľmi dôležité. Nájsť správny 
pomer usilovnej práce k možnostiam relaxo-
vania je jeden z  problémov s  najzložitejším 
riešením. Mne k  určitej relaxácii pomáha 
hudba. Od mladosti hrám na gitaru a  sem-
tam, aj keď to môže znieť dosť nezvyčajne, 
pridám hru na trombón. Ak mám možnosť, 
veľmi rád chodím po horách – v  minulosti 
častejšie a po náročnejších chodníkoch a fe-
rátach. Dnes veľmi kvitujem možnosť rela-
xačného športovania na bicykli. Spolu s mo-
jou manželkou si radi vyrazíme bicykle či už 
do prírody alebo po cyklistických trasách 
v meste ako je napríklad Praha.

Milan Olšanský

Od polovice jari tohto roku nastúpil na 
pozíciu konateľa a generálneho riaditeľa 
spoločností MAN Truck & Bus Czech 
Republic a MAN Truck & Bus Slovakia 
pán Reinhard Faderl. 

Všetko je 
o ľuďoch
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BOLO TO vôbec prvý raz, že MAN staval vý-
robné kapacity „na zelenej lúke“. Závod MAN 
Trucks Sp.zo. v  poľských Niepolomiciach 
(20 km od  Krakova) vyrástol v  rekordnom 
čase – za 16 mesiacov od položenia základné-
ho kameňa po spustenie produkcie. Pritom 
projekt zahŕňal i priekopnícke systémy a nové 
štandardy v efektívnosti logistiky aj v mon-
tážnom procese. Produkcia sa rozbehla pozo-
ruhodným tempom: sériovú výrobu spustili 
v októbri 2007 a už v júli 2008 zišlo z montáž-
nej linky desaťtisíce vozidlo. Dnes niepolo-
mický závod, ku ktorému vedie Ulica Rudolfa 
Diesela, zamestnáva 545 ľudí s priemerným 

Fabrika v Niepolomiciach 
neďaleko Krakova oslávi tento rok 

prvé okrúhle jubileum: 
10. narodeniny. Pred desiatimi 

rokmi tam oficiálne odštartovala 
produkcia ťažkých nákladných 
vozidiel v novom montážnom 

závode MAN.

Prvotriedna montáž, 
špičková kvalita

vekom iba 38 rokov. Fluktuácia je malá, mnohí 
z nich tu pracujú od spustenia výroby, teda už 
desiaty rok. 

So skupinou slovenských zákazníkov 
MAN sme v polovici februára vyrazili na ex-
kurziu do  Niepolomíc – pozrieť sa, ako sa 
v Poľsku rodia „ich“ vozidlá. Podujatie zorga-
nizovala spoločnosť MAN Slovakia. Hneď 
po príjazde prekvapila úctyhodná rozloha zá-
vodu, ktorý sa rozkladá na ploche 250 000 m2, 
z  toho samotná montážna hala vysoká 10 
metrov má rozlohu 78 000 m2 a sú v nej dve 
linky. Celý areál fabriky zaberá 116 hektárov.

V Niepolomiciach je výlučne montážny 

závod. Hlavné konštrukčné skupiny dodávajú 
nemecké fabriky MAN (nápravy – Salzgitter, 
motory – Norimberg, kabíny – Mníchov) a tiež 
externí dodávatelia. Prirodzene, takýto vý-
robný reťazec si vyžaduje bezchybnú logisti-
ku, aby bol garantovaný plynulý tok kompo-
nentov pre jednotlivé sekvencie výroby. 
Zhruba 15 % dielcov je na sklade priamo vo 
fabrike a až 85 % dovážajú ťahače v návesoch. 
Toto je seriózna úloha pre logistické služby, 
pretože priemerná vzdialenosť pri doprave 
dielcov do  Niepolomíc je 1000 kilometrov. 
Ďalšiu logistickú výzvu predstavuje šírka pa-
lety komponentov. Pre lepšiu predstavu: 

Maximálna kapacita niepolomického 
závodu pri jednozmennej prevádzke 

je 76 truckov za deň.
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na výrobu rozmanitých modelov treba zabez-
pečovať až 6000 dielcov, pričom jeden truck 
je vlastne obrovské „puzzle“, ktoré má cca 1100 
samostatných častí – od  malej skrutky až 
po kompletnú kabínu. 

Produkcia vozidiel prebieha na kontinuál-
nej montážnej linke, ktorá pozostáva z dvoch 
častí prepojených do  tvaru písmena U 
a priestoru výstupnej kontroly. Zahŕňa kom-
pletizovanie šasi, montáž predných náprav, 
montáž zadných náprav, otočenie podvozka, 
lakovanie rámov, inštalovanie vzduchový po-
trubí a káblov, montáž motora, spojenie kabí-
ny s podvozkom, namontovanie kolies, plne-
nie prevádzkovými náplňami a naštartovanie 
hotového vozidla. 

Úplne prvým krokom v procese montáže 
je nalepenie VIN. Budúce vozidlo sa od jedné-
ho pracoviska k druhému pohybuje rýchlos-
ťou 0,8 až 2,0 m za minútu, pričom cesta k ďal-

šiemu „pracovného taktu“ meria 12 metrov. 
Jeden pracovný takt v čase našej návštevy tr-
val 6:39 minúty a aktuálna denná produkcia 
bola nastavená na 68 vozidiel. 

Plynulý prísun materiálu, dynamika, vy-
soký stupeň automatizácie a štandardizácie, 
to sú kľúčové faktory efektívnych logistických 
a výrobných operácií. Na linke je tiež niekoľko 
pribežných pracovísk technickej kontroly, špe-
ciálna inšpekcia „očami náročného kvalifiko-
vaného zákazníka“ a napokon záverečný audit 
hotových vozidiel. 

Paleta produktov obsahuje ťahače i pod-
vozky ťažkých modelových radov TGX a TGS 
s celkovou hmotnosťou nad 18 ton, samozrej-
me s rôznymi konfiguráciách pohonu, s dvo-
mi až štyrmi nápravami a kabínami XXL, XLX, 
XL či LX. Hotové produkty smerujú hlavne 
na európske trhy, ale fabrika dodáva vozidlá aj 
na Stredný východ a tiež do Ázie a Afriky.

Prvý ťahač TGA 19.400, ktorý 
zišiel z montážnej linky 

4. 10. 2007 a vedľa neho 
aktuálny model TGX Euro 6.

Exkurzie sa zúčastnili zákazníci MAN z rôznych regiónov Slovenska spolu s predajcami MAN Slovakia.

MONTÁŽNY ZÁVOD MAN v Niepołomiciach 
nedávno dosiahol významný míľnik:  
14. marca 2017 z neho vyexpedovali 
90 000. truck od spustenia výroby v októbri 
2007. Bol to ťahač návesov MAN TGS 
18.420 4x2 BLS – TS, ktorý si prevzal 
Marek Sachs, generálny riaditeľ poľskej 
dopravnej spoločnosti Sachs Trans 
(na snímke tretí sprava). Malej slávnosti sa 
zúčastnil v sprievode svojej manželky Aliny 
Sachs, dvoch synov a zaťa. Symbolický 
kľúč si prevzal od Pawla Stazyka, 
námestníka riaditeľa závodu.

90 000. truck z Niepolomíc 

PERLIČKY Z VÝROBY: Až 90 % pracovných 
úkonov tvorí spájanie dielcov skrutkami 
s maticou.  Pracovníci na montážnej linke 
majú poruke vyše 600 pneumatických skrut-
kovačov a  500 momentových kľúčov, aby 
všetky spoje boli dotiahnuté predpísaným 
spôsobom.  Náradie sa kontroluje denne, za-
riadenia na uťahovanie skrutiek kalibrujú raz 
za mesiac.  Každé vozidlo má individuálnu 
špecifikáciu – presne podľa priania zákazníka. 
Je rozpísaná na 44 stranách A4 a pracovníci 
na jednotlivých sekciách linky do nej potvr-
dzujú vykonané úkony.  Výroba jedného vo-
zidla trvá cca 10 hodín.  Hala s montážnou 
linkou je dlhá 700 metrov.

Paleta produktov obsahuje ťahače i podvozky ťažkých 
modelových radov TGX a TGS s celkovou hmotnosťou 
nad 18 ton. 



30

Exkluzívna 
edícia
V polovici mája flotilu 
predvádzacích vozidiel 
spoločnosti MAN Truck & Bus 
Slovakia obohatil luxusný 
MAN PerformanceLine.

i bezpečnostné pásy, reliéf leva na opierkach 
hlavy, špičkový audio systém s  navigáciou 
MAN Media Truck Advanced a  množstvom 
funkcií – to všetko spolu s ďalšími nadštan-
dardnými prvkami výbavy vytvára luxusnú 
kvalitu interiéru.

Prémiový TGX 18.640 4X2 LLS s kabínou 
XXL s aeropaketom poháňa 471-kilowatový 
motor (640 k), teda najvýkonnejšia pohonná 
jednotka z  produkcie MAN s  úctyhodným 
krútiacim momentom 3000 Nm v  širokom 
rozsahu otáčok už od  930 až po  1350 min-1. 
V  kombinácii s  automatizovanou 12-stup-
ňovou prevodovkou TipMatic PROFI a  in-
tardérom ZF ponúka skvelý potenciál pre 
ťažkú dopravu aj na najnáročnejších trasách. 
Samozrejmosťou v  takomto špičkovom ťa-
hači je komplexná zostava najmodernejších 
prvkov aktívnej bezpečnosti a  sofistikova-
ných asistenčných systémov vrátane GPS 
tempomatu EfficientCruise 2 s  funkciou  
EfficientRoll. 

Z  exkluzívnej verzie modelu TGX D38 
bude vyrobená limitovaná iba 100-kusová sé-
ria. Zatiaľ jediný TGX PerformanceLine na Slo-
vensku je vystavený v  bratislavskom MAN 
Truck & Bus Centre. Lákavý a inšpirujúci...
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Štýlový interiér: kožené čalúnenie 
sedadiel s modrým prešívaním, modré 

záclonky i bezpečnostné pásy, reliéf 
leva na opierkach hlavy...

EDÍCIA MAN PERFORMANCELINE reprezentu-
je to najlepšie, čo sa momentálne dá objednať 
zo  sériovej produkcie. Spodok karosérie le-
mujú lišty z leštenej nerezovej ocele s integ-
rovanými obrysovými LED svetlami, hore 
dominuje strešná rampa so štyrmi halogé-
novými diaľkovými reflektormi a  slnečná 
clona, nechýbajú fanfáry, kryty vonkajších 
zrkadiel sú v  antracitovej farbe. Pozornosť 
pritiahnu aj kolesá ALCOA Dura Bright EVO 
z  ľahkých zliatin s  lešteným povrchom. Pre 
špeciálnu edíciu vybrali štylisti efektnú oce-
ľovomodrú metalízu. 

Kožený multifunkčný volant a  sedadlá 
najvyššej triedy s  čalúnením koža/alcanta-
ra s  modrým prešívaním, modré záclonky 



ZÁRUKA 24 MESIACOV.
Servis a originálne dielce MAN.

Originálne dielce MAN® skvele pasujú a sú synonymom vysokej kvality. V kombinácii s profe- 
sionálne odvedenou prácou v autorizovaných servisoch MAN zaručujú očakávanú spoľahlivosť, 
skracujú prestoje a predlžujú životnosť vozidla.
Dvojročná servisná záruka MAN je poskytovaná na všetky opravy vykonané autorizovanými 
servismi MAN s  použitím Originálnych dielcov MAN®, Originálnych dielcov MAN® ecoline 
a Originálneho príslušenstva MAN®.

Vyššia kvalita, dvojnásobný čas: 
záruka 24 mesiacov.



NIEKTO MUSÍ UDÁVAŤ TÓN.

Nový MAN TGX necháva ostatné vozidlá svojej kategórie pozadu – vďaka výnimočnej 
efektívnosti a výkonu si razí cestu v čele konkurencie. To všetko zásluhou mnohým novinkám 
vo vývoji, ktoré sme zaviedli – v hnacom ústrojenstve, silnom motore MAN D38 s vysokým 
krútiacim momentom, sérii nových funkcií zvyšujúcich pohodlie a tiež pri rôznych vylepšeniach 
v oblasti bezpečnosti, vzhľadu a výkonu. Napokon, efektívnosť je pre budúcnosť nákladnej 
dopravy kľúčová. Ideme a pôjdeme ďalej. 
O najnovších nákladných vozidlách zistite viac na www.truck.man

Nový MAN TGX D38.
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