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TICHÁ REVOLÚCIA
MAN odštartoval éru distribúcie tovarov 

v mestách vozidlami s plne elektrickým pohonom

Slovensko



VÁŠ NOVÝ DOMOV 
JE AKO SEN.

„Druhý domov“ pre každého vodiča nákladného vozidla je teraz ešte pohodlnejší. Kvôli tomu 
sme kompletne prerobili naše kabíny – s chladničkou, ktorú možno celú zasunúť pod lôžko, 
s prepracovaným dizajnom, s ergonomicky riešenými ovládacími prvkami a mnohými ďalšími 
vylepšeniami. Vďaka adaptívnemu tempomatu s  funkciou Stop & Go je riadenie takmer 
zautomatizované. Pre vás to znamená viac komfortu a bezpečnosti – bez ohľadu na to, kam 
idete. Pozrite si náš pojazdný domov na www.interior.man

V novom, elegantnom interiéri vášho 
vozidla MAN TG sa na cestách budete 
cítiť celkom ako doma. 
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PRIBLIŽNE 70 PERCENT ľahkých úžitko-
vých vozidiel, ktoré sa využívajú v mestách, 
najazdí menej ako 100 kilometrov denne, pri-
čom dosahujú nízku priemernú rýchlosť.  
Takže elektrické vozidlá s teoretickým dojaz-
dom do  160 kilometrov majú potenciál 
pokryť približne tri štvrtiny všetkej prepravy 
v mestských centrách. Nový plne elektrický 
van MAN eTGE s  celkovou hmotnosťou  
3,5 alebo 4,25 t je ideálne vybavený pre pre-
vádzku v takomto pracovnom režime: na jed-
no nabitie má dojazd až 160 km a  odvezie 
od 950 do 1700 kg. 

Pre elektrický TGE si výrobca vybral  
synchrónny motor s maximálnym výkonom 
110 kW. Poháňa predné kolesá, pričom 
najväčší kr útiaci moment 290 Nm je 
k dispozícii okamžite a pri každej rýchlosti. 
To vozidlu zabezpečuje kedykoľvek veľkú 
agilnosť. Pri jazde maximálnym tempom  
90 km/h je spotreba energie približne  
20 kWh na 100 kilometrov. 

Skôr či neskôr – tak ako je to pri mo-
bilných telefónoch – bude úplne bežné 
nabíjať plne elektrické vozidlo na nasledu-
júci deň počas predchádzajúcej noci. Časy 

ÚRAD PRE OBSTARÁVANIE nemeckého Fe-
derálneho ministerstva vnútra podpí-
sal so spoločnosťou MAN Truck & Bus 
Deutschland kontrakt na 210 overených 
a osvedčených vozidiel strednej hmot-
nostnej kategórie pre nasadenie v teréne. 
Ide o podvozky TGM 18.290 4x4 s dvojitou 
kabínou odpružené listovými pružinami 
vpredu aj vzadu, rázvor 4200 mm. Val-
níkové nadstavby vybavené zdvíhacím 
zadným čelom zabezpečuje spoločnosť 
Freytag Karosseriebau. Vozidlá bude vy-
užívať Nemecká federálna agentúra pre 
technickú pomoc, dodávky sa zrealizujú 
postupne počas budúcich štyroch rokov. 
Generálnym dodávateľom celého projek-
tu je MAN.    
Holger Mandel, predseda správnej rady 
MAN Truck & Bus Deutschland, ku kon-
traktu povedal: „Získali sme túto veľkú 
objednávku ako dôkaz, že Federálne mi-
nisterstvo vnútra nám naozaj dôveruje. 
Súčasne je to ďalší míľnik v skvelých dl-
hodobých obchodných vzťahoch a to nás 
motivuje, aby orientácia na zákazníka 
mala v budúcnosti hlavnú prioritu pri vý-
voji vozidiel a služieb.”

210 off-roadov

nabíjania pre eTGE: 40-kilowattová nabíjacia 
stanica nabije batériu za  45 minút na  80 
percent, pri využití súčasných wallboxov 
bude nabitý na  100-percentnú kapacitu 
za menej ako päť a pol hodiny. Približne deväť 
hodín potr vá úplné nabitie z  bežnej 
220-voltovej siete. Pri náležitej starostlivosti 
36 kWh nabíjateľná batéria po  desiatich 
rokoch a cca 2000 nabíjacích cykloch stráca 
iba 15 percent zo svojej kapacity. Batérie sú 
umiestnené pod podlahou nákladného 
priestoru, ktorý je mierne zvýšený – ako 
majú verzie s pohonom zadných kolies. 

V počiatočnej fáze sa vozidlá MAN eTGE 
budú dodávať so štandardným rázvorom 
a  vysokou strechou. Týmto produktovým 
radom hodlá MAN Trcuk & Bus osloviť 
predovšetkým flotilových zákazníkov – 
vrátane konceptu služieb v y tvoreným 
na mieru podľa ich potrieb. Na nový eTGE, 
ktorého cena je cca 69  500 eur, sú už 
podpísané prvé objednávky a kúpne zmluvy. 
Prvé elektrické dodávkové vozidlá značky 
MAN začnú jazdiť vo veľ komestských 
ag lomeráciách v  Nemeck u, Ra k úsk u, 
Belgicku, Francúzsku, Nórsku a Holandsku. 

Na plný prúd 

Trucky značky MAN nie sú v Nemeckej federálnej 
agentúre pre technickú pomoc žiaden nováčik, 
v rôznych verziách ich využíva už roky.
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REPREZENTANTI MAN Truck & Bus Slova-
kia a nového tímu Audi Sport Slovakia sa do-
hodli na spolupráci v rámci medzinárodnej 
série pretekov automobilov kategórie GT.

V druhej polovici apríla sa oficiálne pred-
stavil nový tím Audi Centrum Bratislava, kto-
rý s vozidlom Audi R8 LMS GT3 bude štarto-
vať na  13 medzinárodných podujatiach 
vrátane Slovakia Ringu. 

V logistike tímu dostal dôležitú rolu ťa-
hač TGX 18.500 4X2 BLS: bude prepravovať 
špeciálny náves upravený na transport prete-
kového Audi. Truck s rázvorom 3900 mm má 
368-kilowattový motor (500 k), ktorý generu-
je najväčší krútiaci moment 2500 Nm v rozsa-
hu otáčok 930 – 1350 min-1. Automatizovaná 
prevodovka MAN TipMatic GZ 2700 12+2 DD 
so softvérom PROFI s funkciou EasyStart je 
vybavená retardérom, stály prevod i = 2,53. 
Objem palivových nádrží je 490, resp. 370 l. 
Okrem špičkových technických parametrov 
a najmodernejších prvkov aktívnej bezpeč-
nosti (EBA 2, LGS IV) vodič môže počítať 
s podporou asistenčných systémov pre efek-
tívnu jazdu (adaptívny tempomat, prediktív-

Exkluzívne
partnerstvo

ny tempomat EfficientCruise 2). Truck TGX vo 
farbách tímu Audi Sport charakterizuje aj 
nadštandardná výbava exteriéru: súprava  
aerodynamických doplnkov či hliníkové ko-
lesá ALCOA Dura Bright EVO. V najväčšej ka-
bíne XXL čaká na šoféra okrem kráľovského 
priestoru aj multifunkčný volant, automatic-
ká klimatizácia, nezávislé kúrenie, chladiaci 
box, rádio MAN Media Truck Advanced so 
7-palcovým displejom aj s navigáciou, hands-
free pripojenie pre dva mobily… 

©
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 „Pasažier“ cestujúci v špeciálnom ná-
vese bude štartovať hlavne na pretekoch 
seriálu superšportových automobilov ka-
tegórie GT zaradených do  stredoeuróp-
skych majstrovstiev (FIA CEZ) a Blancpain 
GT Series. Audi R8 LMS konštrukčne vy-
chádza z kupé Audi R8 druhej generácie, 
no má všetky modifikácie predpísané FIA 
pre kategóriu LMP (Le Mans Prototypes). 
Motor V10 so zdvihovým objemom 5,2 lit-
ra generuje výkon 441 kW (600 k) a maxi-
málny krútiaci moment viac než 550 Nm, 
ktorý sa prenáša na  zadné kolesá pro-
stredníctvom elektro-hydraulickej trojla-
melovej spojky a sekvenčnej šesťstupňo-
vej prevodovky s ovládaním na volante. 
Hmotnosť vozidla je 1225 kg, bezpečnost-
ná palivová nádrž má objem 120 litrov.     

Divízia Audi Sport využíva vozidlá 
značky MAN pri preprave svojich preteko-
vých automobilov na podujatia série DTM 
a vytrvalostné preteky už od roku 2009. 
Spoľahlivé ťahače návesov zabezpečujú 
naprieč Európou aj transport náhradných 
dielcov, mobilných konferenčných miest-
ností, lekárskeho zariadenia a zázemia pre 
inžinierov tímu. Teraz sa partnerom prvé-
ho a jediného tímu Audi Sport na Sloven-
sku stala spoločnosť MAN Truck & Bus 
Slovakia.

Na fotografii z tlačovej 
konferencie nového tímu sú 
Jirko Malchárek, jeho syn 
Christian Malchárek – jazdci 
Audi Sport Slovakia (druhý, 
resp. tretí zľava) a vpravo 
Ing. Radoslav Jurča, konateľ 
spoločnosti MAN Truck & 
Bus Slovakia.
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ŠPECIALITY 
Z VEĽTRHU IFAT

M NÍCHOVSKÝ VEĽTRH IFAT je bez pochýb svetovou 
prehliadkou techniky a technológií pre vodáren-
stvo, čistenie odpadových vôd, spracovanie odpa-
du a opätovného využitia základných surovín. 
Uplynulého ročníka, ktorý sa konal v  polovici 
mája, sa zúčastnilo 3305 vystavovateľov z 58 kra-

jín a počas týždňa prešlo turniketmi výstaviska 142 472 návštevníkov 
zo 160 krajín. Spoločnosť MAN na tomto významnom fóre vystavovala 
päť exponátov pre komunálne služby – okrem nového TGE aj dve vo-
zidlá TGM a dve z radu TGS. Súčasťou expozície bola tiež široká ponuka 
služieb, špecifické možnosti lízingu a financovania pre tento sektor ná-
kladnej dopravy a pestrá paleta možností špeciálnych úprav, ktoré po-
núkajú Modifikačné centrá pre trucky. 

Je úplne jedno, nakoľko variabilná 
je vaša logistika odvozu odpadu 

alebo údržby ciest a zimného 
servisu. Spoločnosť MAN ako 

osvedčený partner aj pre sektor 
komunálnych služieb ponúka 

inovatívne riešené vozidlá, 
na ktoré sa môžete spoľahnúť.
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ŠPECIALITY 
Z VEĽTRHU IFAT

©
  

M
A

N

SPOLOČNOSŤ MAN po prvý raz na tomto veľtrhu predstavila vozidlo 
pre komunálne služby na báze svojho nového vanu. Vystavený TGE 5.180 
bol vystrojený pre komunálne služby a zimnú údržbu. Päťtonové vozidlo 
s jednoduchou kabínou charakterizuje dvojmontáž kolies na zadanej ná-
prave, pohon zadných kolies a spevnený podvozok. Oranžová farba ka-
rosérie a oranžové majáky sú súčasťou štandardnej výbavy týchto vozi-
diel. Montážne zariadenie vpredu umožňuje v zime pripojiť snežný pluh 
a na trojstranný sklápač sa dá priamo vo výrobe nainštalovať posýpacia 
nadstavba.

Nový MAN TGE sa uplatní aj 
v sektore komunálnych služieb.

01

02

NOVINKA 
PRE ZIMNÚ ÚDRŽBU

UŽITOČNÝ 
PO CELÝ ROK

Flexibilne koncipovaný 
MAN TGM 13.290 4x4 BL 
s vymeniteľnou nadstavbou.

Efektívne využitie v komunálnych službách znamená, 
že vozidlo možno nasadiť do služby flexibilne počas celého 
roka. Vystavený MAN TGM 13.290 4x4 BL je učebnicový prí-
klad. Vymeniteľná valníková nadstavba s pripojeným na-
kladacím žeriavom zvládne akúkoľvek úlohu – či už sa 
mesto venuje stavbe ciest, údržbe zelených plôch a záhrad 
alebo údržbársky tím musí prevážať sutinu, dlažbové kame-
ne, zeminu či rastliny, truck MAN TGM sa o to postará. Ako 
druhá vymeniteľná nadstavba je k dispozícii nádrž s vodou 
na zalievanie rastlín počas leta. A v zime po namontovaní 
vymeniteľnej posýpacej nadstavby a inštalácii snežného 
pluhu sa MAN TGM dá nasadiť na údržbu ciest. V súlade 
s výbavou typickou pre tento sektor spoločnosť MAN už 
z výroby dodáva truck TGM s oceľovým nárazníkom, s hy-
draulikou pre použitie v komunálnych službách, montáž-
nou doskou pre snežný pluh, s  prídavnými zvýšenými  
reflektormi a smerovkami pre lepšie osvetlenie v zime, ako 
aj s oranžovými majákmi. Uzávierky diferenciálov vpredu 
a vzadu sú zárukou bezpečnej trakcie na nespevnených po-
vrchoch i pri jazde po snehu a zľadovatených cestách.

BEZPEČNEJŠIE MANÉVROVANIE
Manévrovanie, cúvanie a  krátke jazdy 

od jednej smetnej nádoby k druhej v husto 
zastavaných obytných zónach, kde je zapar-
kované množstvo áut, si od vodiča vyžaduje 
vysokú mieru sústredenia. MAN prezentoval 
viaceré systémy, ktoré šoférovi sprostredku-
jú panoramatický prehľad.

Systém monitorovania priestoru za vo-
zidlom ViSy využíva inovatívne 3D senzory, 

ktorými identifikuje polohu a pohyb objek-
tov za  vozidlom a  vedľa neho. V  závislosti 
od analýzy situácie systém aktivuje akustic-
ký varovný signál, vizuálny indikátor na ob-
razovke zabudovanej do palubnej dosky ale-
bo preventívne spustí núdzové brzdenie. 

Pozoruhodný je systém, ktorý vytvára 
pohľad zhora a poskytuje 360-stupňový pa-
noramatický záber: video-snímky zo 4 širo-
kouhlých kamier spojí do  jedného obrazu 

a premietne vodičovi na monitore v kabíne.
Niektoré vozidlá vystavené na  stánku 

značky MAN mali kamerové systémy zobra-
zujúce priestor na pravej strane vozidla. Vďa-
ka tejto technológii šofér pri zabáčaní alebo 
manévrovaní jednoduchšie odhalí kritickú 
situáciu: okrem vonkajšieho spätného zrkad-
la mu pomáha získať prehľad aj obrazovka 
namontovaná na pravom A-stĺpiku v kabíne 
alebo displej na palubnej doske. 
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Pre potreby sektora komunálnych služieb 
treba sériové šasi neraz podrobiť veľmi špeci-
fickým úpravám. Najčastejšie ide o modifiká-
cie kabíny, zmeny podvozka alebo prispôso-
benie pohonnej sústavy. Modifikačné centrá 
MAN majú viac než 30 rokov skúseností s pri-
spôsobovaním vozidiel požiadavkám zákaz-
níkov, ktoré nemožno splniť vo veľko- 
sériovej výrobe.

Čo sa týka kabíny, možno si objednať plo-
ché alebo zošikmené strechy či strešné vý-
klenky presne na mieru. Medzi žiadané úpra-
vy patrí predĺženie kabíny typu C pre 
zväčšenie priestoru v interiéri. Lisovaný sklo-
laminátový dielec, ktorý sa využíva ako 
zadná stena, poskytuje približne 26 centi-
metrov navyše. Niektoré magistráty si objed-
návajú na kabíne trucku posuvné dvere – je 
to výhoda v tesnom priestore na uliciach pl-

Rad MAN TGM demonštruje svoje silné stránky – veľké užitočné zaťa-
ženie a komfortnú kabínu – aj vo forme trojnápravového vozidla na odvoz 
odpadu. Nastupovanie do kabíny je pohodlné len po dvoch schodíkoch, čo 
vodič ocení, keďže musí často vystupovať a nastupovať. Predĺženie kabíny 
typu C prinieslo posádke vozidla o 265 milimetrov viac priestoru. Zväčšu-
je sa tým aj odkladací priestor za sedadlami, ktorý sa dá využiť napríklad 
na uloženie a zavesenie pracovného oblečenia či odevu do dažďa. Truck 
MAN TGM vo vyhotovení s maximálnou celkovou hmotnosťou 26 ton 
vstupuje do segmentu odvozu odpadu s výhodou veľkého užitočného za-
ťaženia – odvezie asi o jednu tonu viac v porovnaní s modelom MAN TGS. 
K tomu sa pridáva ešte i flexibilita nakladania do nadstavby, ktorá má 
objem 22 m3.

Podvozok MAN TGM 26.320 6x2-4 BL, ktorý bol vystavený na veľtrhu 
IFAT 2018, má medzi prvou a druhou nápravou rázvor 4125 mm. Táto kon-
figurácia vychádza z praxe a má cieľ optimalizovať rozloženie zaťaženia 
na všetky nápravy s ohľadom na ťažký, objemný náklad, resp. jeho ťažisko, 
ktoré sa s prisýpaním odpadu neustále mení. Konfigurácia obsahuje aj ria-
denú vlečenú nápravu s nosnosťou 7,5 ton. Tá zvyšuje manévrovateľnosť 
v uliciach plných zaparkovaných áut a pri jazde úzkymi uličkami v cen-
trách miest.

Možnosť objednať si automatickú prevodovku Allison s hydrodyna-
mickým meničom krútiaceho momentu je novinka v konfigurácii pohon-
nej sústavy trucku MAN TGM vo verzii Euro 6. 

Podvozok TGM 26.320 6x2 BL je 
ideálny základ pre nadstavbu 

na zvoz odpadu. 03

04

POZORUHODNÝ POTENCIÁL 
RADU TGM

ÚPRAVY 
NA ŽELANIE

ných zaparkovaných áut. Ďalšou možnosťou, 
ako zväčšiť prepravnú kapacitu dlhších kabín 
typu L, LX a XL, je montáž štvormiestnej lavi-
ce namiesto spodného lôžka. 

Pri podvozku sa úpravy sústredia najmä 
na zmeny rázvoru, skracovanie rámu alebo 
ohýbanie previsov rámu, inštaláciu ďalších 
náprav a riadených zadných náprav alebo po-
súvanie a úpravy prídavných komponentov 
rámu. Najmä pri komunálnych vozidlách 
kvôli náradiu namontovanému na  ráme 
(napr. kefa a  vysávač pri zametacích vo-
zidlách) je potrebné presunúť skrine s baté-
riami alebo nádrže na vzduch či palivo, ktoré 
bežne bývajú umiestnené práve tam. Modifi-
kácie vozidiel pre komunálne služby, ktoré sa 
týkajú hnacieho ústrojenstva, často obsahujú 
výmenu štandardnej prevodovky za automa-
tickú alebo úpravy pomocných pohonov.

Predĺžená kabína typu C 
ponúka +265 mm 
za sedadlami.
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KONFIGURÁCIA 1 + 3

Pokiaľ ide o výkony portfólia vozidiel 
TGS, najsilnejšia verzia má až 500 k. 
Šesťvalcový motor s objemom 12,4 l z typo-
vého radu D26 vo verzii Euro 6 je dostupný 
vo výkonových modifikáciách 420 k,  
460 k a 500 k. Veľké hmotnosti vozidiel, 
náročná topografia alebo potreba vysoké-
ho výkonu a veľkého krútiaceho momentu 
pomocného pohonu sú argumentom pre 
verziu 500 k  aj v  sektore komunálnych 
služieb a odpadového hospodárstva. Kom-
presor vysávacieho systému, ktorý posky-
tuje vozidlu výkon na čistenie kanálov, pot-
rebuje obzvlášť veľký krútiaci moment. 
Motor D26 pri otáčkach 930 – 1350 min-1 
poskytuje krútiaci moment 2500 Nm, ktorý 

sa prenáša cez pomocný pohon do nadstavby 
(pomocný pohon dodáva f irma OMSI, 
na  požiadanie zákazníka sa dá inštalovať 
medzi motor a prevodovku). Táto kombinácia 
v  spojení s  automatizovanou prevodovkou 
MAN TipMatic je pre truck MAN TGS Euro 6 
novinkou.

MAN vystavil tiež štvornápravové vozidlo 
TGS 35.500 8x4-4 BL s konfiguráciou náprav 
1+3. Dve stredné nápravy sú poháňané, ria-
dená vlečená náprava má nosnosť 8 ton. Pod-
vozok je pripravený na montáž sacieho bagra. 

Táto konfigurácia náprav ponúka výhodu 
optimálneho rozloženia zaťaženia. Dosiahlo 
sa to umiestnením objemného kompresora 
v prednej časti nadstavby, kým cisterna pre 
na sat ý mater iá l  aj   sac ie ná st avce 
s  rozťahovacou hadicou sú nad zadnými 
nápravami. Ďalšími argumentmi v  pros-
pech vozidiel 8x4 so zostavou náprav 1+3 je 
lepšia manévrovateľnosť a nižšie opotrebo-
vanie pneumatík v porovnaní s konfigurá-
ciou dvoch riadených náprav vpredu a tan-
demu poháňaných náprav vzadu.

Šasi TGS 35.500 8x4 4-4 BL 
s konfiguráciou náprav 1 + 3.

Pomocný pohon OMSI integrovaný 
medzi motor a prevodovku.

Pri vozidle MAN TGS 23.360 6x2-4 BL 
so zadným nakladačom hmotnosť 
ťažkého a objemného materiálu 
v zadnej časti vozidla nesie riadená 
a zdvíhateľná vlečená náprava 
s nosnosťou 7,5 ton.

Kritický priestor na pravej strane 
vozidla zobrazuje aj monitor 
na stĺpiku kabíny.



10

Tichá  
revolúcia

Splnené požiadavky: eTGM má dojazd až 200 km, 
čo pre potreby mestskej distribúcie stačí, keďže 
vozidlá v tomto sektore dopravy prejdú v priemere 
120 km denne.
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Bez emisií a hluku: MAN 
v Mníchove predstavil výsledok 
svojho vývoja elektrických truckov 
a odštartoval tak éru úplne iného 
systému distribúcie v mestách.

3 500
newton metrov
Elektrický truck poskytuje krútiaci moment 
3500 newton metrov, kým moderný 
dieselový ťahač Euro 6 s výkonom 460 k 
dosahuje len 2300 Nm. 

©
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V  lani v  júli spoločnosť MAN 
predstavila v  Mníchove svoj 
elektrický truck. Skupina po-
zvaných novinárov mohla sle- 
dovať, ako ťahač TGS s návesom 
a distribučný TGM 6x2 urobili 

niekoľko okruhov po testovacej dráhe. Každé 
z vozidiel poháňal centrálny elektromotor.

Nový eTruck vznikol pre distribúciu 
tovarov v  mestách. Tieto veľmi tiché truc-
ky s  nulovými emisiami sa začali koncom 
roka 2017 testovať v  kooperácii s  deviatimi 
partnerskými spoločnosťami, ktoré vytvo-
rili Radu pre udržateľnú logistiku (CNL). Re-
ťazce supermarketov, pivovary i  logistické 
firmy prispievajú do  projektu empirickými 
skúsenosťami. Sériová výroba by sa mala 
začať v  roku 2021 vo fabrike v  rakúskom  
Steyri. A  približne o  rok skôr uvedie MAN 
na trh plne elektrické mestské autobusy.

Používanie elektrických vozidiel v  cen-
trách miest je logickým krokom, keďže 
mnohé štvrte požadujú, aby sa v najbližších 
rokoch úplne eliminovali emisie z dopravy. 

PRE ZABEZPEČENIE HLADKÉHO PRECHODU 
na  elektrickú mobilitu využíva tím MAN 
Transport Solutions svoje odborné znalosti 
a radí prevádzkovateľom vozidlových parkov 
aj obciam pri optimalizovaní trás, manažova-
ní pracovného vyťaženia vozidiel a budovaní 
infraštruktúry nakladania tovarov. Pre MAN 
je to inovácia veľkého rozsahu. „Elektromobi-
lita znamená pre naše priemyselné odvetvie 
zásadnú zmenu,“ zdôraznil počas podujatia 
pre médiá Joachim Drees, generálny riaditeľ 
spoločnosti MAN. Podľa neho bude MAN 
v  rozširovaní novej technológie hrať  
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významnú úlohu. „Plne sme sa oddali proce-
su transformácie,“ vysvetľuje. Bližší pohľad 
na  históriu mníchovského výrobcu jasne 
ukazuje, že to nie sú len prázdne frázy: znač-
ka MAN totiž patrila vždy k hybným silám 
priemyslu a zapájala sa v minulosti napríklad 
do budovania vysokých pecí, stavby železnič-
ných mostov, do výroby eskalátorov a tlačia-
renských strojov... Napokon v roku 1915 spo-
ločnosť začala s výrobou úžitkových vozidiel. 
Pritom každá z týchto aktivít bola v tých ča-
soch naliehavo potrebná pre svetovú ekono-
miku. „Plánujeme poskytnúť presne to, čo po-
trebujú zákazníci,“ dodáva Joachim Drees. 

PRIESKUM MEDZI 180 ZÁKAZNÍKMI značky 
MAN zistil, že takmer každý z nich by chcel 
vykonávať každodenný rozvoz tovaru bez 
narušenia existujúcich logistických procesov. 
Dojazd 130 kilometrov pre ťahač s návesom 
(s maximálne 8 batériami) a 200 kilometrov 
pre sólo vozidlo v  konfigurácii 6x2 (maxi-

Elektrická mobilita 
znamená pre naše 
priemyselné 
odvetvie zásadnú 
zmenu.“
Joachim Drees, generálny riaditeľ MAN SE

Hrdí na úspechy: Joachim Drees 
(vľavo) generálny riaditeľ MAN SE 
a Felix Kybart, vedúci alternatívnych 
pohonov, pred vozidlom eTGS.

málne 12 batérií) znamená, že oba tieto 
modely sú plne spôsobilé splniť požiadavky, 
ktoré prevádzkovatelia kladú na distribuč- 
né trucky. Obidve verzie pritom počas 
prevádzkov ých sk úšok u  zá kazn í kov 
využívali nabíjanie batérií v  noci.

Na  rozdiel od  dobíjania v  prestávkach 
medzi rozvozmi pri takomto spôsobe ba-
térie v  uvedených konfiguráciách získajú 
svoju maximálnu kapacitu počas jediného 
procesu nabíjania, napríklad cez noc. Kľú-
čom k  elektromobilite je nepochybne jej 
efektívnosť. „Široké akceptovanie elektric-
kých vozidiel v  nákladnej doprave povedie 
k novým štandardom, najmä pokiaľ ide o ná-
klady na  prevádzku,“ argumentuje Joachim 
Drees. Myslí si však, že budúcnosť diaľkovej 
kamiónovej dopravy z dlhodobého hľadiska 
bude pravdepodobne smerovať k  vyspelým 
hybridným systémom.

Batérie prechádzajú v súčasnosti podstat-
nými vylepšeniami. Felix Kybart, vedúci od-
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delenia alternatívnych pohonov v spoločnos-
ti MAN Truck & Bus, vysvetľuje, ako sa tieto 
zmeny odrážajú na vývoji elektrického truc-
ku: „Náklady na batérie celosvetovo klesajú 
a zároveň sme svedkami významného rastu 
energetickej hustoty článkov batérií.“ To zna-
mená, že hoci veľkosť zdroja energie ostáva 
rovnaká, umožňuje čoraz väčší dojazd vozi-
diel a redukuje sa nutnosť časovo náročnej 
priebežnej výmeny batérií. „Našou výhodou 
je aj to, že vďaka použitiu centrálneho poho-
nu sa môžeme oprieť o naše osvedčené tech-
nológie,“ hovorí Felix Kybart. „Používame 
overené nápravy a podvozky, vďaka čomu do-
sahujeme vysokú účinnosť a zároveň maxi-
málnu spoľahlivosť.“ Je to modulárny princíp, 
dokonale vhodný na konfigurovanie vozidiel 
podľa požiadaviek zákazníkov. Pod kabínou, 
na mieste, kde bol predtým motor, sú v eTruc-
ku umiestnené štyri lítiovo-iónové batérie. 
Na  bokoch rámu – kde konvenčné vozidlá 
majú nádrže na  naf tu – je miesto pre  
ďalšie batérie.

SPOLOČNOSŤ MAN Truck & Bus získava 
skúsenosti v oblasti alternatívnych pohonov 
pre prevádzku v mestskom prostredí od roku 
2009. V roku 2012 uzrel svetlo sveta koncept 
Metropolis s elektrickým pohonom, ktorý in-
žinieri MAN ďalej rozvíjali a výsledok bol pre-
zentovaný na veľtrhu IAA 2016. Po prvý raz 
vstúpilo na scénu plne elektrické úžitkové vo-
zidlo v  800-voltovej triede skonštruované 
pre mestskú logistiku: vysokovýkonný ťahač 
návesov vychádzajúci z modelu 4x2 s celko-
vou hmotnosťou 18 ton. Teraz k nemu pribu-

dol elektrický TGM 6x2, 26-tonové vozidlo so 
širokou paletou nadstavieb pre distribúciu 
tovarov v mestách.

Pri prezentácii bol pohľad na obidva truc-
ky veľmi pôsobivý. Svižne prechádzali zá-
krutami testovacej trate a nevydávali pritom 
takmer žiaden hluk – prevádzku elektric-
kých vozidiel sprevádza len tiché bzučanie. 
Zrazu počuť odvaľovanie pneumatík a tiché 
syčanie kompresorov, zvuky, ktoré sa bežne 
strácajú v hluku motora. Tichá jazda prináša 
mnoho výhod: „Tieto vozidlá možno nasadiť 
aj v noci. A keďže eTruck neprodukuje emisie, 
môže vojsť aj priamo do  skladu s  tovarom, 
kde ho rovno naložia – to tiež znižuje nákla-
dy,“ vysvetľuje Felix Kybart.

S hodnotami 350 kW a 3500 Nm elektrický 
truck imponuje aj z  hľadiska výkonu 
a krútiaceho momentu. Pre porovnanie: naj-
výkonnejší dieselový motor v  ponuke MAN 
poskytuje 3000 Newton metrov. Nie je teda 
prekvapením, že eTruck štartuje tak svižne 
a  aj preraďovanie prevodových stupňov je 
minulosťou. 

„Pri obhliadke vozidla si všimnete, že 
jeho technológia je pevná a  odolná,“ hovorí 
inžinier Stefan Fries, ďalší člen tímu exper-
tov MAN. Prevodovku už netreba, srdcom 
je  kompaktný elektromotor priamo prepo-
jený na  hnací hriadeľ. Za  kabínou sa nachá-
dza štvorhranný kovový kryt, po ktorým sú 
schované štyri batérie. Nad nimi je nádrž 
s  chladiacou zmesou, pretože „aj elektric-
ký motor potrebuje chladenie,“ vysvetľuje 
S. Fries. Takže podobne ako pri dieselovom 
vozidle aj eTruck má za čelnou maskou ulo-

Nová „čerpacia“ stanica: 
Inžinier Stefan Fries 
predvádza nabíjací modul 
(vpravo). Na snímke vľavo 
je elektromotor.

Cenový trend batérií
Vďaka znižovaniu nákladov sa 
pohon na batérie stáva cenovo 

čoraz dostupnejším. A očakáva 
sa ďalšie klesanie cien.
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žený chladič. Technik tiež ukazuje nabíjacie 
rozhranie na  pravom boku vozidla. Otvára 
klapku a  zasúva zástrčku kombinovaného 
nabíjacieho systému CCS z nabíjacej stanice. 
Na dobitie energie stačí len takýto jednodu-
chý krok. Nie je to o nič zložitejšie ako mani-
pulácia s plniacou pištoľou pri tankovaní pa-
liva zo stojanu na čerpacej stanici, čo bežne 
robíme už vyše sto rokov.

Držte krok s vývojom konceptu eTruck 
od spoločnosti MAN 
> www.truck.man/eTruck 
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Intuitívne ovládanie
Nový koncept umiestnenia spínačov 
je pri kombinácii hlavného 
a vedľajšieho ovládacieho panelu 
ešte intuitívnejší. Spínače príbuzných 
funkcií sú združené do skupín. Rôzne 
funkcie ďalšieho vybavenia 
a nadstavieb sa dajú prepojiť 
s prídavnými spínačmi na voľných 
pozíciách.

Lepšia čitateľnosť
Nový farebný 4-palcový displej 
pomáha zlepšiť čitateľnosť 
a orientáciu v menu. Aktivované 
asistenčné systémy sú farebne 
zvýraznené, ekologické funkcie sa 
zobrazujú zelenou. Informácie sa tak 
jednoduchšie čítajú a rýchlejšie 
pochopia.

Otočný spínač v zornom poli
Hlavný ovládací panel má tri rady 
spínačov. Medzi nimi je ovládanie 
klimatizácie s displejom s vysokým 
kontrastom a tiež otočný spínač 
prevodovky MAN TipMatic, ktorý sa 
presunul do zorného poľa vodiča. 
Najčastejšie používané ovládacie 
prvky sú teraz na prístrojovom paneli 
umiestnené bližšie k vodičovi.

Život v kabíne

Zasúvateľný chladiaci box
V dlhých kabínach chladničku možno 
kompletne zasunúť pod lôžko. Vďaka 
tomu je medzi sedadlami množstvo 
priestoru na státie i pohyb a pri 
sedení na posteli vzniká viac miesta 
pre nohy. Napriek tomuto 
dodatočnému priestoru sa však 
objem chladiaceho boxu reálne zvýšil.
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L  
 
 
en dva či tri schodíky – a uvidíte 
symbiózu obytného priestoru 
s pracoviskom. Vzhľad i vône pre-

zrádzajú, že všetko je úplne nové. Novotu cítiť 
aj na dotyk. Je tu viac voľnosti pre pohyb, op-
timalizovaná ergonómia, vylepšené pohodlie 
pri odpočinku, príjemné odhlučnenie, útulné 
a teplé osvetlenie – a to zďaleka nie je všetko. 
Rovnaké alebo aspoň veľmi podobné výrazy 
by sa dali použiť pri reklame na novo zariade-
ný byt. Toto je však nový dizajn interiéru 
v modeli MAN TGX.

Spoločnosť MAN vlani na jeseň predstavi-
la upravený koncept kabíny v celej svojej pro-
duktovej palete truckov. Vnútorný priestor 
a  jeho využitie zlepšuje množstvo nových, 
príjemných i praktických riešení – aby sa šo-
féri na dlhých cestách mimo domova mohli 
cítiť ešte viac ako doma.    

VODIČI TRUCKOV trávia za volantom veľa 
hodín – šoférujú po diaľniciach i vidieckych 
cestách, cez mestá a dediny, po hlavných ťa-
hoch aj bočných cestičkách. Práca profesio-
nálneho vodiča je prepojená s dôverou vo vo-
zidlo, v spoľahlivosť technológií. Sústredenie 
a intuícia tu idú ruka v ruke. A na to sa zame-
ral nový dizajn interiéru truckov MAN: 
na ešte intuitívnejšie ovládanie, aby sa vodič 
maximálne sústredil na dopravnú situáciu 
a nič ho zbytočne nerozptyľovalo. Cieľom je 

Flexibilný držiak na nápoje
Nápoje v obaloch najrôznejších 
rozmerov bezpečne drží pružinový 
mechanizmus. Držiaky sa dajú 
na stredovej vaničke posunúť 
do rôznych polôh, vďaka čomu na ne 
perfektne dosiahne vodič aj 
spolujazdec.

Adaptívny tempomat 
s funkciou zastavenia 
a rozbehnutia
Adaptívny tempomat (ACC) znižuje 
záťaž na vodiča najmä v hustej 
doprave. Okrem toho, že v plynulej 
premávke automaticky udržiava 
bezpečný odstup od vozidla vpredu, 
v prípade potreby truck úplne zastaví 
a po krátkom zastavení ho opäť 
rozbehne.

Nákladné vozidlá značky MAN 
dostali pre modelový rok 2018 
nový dizajn interiéru, ktorý 
poskytne vodičom ešte viac 
pohody pri práci a väčšie 
pohodlie počas oddychu.
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dosiahnuť ešte vyššiu mieru bezpečnosti – aj 
pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

Spínače, ktoré treba mať poruke alebo 
sa často používajú, sú presunuté bližšie k vo-
dičovi. Patrí k nim aj otočný spínač automa-
tizovanej prevodovky MAN TipMatic, ktorý je 
teraz na prístrojovom paneli v zornom poli 
vodiča. Umiestnenie ovládacích prvkov bude 
rovnaké vo všetkých modelových radoch 
a verziách, čo vodičom uľahčí orientáciu.

NOVÉ USPORIADANIE SPÍNAČOV dopĺňa fa-
rebná obrazovka s  uhlopriečkou 4 palce  
(10 cm) na centrálnom prístrojovom paneli. 
Vďaka nej sa zlepšuje čitateľnosť a prehľad-
nosť, keďže napríklad informácie o ekofunk-
ciách sú vyznačené zelenou a aktivácia asis-
tenčných systémov sa farebne zvýrazní. 
Okrem analógového rýchlomeru sa tu nachá-
dza aj digitálny číselný displej, ktorý umož-
ňuje zobrazovať rýchlosť v  kilometroch aj 
v míľach za hodinu. Ovládacie prvky i menu 

Sladké sny: V časti na spanie boli siete na zadnej stene 
nahradené pevnou odkladacou poličkou, v ktorej je 
integrovaný ovládací panel spodného lôžka. Vrchné 
ležadlo má ovládacie panely naľavo aj vpravo.

RIO Box: palubný 
modul pripravený 
na budúcnosť
 

Od  augusta 2017 spoločnosť MAN každý 
svoj nový truck so špecifikáciou Euro 6 vyba-
vuje palubnou telematickou jednotkou RIO 
Box. Tá umožňuje prístup k internetovej plat- 
forme RIO a  zabezpečuje prenos údajov. 
Takto vozidlá už zo sériovej výroby poskytujú 
technické predpoklady na  prístup k  množ-
stvu digitálnych služieb s  pridanou hodno-
tou, ktoré RIO začne čoskoro poskytovať.

Medzi službami, ktoré budú v budúcnosti sú-
časťou základného balíka, je aj Monitoring 
flotily RIO – umožní zobraziť polohu všetkých 
vozidiel, informácie o  čase jazdy i  analýzy 
spotreby paliva, priemernej rýchlosti alebo 
históriu prejdených trás počas uplynulých 10 
dní prevádzky. 

RIO Box pritom spĺňa najprísnejšie štandardy 
ochrany údajov a bezpečnosti. Zákazníci sa 
sami rozhodnú, či svoje údaje so službou RIO 
chcú zdieľať a využiť tak výhody digitálnych 
riešení platformy. RIO Box údaje zašifruje 
a prenesie ich na bezpečný server v Nemec-
ku, ktorý je certifikovaný podľa európskych 
pravidiel a až potom budú cez platformu do-
stupné zákazníkovi.

RIO Box tiež pravidelne preveruje, či nie sú 
dostupné aktualizácie inštalovaných služieb 
alebo operačného systému a  automaticky 
ich inštaluje. Vďaka tejto a ďalším dodatko-
vým funkciám je RIO Box palubnou jednotkou 
pripravenou aj na budúce potreby pri preno-
se údajov pre telematické a  logistické funk-
cie. Modul RIO Box možno dodatočne inšta-
lovať aj do  starších modelov vozidiel MAN 
a tiež do vozidiel od iných výrobcov.

Štýlový interiér: Svieži dizajn 
s novou výbavou a väčším 
priestorom zmenil kabínu 
na obývačku na kolesách.
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sú farebne zladené s informačno-zábavným 
systémom MMT. Vzniká tak dôsledne ergono-
mické pracovisko navrhnuté s vnútornou lo-
gikou, ktoré je ako celok viac než len súčtom 
jednotlivých komponentov.

NOVÉ A OPTIMALIZOVANÉ pracovisko však 
nezahŕňa „iba“ prevádzkové aspekty,  zlepšil 
sa aj komfort a faktor príjemného pocitu. Je 
to vďaka upravenej stredovej konzole, 
viacerým pridaným odkladacím priestorom 
pri sedadle vodiča a v sekcii pre oddych či 
nastaviteľným držiakom na  nápoje, ktoré 
bezpečne fixujú poháre a  f ľaše najrôz- 
nejších rozmerov.

V  interiéri získate dojem, že je väčší 
a vzdušnejší – a to pri pobyte v kabíne vytvá-
ra pocit slobody. Okrem toho nový akustický 
balík v  modeli TGX umožňuje zredukovať 
úroveň vonkajšieho hluku prenikajúceho 
do kabíny a podieľa sa na väčšom komforte 
pri spánku. Viacero zmien vo vnútornom 
priestore vrátane koberčekov pohlcujúcich 
zvuk prispelo k zníženiu vonkajšieho hluku 
asi o 1,5 decibelu, čo nielenže zlepšuje pocit 
ticha, ale má výrazne pozitívny vplyv aj 
na vnímanie hudby či hovoreného slova zo 
systému ozvučenia MAN.

Minimálny hluk počas jazdy je jedna vec, 
oddych a relaxovanie medzi absolvovanými 
kilometrami na  cestách je ale vec druhá – 
a MAN do tejto súčasti života v kabíne prinie-
sol množstvo nových riešení: napríklad chla-

diaci box s  funkciou rýchleho chladenia, 
ktorý sa dá v dlhých kabínach kompletne za-
sunúť pod posteľ. Možno si ho objednať aj bez 
chladenia ako odkladaciu schránku, ktorá sa 
vďaka kolieskam ľahko vyťahuje. Sú tu však aj 
nové prvky výbavy pre chvíle, keď vodič spí 
alebo si len na chvíľku chce zdriemnuť. Obe 
ležadlá v  kabíne majú jednoduchý prístup 
k elektrickým zásuvkám, vypínačom vnútor-
ného osvetlenia a ovládaniu okien na dve-
rách aj na streche. Súčasťou interiéru je do-
konca aj budík s LED displejom.

KEĎŽE INOVÁCIA ZNAMENÁ precízne vylep-
šiť aj tie najmenšie detaily, experti z MAN sa 
na názor ohľadne nového interiéru spýtali 
priamo vodičov. Jedna z  odpovedí volala 
po útulnejšom osvetlení. Stalo sa.

Lampy s  ohybným ramenom vo výške 
horného ležadla a  pri nových odkladacích 
priestoroch môžu teplým svetlom zaliať celý 
interiér alebo namieriť príjemný lúč svetla 
na stránky knihy. Vďaka ohybnosti sa dajú 
nasmerovať aj nad sedadlá a využiť ako lam-
py na čítanie bez toho, aby svietili do očí.

Prostredie, ktoré je optimalizované 
a vytvorené s ohľadom na potreby vodiča, 
teda vysiela správu: vitajte vo svojom 
druhom domove.

Dobre schované: Nový 
chladiaci box má objem až 
42 litrov a v dlhých kabínach 
sa dá kompletne zasunúť 
pod posteľ. Hneď vedľa je 
výklopný kôš na odpadky 
(voliteľná výbava), vďaka 
ktorému bude v kabíne 
čisto.

Všetky nové funkcie a inovácie sú 
k dispozícii online na adrese 
> www.interior.man 

©
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Autobusová jarAutobusová jar

V rámci MAN BusDays, ktoré sa ko-
nali 15. a 16. marca, privítali organi-
zátori okolo 1500 hostí z  celého 
sveta: dlhoročných i nových zákaz-
níkov, vodičov aj priaznivcov auto-

busov a autokarov z portfólia mníchovského 
výrobcu. Vystavená bola celá produktová pale-
ta a široká ponuka služieb. Počas dvoch dní 
s bohatým programom mali návštevníci skve-
lú príležitosť prezrieť si kompletné spektrum 
autobusov značky MAN a NEOPLAN, ale tiež 
vyskúšať vozidlá v rámci testovacích jázd. 
Hviezdou podujatia bol, samozrejme, úplne 
nový Lion‘s City, ktorý sa predstavil vo sveto-

Na prahu jari MAN Truck & Bus 
pripravil vo svojich priestoroch 

MAN Forum v Mníchove 
vnútropodnikovú výstavu 

autobusov. 

vej premiére. Ďalším dôležitým novým hrá-
čom je dôkladne zmodernizovaný autokar 
Lion´s Coach – ten absolvoval výstavný de-
but vlani na  jeseň na  najväčšej špecializova-
nej výstave Busworld. Čo prinášajú tieto dve 
najaktuálnejšie novinky pre autobusových 
operátorov?  

LEV V ULICIACH. Dizajnéri predviedli, že aj 
„obyčajný autobus“ môže byť elegantný. Nový 
MAN Lion´s City má celý rad pútavých, štýlo-
vých čŕt, medzi ktorými dominujú charakte-
ristické reflektory s integrovanými dennými 
svetlami v podobe LED prúžku, veľké bočné 
okná a typický čierny predný panel s chrómo- ©

  
M

A
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vým lemom a  levom. Tieto prvky dodávajú  
autobusu nielen dynamiku, ale vďaka seg-
mentovanej konštrukcii svojím dielom pri-
spievajú k nižším celkovým nákladom na ži-
votný cyklus. 
K inováciám patrí podstatne menšia pohoto-
vostná hmotnosť vozidla. Napríklad 12-met-
rový variant nového autobusu MAN Lion‘s 
City je až o  1130 kg ľahší ako porovnateľný 
predchodca. V  rámci odľahčenia vozidla je 
zmenená konštrukcia krytu motora, zadné 
okno má tenšie sklo a optimalizované sú pa-
nely bočných stien (vyrobené zo spevnené-
ho polypropylénu). Nový, ľahší motor D1556 
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Nárazník z troch častí znižuje náklady na opravu 
po prípadnej kolízii.

Ergonomický pracovný priestor vodiča. Pri 
nastavovaní volantu sa synchrónne posúva 
aj prístrojový panel.

Vonkajšie osvetlenie s využitím technológie LED 
poskytuje množstvo výhod.

LOH spĺňa už dnes budúce štandardy Euro 
6d, ktoré vstúpia do platnosti od 1. septembra 
2019. Z technického hľadiska je inováciou, že 
inžinieri na  dodržanie budúcej emisnej nor-
my aplikovali iba technológiu  SCR (selektív-
na katalytická redukcia) v  spojení s  filtrom 
pevných častíc. Efektívna 9-litrová pohonná 
jednotka je k dispozícii vo výkonových verzi-
ách 280, 330 a 360 k, ktoré optimálne pokrý-
vajú typické požiadavky na  prevádzku mest- 
ských autobusov. 
Lion‘s City novej generácie je prvý mestský 
autobus MAN, ktorý má nezávislé zavesenie 
predných kolies. Nové hydraulické tlmiče 
pruženia umožňujú optimálne nadstavenie 
podvozka z  hľadiska komfortu jazdy a  stabi-
lity vozidla pri rozbiehaní a prejazde cez ne-
rovnosti. 

Vonkajšie osvetlenie je príkladom, ako Lion‘s 
City kombinuje vyspelú technológiu s elegan-
ciou. Nejde iba o  to, že MAN použil LED pre 
denné svietenie. Aj reflektory sú totiž po prvý 
raz k  dispozícii v  kompletnom vyhotovení 
LED so všetkými funkciami. Okrem vysokej 

energetickej účinnosti sa vyznačujú dlhou ži-
votnosťou – až do 10 000 prevádzkových ho-
dín – a vysokou spoľahlivosťou. Súčasne zlep-
šujú výhľad pri jazde v noci: tlmené i diaľkové 
LED svetlá reflektorov sú asi o 50 % jasnejšie 
ako pri halogénovom type, lepšie sa rozptyľu-
jú a majú aj oveľa väčší dosah.
Túto modernú technológiu využili aj tvorco-
via interiéru. Nepriame, na prianie aj súvislé 
mäkké biele osvetlenie LED, resp. voliteľné fa-
rebné svetlá, sa starajú o rovnorodý, moderný, 
dynamický svetelný dizajn. 

Nové konzoly sedadiel optimalizujú rozstupy 
miest na sedenie. Sú flexibilne namontované 
v dvoch koľajničkách na bočných stenách, čím 
vzniklo viac priestoru a okrem toho sa interiér 
ľahšie upratuje. Aj vodič dostal prepracovaný 
a  vylepšený priestor s  elegantne zaoblený-
mi dverami. Umiestnenie ovládacích prvkov 
a  prístrojov vnieslo na  pracovisko výraznú 
orientáciu na  šoféra s  dôrazom na  ergonó-
miu, komfort pri práci a bezpečnosť. Spínače 
sú teraz usporiadané v troch zónach – podľa 
toho, ako často sa používajú. Pri nastavovaní volantu sa synchrónne posúva aj prístrojový 

panel, štandardne zabudovaný 4-palcový fa-
rebný displej garantuje maximálnu viditeľ-
nosť zobrazovaných informácií. Ďalší bonus 
na  tému bezpečnosti zahŕňa vyššiu pozíciu 
vodiča pri sedení a modulárnu sklenenú ste-
nu na dverách, ktorá môže siahať až po čelné 
sklo, aby poskytovala dodatočnú ochranu 
proti obťažovaniu. 
Štart výroby modelu Lion‘s City v  závode 
MAN poľskom meste Starachowice bol naplá-
novaný na august 2018.
 

EKONOMICKÝ AJ ŠTÝLOVÝ. Prichádzajúci 
Lion´s Coach uviedol do života nový produk-
tový dizajn autobusov značky MAN, v duchu 

Priestor pre cestujúcich s príjemným, 
mäkkým osvetlením. Stropné tyče 
s oválnym prierezom lepšie sadnú 
do ruky.
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ktorého štylisti stvárnili prednú i zadnú časť aj 
boky karosérie. Hladké línie avizujú zdokona-
lenú aerodynamiku, ktorá je o 20 % lepšia než 
pri predchádzajúcom modeli. Charakteristický 
vzhľad prednej časti dosiahli „vizážisti“ dyna-
micky tvarovanými reflektormi, ktoré tvoria 
harmonický celok s čelnou maskou. Po prvý-
krát môžu byť vybavené technológiou LED. 
Samozrejme, že nový MAN Lion‘s Coach pri-
náša inovovaný interiér. Integrované pásy 
z LED osvetľujú priestor pod stropom teplým 
bielym svetlom, nový koncept farieb a obkla-
dov využíva jasné a svieže tóny farieb. Police 
na  batožiny majú nový dizajn, integrované 
nastavovanie rôznych funkcií umožňuje ces-
tujúcim napríklad plynule usmerňovať prúd 
vzduchu, zapínať a  vypínať LED osvetlenie 
alebo reproduktor. Zásuvky na  USB sú na-
montované na všetkých sedadlách. 

Pracovisko vodiča bolo dôkladne zrekonštru-
ované z  hľadiska ergonómie aj praktickosti 
a dostalo moderný vzhľad. Zdokonalenia vy-
hrievaného okna vodiča s takmer neviditeľný-
mi vykurovacími drôtikmi pridávajú svoj diel 

do mozaiky komfortu a bezpečnosti pri práci. 
A navyše vďaka UV filtru na vrstve medzi ta-
buľkami skla prenikne dovnútra autobusu iba 
1 % z ultrafialového žiarenia. 
Spolu s optimalizovanou pohonnou sústavou 
Euro 6 autokar profituje z  vyššieho stáleho 
prevodu i = 2,73 a zväčšeného výstupného vý-
konu (+20 k). Nový sekundárny retardér dosa-
huje väčší maximálny krútiaci moment 4000 
Nm namiesto 3200 Nm a brzdiaci výkon zvý-
šený na 500 kW, čo je nárast o 80 kW. Výkon-
nejšia motorová brzda EVBe s  elektronickou 
reguláciou protitlaku výfukových plynov 
umožní zvýšiť brzdový efekt v celom režime 
otáčok – veľký brzdiaci účinok sa dosiahne 
dokonca aj pri nízkych otáčkach motora. 

Prevodovka MAN TipMatic dodávaná štan-
dardne k motorom s výkonom 460 k (337 kW) 
disponuje ďalšími funkciami: SmartShifting 
spája nový princíp rýchleho preraďovania 
na  všetkých prevodoch s  podporou radenia 
nahor a  preraďovanie prispôsobené aktu-
álnemu režimu jazdy. „Jazda na  voľnobeh“ 
zasa umožňuje vodičovi komfortné riadenie 
autobusu pomalým tempom bez toho, aby 
sa dotkol pedála akcelerátora. Pochopiteľne, 
pre Lion‘s Coach je k  dispozícii široká paleta 
najmodernejších prvkov aktívnej bezpečnos-
ti a  asistenčných systémov, spomeňme na-
príklad GPS tempomat MAN EfficientCruise 
s funkciou EfficientRoll, adaptívny tempomat, 
asistenta udržiavania jazdného pruhu či mo-
nitorovanie pozornosti vodiča. 

Nový autokar MAN je k  dispozícii s  dvoma 
alebo troma nápravami v  troch základných 
dĺžkach: 12  101 mm, 13  361 mm a  13  901 mm. 
Alternatívne môže byť dvojnápravový variant 
dlhý aj 13 091 mm, čo je v porovnaní s 12-met-
rovou verziou z  ekonomického hľadiska veľ-
mi atraktívna voľba, pretože má o 6 sedadiel 
viac. Nové modely Lion‘s Coach odvezú 53, 57, 
59 alebo 63 cestujúcich. 

Objem batožinového 
priestoru je podľa verzie 
od 11,7 do 14,3 m3. 
Vďaka novým materiálom 
a výrobným procesom je 
autobus ľahší, napríklad 
menšiu hmotnosť krytov 
batožinového priestoru 
vodič ocení pri ich otváraní 
a zatváraní.

Zmeny na pracovisku vodiča zahŕňajú 
optimalizovanie pozícií spínačov.

Nástupca verzus predchodca: prichádzajúci Lion´s 
Coach uvádza do života nový produktový dizajn 
autobusov značky MAN.

Samozrejme, že nový MAN Lion‘s Coach prináša aj 
inovovaný atraktívny interiér.

Nové reflektory ihneď upútajú pozornosť. 
Po prvýkrát môžu byť LED, pričom stretávacie 
aj diaľkové svetlá s využitím tejto technológie sú 
približne o 50 % jasnejšie ako halogénové žiarovky.
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Tešíme sa 
na komunikáciu 

s našimi 
zákazníkmi.

STRANY 21 – 30

Príťažlivý

Areál Slovakia Ringu privítal vyše 200 
hostí, ktorí prijali pozvanie na tradičný 
MAN Day. Tradične pestrý bol aj program 
zacielený na zážitky nielen za volantom 
truckov s levom na maske.

MAN Day
Mirek Frey: Svet 
je hore nohami!

Jazda v „race taxi“ 
patrila k magnetom.

„Slalom 
naslepo“.
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ne absolvovali okruh ako spolujazdci v „race 
taxi“. Pevne pripútaní štvorbodovými pásmi 
v  anatomickom sedadle vo vozidlách KTM 
X-bow, Ariel Atom či Porsche 911 v  úprave 
GT si zreálnili predstavy o  pocitoch v  kok-
pite monopostu. Svojou „troškou do mlyna“ 
prispeli aj otec a  syn Malchárkovci z  tímu 
Audi Sport Slovakia, ktorí v boxe číslo 1 do-
laďovali svoje pretekové Audi R8 na  blížia-

STRETNUTIE so zákazníkmi a  priaznivca-
mi mníchovského výrobcu úžitkových vo-
zidiel organizuje spoločnosť MAN Truck & 
Bus Slovakia fakticky už od roku 2003 – vte-
dy vznikol nápad usporiadať nultý ročník 
podujatia MAN Day. Myšlienka sa ujala. Po-
zitívny ohlas zo strany našich klientov bol 
inšpiráciou i motiváciou akciu rozvíjať a zdo-
konaľovať. Krédom stretnutí je stmelenie 
komunity z  branže, ktorá dôverujú značke 
MAN a  raz za  rok zorganizovať neformálne 
stretnutie. Relax aj aktívny oddych s  atrak-
tívnym programom – jednoducho príleži-
tosť na chvíľu vypnúť, odstrihnúť sa od kaž-
dodenného stresu.  

Pretekový okruh pri Orechovej Potôni 
má ohromný potenciál pre podujatia toh-
to typu. Preto sa organizátor po  úspešnom 
vlaňajšku rozhodol spraviť na Slovakia Rin-
gu reprízu. S inovovaným programom i po-
zoruhodnými ukážkami umenia zo sveta 
rýchlych kolies. 

Pochopiteľne, hlavnými protagonistami 
boli samotní zákazníci. Priamo na  preteko-

vej trati si mohli vyskúšať ťahače TGX 18.500, 
modelový rok 2018 so zmodernizovaným in-
teriérom. Vylepšené pracovisko vodiča bolo 
k dispozícii aj v exponátoch zaparkovaných 
v depe. K dispozícii mali školiteľov MAN Pro-
fiDrive pripravených vysvetliť, ako fungujú 
nové prvky prevodovky MAN TipMatic, resp. 
asistenčných systémov. 

Ani najnovší súrodenec model TGE neod-
počíval. Novinka v produktovej palete MAN 
sa od začiatku januára predáva už aj na Slo-
vensku, no skúšobná jazda na  pretekovom 
okruhu je predsa len niečo výnimočné. In-
tenzívny záujem vzbudili tiež  zájazdové 
autobusy MAN a  Neoplan. Okrem expertov 

na autobusovú dopravu aj klienti zo sektora 
ťažkej nákladnej dopravy radi využili výni-
močnú šancu zajazdiť si na autodróme s naj-
novšími autokarmi Lion ś Coach a Tourliner. 
Prvý z nich v rámci podujatia absolvoval do-
konca slovenskú zákaznícku premiéru. 

Pestrý testovací program okorenila atmo-
sféra pretekového depa: fanúšikovia adrena-
línu z rýchlosti – a bolo ich hodne – postup- Fo
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Ťahače TGX 18.500 jazdili 
s návesmi naloženými iba na 50 %, 
aby sa nepoškodil povrch okruhu.

Nový autokar MAN Lion´s Coach 
absolvoval v rámci MAN Day 
slovenskú premiéru.

MAN Day 2018 otvoril Ing. Radoslav Jurča, konateľ 
spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia.

Hlavne treba riadne dotiahnuť pretekárske 
bezpečnostné pásy, lebo KTM X-BOW jazdí fakt rýchlo 
(maximálne 235 km/h).
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cu sa sezónu a  čochvíľa preháňali 600 koní 
po  okruhu. Športovú časť programu pritvr-
dili dymiace pneumatiky a  vôňa spáleného 
pretekového benzínu, keď na scénu nastúpili 
motocykloví kaskadéri Adam Peschel a  Mi-
rek Frey. To bol veru zážitok pre oči i pre uši!

Tým však ponuka MAN Day nekončila. 
Po  decibeloch na  trati hostia mohli zažiť 
úplné ticho v  kabíne elektromobilu Tesla S. 
Lákavá bola i príležitosť vyskúšať si Audi Q7, 
A7 S-line aj A8. Potom sa dalo ochutnať nie-
čo úplne odlišné – sklápač TGS 41.460 8x6 
s nadstavbou KH-KIPPER v off-roadovej sek-
cii areálu a z neho presadnúť do niektorého 
z džípov, ktoré pristavil Jeep club Slovensko. 

„Mozaiku vystavených produktov obohatil 

žeriav Fassi a domiešavač na šasi TGS. Úspech 
zožala zaujímavá výstavka vysokozdvižných 
plošín Rothlehner a  medzi nimi atrakcia 
– plošina s  pracovnou výškou 26 metrov 
na  podvozku MAN TGM, odkiaľ si niekto-
rí hostia užili pohľad na  celý Slovakia Ring 
z  vtáčej perspektívy. Nechýbala ani súťaž: 
jazdil sa „slalom naslepo“, pri ktorom vodiča 
navigoval partner zvonka vysielačkou – šofér 
mal totiž čelné sklo zakryté. Druhou disciplí-
nou bola klasická jazda zručnosti a  časy sa 
spočítali,“ dopĺňa informácie Ing. Michal Jed-
lička, manažér marketingu a  komunikácie 
v MAN Truck & Bus Slovakia a dodáva: „Spo-
ločnosť MAN Truck & Bus Slovakia je jedným 
z  hlavných partnerov majstrovstiev Európy 

truckov, ktoré sa konajú cez víkend 14. – 15. 
júla na  Slovakia Ringu. A  tak verím, že naši 
zákazníci príjmu pozvanie aj na toto poduja-
tie. V štartovom poli ETRC nastúpi do súboja 
s  inými značkami aj tucet špeciálnych pre-
tekových truckov MAN. Garantujem, že to 
bude pre našich fanúšikov skvelý, vzrušujúci 
zážitok. Samozrejme, že pre svojich hostí pri-
pravíme zázemie s občerstvením – podobne 
ako vlani.“

Slnečný MAN Day 2018 sa konal posled-
nú aprílovú stredu a  keďže počasie vyšlo 
na 100 %, hostesky zaregistrovali v priebehu 
dňa skutočne hojnú účasť 214 hostí. Ďakuje-
me za priazeň! 

Zájazdové autobusy MAN Lion´s 
Coach a Neoplan Tourliner.

Mozaiku vystavených produktov 
obohatili vysokozdvižné plošiny 
Rothlehner či žeriav Fassi 
na podvozkoch MAN.

Zaslúženej 
pozornosti sa tešil 
van TGE, novinka 

v produktovom 
portfóliu MAN.

V off-roadovej sekcii bol
k dispozícii aj sklápač 
TGS 41.460 8x6.

Najúspešnejšie dvojice 
v „slalome naslepo“.

Motocykloví kaskadéri 
Adam Peschel a Mirek 
Frey (vpravo).



PRI RIEŠENÍ ďalšieho rozvoja dobre roz-
behnutého predaja jazdených vozidiel sa 
vedenie MAN Trucks & Bus Slovakia roz-
hodlo vytvoriť pozíciu ďalšieho obchodníka 
pre značku MAN TopUsed. Nový predajca je 
zodpovedný za  región od  Brezna smerom 
na východ, pričom kanceláriu má v sídle spo-
ločnosti Motor-Car Prešov, ktorá je autori-
zovaným partnerom značky MAN. V blízkej 
budúcnosti pred budovou servisu bude mať 
prešovské centrum TopUsed vlastné priesto-
ry, resp. samostatnú parkovaciu/výstavnú 
plochu pre ponúkané jazdené vozidlá.

„Na pozíciu ďalšieho predajcu sme prija-
li pána Miroslava Feketeho, ktorý má dlho-
ročné skúsenosti v  našej branži, takže tím 
predajcov na  východnom Slovensku doplní 
vysoko kvalifikovaný kolega. Samozrejme, 
že týmto krokom sa chceme priblížiť k  zá-
kazníkom, aby nemuseli chodiť kvôli nákupu 
jazdeného vozidla cez celú republiku do Bra-
tislavy,“ povedal k aktuálnej novinke Ing. Ra-
doslav Jurča, konateľ spoločnosti MAN Truck 

& Bus Slovakia. „Súčasne chceme zefektívniť 
aj systém spätných odkúpení, čiže vozidlá 
predané v tomto regióne bude možné aj vrá-
tiť v tomto regióne.“

Vlani sa na Slovensku minulo zhruba 200 
vozidiel z ponuky MAN TopUsed. Tento rok je 
reálne predať podobné množstvo a keďže ka-
pacita súčasných dvoch predajcov má svojej 
limity, aj preto sa rozhodol rozšíriť tím o ďal-
šieho obchodníka. Súčasne sa časť jazdených 
vozidiel uskladnených v  Bratislave presunie 
do  Prešova. Prirodzene, skladba ponúka-
ných modelov sa prispôsobí dopytu na  vý-
chodnom Slovensku a  počíta sa s  prílevom 
záujemcov o  jazdené vozidlá aj z  Ukrajiny. 
Všeobecne platí, že u nás je momentálne naj-
väčší záujem o klasické ťahače s výškou točne 
1100 mm s cenou okolo 30 000 eur. Na odbyt 
idú tiež jazdené stavebné trucky, tých je však 
v  rámci ponuky MAN TopUsed k  dispozícii 
menej a  podobné je to s  distribučnými mo-
delmi TGL v 12-tonovom segmente.

MIROSLAV FEKETE (46) 
je nový predajca značky 
MAN TopUsed v  Prešo-
ve s  pôsobnosťou pre 
východné Slovensko. Vo 
sfére úžitkových vozidiel 
začal pracovať hneď po skončení vysokej 
školy – najprv v segmente výroby náve-
sov, resp. predaja návesov aj prívesov 
a  potom ho záujem celkom prirodzene 
ťahal k ťahačom. A tie patria k jeho profe-
sionálnemu životu posledných 14 rokov – 
pracoval na pozícii predajcu špeciálnych 
vozidiel aj nových ťahačov a od roku 2012 
mal na starosť jazdené vozidlá u konku-
renčnej značky. 

„V  spoločnosti MAN by som chcel 
ďalej pokračovať vo sfére jazdených vo-
zidiel. Je to pre mňa výzva, pretože ide 
o  novovytvorené miesto v  novej oblas-
ti, kde mám za  úlohu rozbehnúť tento 
segment predaja,“ povedal pre MANma-
gazine náš nový kolega a na otázku, čím 
je špecifický predaj jazdených vozidiel, 
odvetil: „Pri nových vozidlách predajca 
musí mať prehľad, kedy jeho zákazníci 
plánujú obnovovať vozidlový park, pri-
čom  tieto nákupy sú zväčša pravidelné 
a plánujú sa v predstihu. Jazdené vozidlá 
kupuje diametrálne iná klientela –  tieto 
firmy potrebujú vozidlo ihneď, lebo na-
príklad získali kontrakt na prácu. Predaj-
ca musí rýchlo zareagovať a  ponúknuť 
také vozidlo, aké klient hľadá a ak nie je 
na sklade, treba mu nájsť podobné v eu-
rópskej databáze a stiahnuť ho zo zahra-
ničia. Zo špeciálnejších modelov sú to 
najmä ťahače s  hydraulikou pod sklápa-
cie návesy. Najväčší záujem je o  vozidlá 
po  operatívnom lízingu, ktoré sú troj-
ročné a  najazdených majú 300  000 až 
400  000 km. Na  takéto trucky zákazník 
môže ešte dostať fabrickú záruku, čo je 
nesporne plus.“ 

Držíme palce, aby z  nového prešov-
ského centra MAN TopUsed odchádzalo 
čo najviac spokojných klientov!

Bližšie k zákazníkom

Od 1. júna 2018 funguje novootvorené 
centrum MAN TopUsed 
na východnom Slovensku.
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K značkovým produktom začiatkom roka 
pribudol Originálny olej MAN. Novinku 
nám predstavil Michal Chladný, manažér 
predaja náhradných dielcov v spoločnosti 
MAN Truck & Bus Slovakia.

Na motory MAN novej generácie sa kla-
dú ešte vyššie nároky pokiaľ ide o život-
nosť, spotrebu a emisie. Súvisí s tým aj 
uvedenie nového značkového oleja? 

Určite áno. Originálne oleje MAN pre-
ukázateľne poskytujú motoru ideálnu 
ochranu a  pomáhajú tak predĺžiť život-
nosť vozidla. Pri tomto novom oleji garan-
tujeme jeho kvalitu, pretože je otestovaný 
a overený v motoroch, ktoré vyrába MAN, 
v  motoroch, ktoré pred uvedením do  sé-
riovej výroby absolvovali milióny testo-
vacích kilometrov, a  teda ich dokonale 
poznáme. Čiže do detailu vieme aj to, ako 

majú byť optimálne mazané, aby všetky po-
hybujúce sa dielce boli maximálne chránené 
pred predčasným mechanickým opotrebo-
vaním alebo tesniace prvky pred chemic-
kým poškodením. 

Čím je Originálny olej MAN originálny?
Každý druh oleja má isté technické 

a  chemické parametre, ktoré sa pohybujú 
v  určitých toleranciách. Pri Originálnom 
oleji MAN, ktorý sa modifikuje špeciálne pre 
motory MAN, sú všetky špecifikácie dodr-
žiavané mimoriadne presne, aby  mazanie 
prebiehalo na  100 % správne. Takto okrem 
predĺženej životnosti komponentov zvyšuje-
me aj účinnosť motora, z čoho vyplýva nižšia 
spotreba paliva, menšia spotreba motorové-
ho oleja a  redukujeme aj dopad prevádzky 
našich vozidiel na  životné prostredie. Pri-
rodzene, všetky tieto požiadavky sa na pro-
dukt aplikujú v tesnej spolupráci s výrobcom 
oleja. Kvalitatívne parametre Originálneho 
oleja MAN sa pravidelne kontrolujú, odobe-
rajú sa vzorky na rozbor, a tak sa overuje, či 
produkt trvale spĺňa najprísnejšie normy. Ak 
to mám zhrnúť, tak k  hlavným plusom no-

vinky patrí: po  prvé – dlhšia životnosť, 
a  to aj v  extrémnych podmienkach, 

po druhé – vysoká efektívnosť a vý-
konnosť s  minimálnou spotrebou 

oleja a  po  tretie – čistiaci efekt 
pomáha zabrániť vytváraniu 
usadenín.

Svojim zákazníkom posky-
tujete nový Originálny olej 
MAN pre rôzne konštrukčné 
skupiny vozidla.

Tento produktový rad obsahuje 

motorový olej, prevodový olej a  nápravový 
olej. Zásluhou Originálneho oleja MAN majú 
motory dlhý servisný interval až do 140 000 
kilometrov – v  závislosti od  typu vozidla 
a  charakteru prevádzky. Originálny olej 
MAN podporuje vysokú účinnosť a veľký vý-
kon motora, zároveň ho chráni pred poško-
dením či koróziou. V portfóliu nám pribud-
ne aj olej pre nový van MAN TGE, ktorý má, 
pochopiteľne, inú špecifikáciu ako olej pre 
nákladné vozidlá. 

Prevodový olej má, samozrejme, odlišnú 
viskozitu i  ďalšie špecifické vlastnosti, lebo 
je namáhaný inak ako motorový olej. Aj pri 
prevodovke platí, že len Originálny olej MAN 
zabezpečí minimálne trenie. Z hľadiska vis-
kozity garantuje bezproblémové štartovanie 
za studena a perfektné preraďovanie pri níz-
kych teplotách, podporuje dlhšiu životnosť 
prevodovky aj v  ťažkých pracovných pod-
mienkach. 

Poháňané nápravy sú posledným člán-
kom v pohonnej sústave, z ktorého už výkon 
ide na  kolesá a  na  cestu. Tiež musia fungo-
vať dokonale, aby celý systém dosiahol ma-
ximálnu funkčnosť a  účinnosť. Výmenný 
interval originálneho nápravového oleja je 
do 500 000 km alebo 3 roky.

Môže prevádzkovateľ vozidla MAN použiť 
aj iný motorový olej?

To by som neodporúčal. Stáva sa, že maji-
teľ použije iný „cenovo výhodnejší“ olej, kto-
rý však nemusí mať požadované vlastnosti 
a následne dôjde k zbytočnému poškodeniu 
motora. Pri Originálnom oleji MAN výrobca 
garantuje, že dodáva najvhodnejší produkt 
pre svoje vozidlá, ktorý je otestovaný a  má 
overovanú kvalitu. 

Balzam pre motor
Originálny olej MAN je to najlepšie mazivo 
pre motor, prevodovku, poháňané nápravy 
a rozvodovky. 
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Keď práca je 
aj koníčkom 

Odťahová služba Peter Klas, s.r.o., sa 
spolieha na značku MAN už 10 rokov.
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P  
 
 
OHĽAD na ťahač s návesom bez-
mocne vyvalený na  boku cez 
celú šírku vozovky alebo zapich-

nutý v priekope býva dosť deprimujúci. Sa-
mozrejme, dobrá správa vtedy je, že sa vodi-
čovi nič vážne nestalo. V  každom prípade 
však treba ťažké vozidlo postaviť na kolesá 
a odtiahnuť. Môže to trvať tri hodiny alebo aj 
pol dňa – kľúčovým faktorom je vždy adek-
vátna technika a odborný prístup. Zašli sme 
na slovíčko do Trnavy, aby sme sa porozprá-
vali s expertom na vyslobodzovanie a odťa-
hovanie vozidiel všetkých kategórií. 

„Naša firma Peter Klas vznikla roku 1991 
a  odvtedy robíme servis motorových vozi-
diel,“ spomína na  svoje začiatky Peter Klas. 
„Roku 1997 sme rozbehli aj odťahovú službu. 
Najprv sme mali síce iba jednu Aviu, ale zato 
s hydraulickou rukou. Vtedy v Trnave a okolí 
chýbalo odťahovacie vozidlo vybavené že-
riavom, takže sme sa dostali o krôčik vpred 
pred konkurenciu. Následne s  rozmachom 
kamiónovej dopravy začala byť aktuálna 
téma ťažkej techniky na  odťahovanie po-
kazených alebo vyslobodzovanie havaro-
vaných truckov. Lenže kúpiť nové špeciálne 
odťahovacie vozidlo s  patričnou výbavou 
bol dosť veľký finančný problém. Preto sme 
si najprv zadovážili Tatru so žeriavom AV 14. 

Svoju prácu robí s chuťou, odborne
a profesionálny fortieľ podporuje spoľahlivou 
technikou na báze vozidiel MAN. Zoznámime 
vás s Petrom Klasom, majiteľom a „motorom“ 
rovnomennej trnavskej firmy, ktorá dokázala 
odtiahnuť aj skolabovaný Airbus...  
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1  400  000 km. „Funguje ako hodinky. Ne-
skutočne dobré auto s  neuveriteľne nízkou 
spotrebou,“ nešetrí chválou šéf. Odťahova-
cia služba disponuje 13 vozidlami, z nich 6 je 
značky MAN. O  ľahšie transporty sa starajú 
malé plošiny s  celkovou hmotnosťou do  3,5 
tony. „Prevádzkujeme rôzne modely – Daily, 
Ducato, Boxer..., ale teraz, keď MAN rozšíril 
ponuku o vany, zrejme si kúpime nový TGE.“

Nadstavby na  odťahovacie vozidlá si ne-
cháva vyrobiť externe, ale podľa vlastných 
predstáv, ktorým musí zodpovedať aj podvo-
zok. Napríklad posledná 12-tonová odťahov-
ka je postavená na báze TGL 12.220. „Nevybral 
som si tento model, lebo je o dvetisíc eur lac-
nejší ako TGM, ale pretože TGL má rám nižší 
o 10 centimetrov. Pri tomto konkrétnom vo-
zidle je riešenie pomocného rámu také, aby 
výška plošiny bola iba 80 cm. Musím totiž 
myslieť aj na  to, že pri transporte veľkých 
dodávok s  extra vysokou strechou by sme 
sa nezmestili pod niektoré podjazdy.“ Každé 
vozidlo je vybavené výkonnou hydraulickou 
rukou. Inak povedané: objednajú si najsilnej-
šiu ruku, aká sa dá skombinovať s daným vo-
zidlom. Je to podstatne drahšie riešenie, ale 
zasa poskytne významnú výhodu pri nakla-
daní – dlhší dosah a veľkú nosnosť. Takže sa 
nestáva, aby odmietli nejaký zásah len preto, 

Pravda, s  takýmto strojom ste sa so spot-
rebou nedostali pod 60 litrov, verzia AV 15 
zhltla až 100 litrov...“ Postupne sa však vozid-
lový park rozširoval. Roku 2008 na dvore Od-
ťahovej služby Peter Klas, s.r.o., pribudlo prvé 
vozidlo MAN – podvozok z modelového radu 
TGM s celkovou hmotnosťou 12 ton. Vzápätí 
kúpili druhý MAN... a ostali verní mníchov-
skej značke až dodnes. „Tieto vozidlá sa nám 
najviac osvedčili a  odkedy moji chlapi sadli 
do MAN-ov, iné autá nechcú,“ vraví majiteľ.“

Prvý MAN s  nadstavbou na  odťahovanie 
ťažkých vozidiel si firma Klas kúpila roku 
2010. Išlo o  špeciálne vyslobodzovacie vo-
zidlo vybavené  rotátorom. V  centrálnej Eu-
rópe niečím takým vtedy nedisponoval nik-
to a ani v súčasnosti z hľadiska výbavy nemá 
v  tomto regióne konkurenciu. Nadstavba je 
na podvozku TGS 8x6. „To bol bod, keď sme 
sa s technikou posunuli celkom inde.“ O dva 
roky nato prišla ďalšia posila „ťažkej váhy“: 
TGS 8x8 s  nadstavbou pre vyslobodzovacie 
práce od  talianskeho špecialistu OMARS 
vrátane veľkej hydraulickej ruky. Jazdené 
vozidlo, ale takmer ako nové – iba so 40 000 
odkrútenými kilometrami. Súčasťou floti-
ly Petra Klasa sú aj ťahače. Jedným z  nich 
je veterán TGA, ktorý má najazdených už 

Peter Klas, expert na vyslobodzovanie 
a odťahovanie vozidiel všetkých kategórií.

Starší model TGA je stále v dobrej kondícii.  Toto bol doslova veľmi ťažký súper.

Každý zásah je niečím špecifický. 
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že nemajú patrične dimenzovanú techni-
ku. Týka sa to tiež ťažnej kapacity navijakov 
i nosnosti zadných vidiel na najväčších odťa-
hovacích vozidlách.

Firma sídli v Trnave, externé strediská sú 
v Bratislave, resp. Kútoch. Mottom je posky-
tovať komplexné služby. Čiže ak havaruje 
ťahač so silom, v  prípade potreby pristavia 
svoju prázdnu cisternu, do  ktorej sa náklad 
prečerpá. Ak je nutné preložiť a odviezť syp-
ký materiál z prevráteného vozidla, prídu so 
sklápačom a dovezú si malý bager, majú cer-
tifikát na  ekologickú likvidáciu pri úniku 
nafty... Proste všetko od A po Z dokážu zabez-
pečiť sami.  

Popri štandardných zásahoch sa v  tej-
to práci, samozrejme, prihodia aj nejakým 
spôsobom zvláštne, mimoriadne alebo vý-
nimočné udalosti. A  tak došla reč i  na  „re-
kordy“. Napríklad ako zasahovali, keď sa 
pred piatimi rokmi na bratislavskom letisku 
pri pristávaní poškodil Airbus spoločnosti 
DHL. Príčinou nehody bol kolaps prednej 
podvozkovej nohy, ktorá sa pri kontakte 
s dráhou zlomila. Následne lietadlo zmenilo 
smer a zastavilo sa celou dĺžkou v trávnatej 
ploche. „Prizvali nás, aby sme ho odtiahli 
do  bezpečnej vzdialenosti od  dráhy. Celá 
operácia bola síce dosť komplikovaná, ale na-
pokon sme to spolu s kolegami zvládli – za je-
den deň. Trup sa vpredu pomocou popruhov, 
nafukovacích vakov a  žeriavu nadvihol, 
podložil sa špeciálny podvozok, ktorý kvôli 
tomu doviezli hasiči až z Olomouca a potom 
sme Airbus odtiahli tak ďaleko, aby nepreká-
žal prevádzke na letisku. Ale ak mám vybrať 
skutočne najnáročnejší zásah, tak to bolo 
vyťahovanie smetiarskeho auta pri Banskej 
Bystrici, ktoré sa naplnené komunálnym od-
padom vracalo z pravidelnej trasy. Vodič ne-
zvládol zákrutu a  vozidlo zletelo do  rokliny 
asi 70 metrov hlboko... Vytiahnuť ho najprv 
skúšal iný tím, ale keď pretrhli laná, vzdali 
sa a  odišli. My sme nasadili svoju techniku 
a uplatnili všetky finty, ktoré poznáme, lebo 
ako naschvál cesta tam bola široká iba tri 
metre a  nedali sa riadne vysunúť podpery, fo

to
: P

et
er

 H
ar

ga
š, 

ar
ch

ív
  P

.K
la

s

Podvozok TGL 12.220 
s celkovou hmotnosťou 
12 ton má výšku 
nadstavby iba 80 cm.

Súčasťou vozidlového 
parku je tiež špeciálny 
náves s extrémne zníženou 
plošinou.

Úplne nové zásahové vozidlo 
postavené na šasi MAN TGM 18.290 
4x2 BL s rázvorom 5425 mm 
a kabínou L. Najnovší prírastok vo 
flotile poháňa 213-kilowattový motor 
spriahnutý s manuálne ovládanou 
9-stupňovou prevodovkou. Súčasťou 
výbavy je napríklad uzávierka 
diferenciálu na zadnej náprave, 
multifunkčný volant, prídavné 
kúrenie, klimatizácia s automatickou 
reguláciou teploty či svetlá do hmly 
s funkciou osvetľovania vnútornej 
strany zákruty.

museli sme 50-metrové laná nastaviť o  ďal-
ších 50 metrov... Proste tvrdo sme pracovali 
celý deň, ale dostali sme ho von!“ Pravda, len 
samotná technika niekedy nestačí. Občas 
treba makať doslova rukami – ako naposledy, 
keď sa prevrátil Rumun s nákladom jedlého 
oleja a bolo treba z návesu manuálne vyložiť 
vyše 20 ton vo fľašiach. Za tri hodiny to mali 
hotové.

„Jazdíme na zásahy aj do Čiech, kde máme 
zákazníkov, ktorí radšej zavolajú nás, ak sa 
im niečo prihodí. Vedia, že my im vozidlo 
pri vyťahovaní nedoničíme. Ja mám na tom 
rotátore 4 navijaky. Čiže aj keď havarovaný 
kamión leží na  boku, dvoma navijakmi si 
ho dvihnem, dvomi vyrovnám a  položím 
na cestu. Bez poškodenia, žiadne ťahanie krí-
žom... A pritom nám stačí na prácu zväčša iba 
jeden jazdný pruh, takže nie je nutné uzav-
rieť celú cestu.“

V  odťahovacej službe firmy Klas pracuje 
17 zamestnancov, no i tak sa šéf takmer vždy 
osobne zúčastní akcie, ak ide o  prevrátený 
nákladiak alebo kamión. Každý zásah je nie-
čím špecifický, nehody sa stávajú v rozlič-
nom prostredí a  treba si dôkladne premys-
lieť postup vyslobodzovania vozidla. Aby 
bolo zdvihnuté a  položené späť na  cestu čo 
najefektívnejšie a  aby pritom zbytočne ne-
vzniklo ďalšie škody. Preto ho táto práca ešte 
aj po dvadsiatich rokoch baví. 

Aj v tomto prípade platí, že čo sa zamlada 
naučíš... Prvé skúsenosti s vyslobodzovaním 
a  odťahovaním nákladných vozidiel získal 
Peter Klas ešte počas vojenskej základnej 
služby, kde bol zaradený ako vodič autože-
riavu a z času načas zasahoval pri nehodách 
vojenských vozidiel. Nuž a neskôr sa z neho 
stal naslovovzatý profesionál v tomto špeci-
fickom segmente nákladnej dopravy. 
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Veľkom kuriérskom teste maximálne úspeš-
ný: dodávkové vozidlo TGE 3.140 s objemom 
skrine 11,3 m3 a 103-kilowattovým motorom 
zvíťazilo so ziskom 759 bodov. Výsledky boli 
oficiálne vyhlásené a víťazné vozidlo ocenili 
v rámci slávnostného večera medzinárodnej 
konferencie „SpeedCHAIN Slovakia 2018“, 
ktorá sa konala v dňoch 7. a 8. júna na Zocho-
vej chate. Poradie na  stupňoch víťazov:  
1. MAN TGE – 759 bodov, 2. Volkswagen Cad-
dy – 730, 3. Iveco Daily – 697. 

Trofej prevzal Ing.  Radoslav Jurča, kona-
teľ spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia, 
ktorý úspech nového produkty značky MAN 
komentoval takto: „Sme nadšení, že aj profe-
sionáli, ktorí trávia v dodávkových vozidlách 
doslova celé dni, ocenili vynikajúce jazdné 
vlastnosti, variabilitu a  kvalitu MAN TGE 
a to všetko v priamom porovnaní.“

Veľký kuriérsky test, ktorý každý rok na jar organizuje 
časopis TRANSPORT a LOGISTIKA, vyhral nový MAN TGE. 

Profesionáli ocenili TGE
NAJVÄČŠÍ SPOTREBITEĽSKÝ TEST ľahkých 

úžitkových vozidiel na  Slovensku má za  se-
bou už 16. ročník. Organizuje ho redakcia ča-
sopisu TRANSPORT a LOGISTIKA v spoluprá-
ci s Výstaviskom INCHEBA. V duchu tradície 
sa podujatie aj teraz konalo počas bratislav-
ského autosalónu. Vodiči zo šiestich doručo-
vateľských a kuriérskych služieb posudzova-
li 8 dodávkových vozidiel: Fiat Fiorino Cargo, 
Hyundai H350, Iveco Daily CNG, MAN TGE, 
Mercedes-Benz Citan, Renault Master, Nis-
san eNV200 Maxi a  VW Caddy. Profesionáli 
z  toho segmentu dopravy hodnotili na  de-
saťbodovej škále praktickosť i  funkčnosť 
exteriéru aj interiéru a, samozrejme, jazdné 
vlastnosti. Bodovali napríklad tvar kľučiek, 
prístup k  balíkom cez zadné dvere, bočnú 
ochranu karosérie, dizajn palubnej dosky, 
odkladacie priestory v  kabíne, umiestnenie 

Na snímke z odovzdávania trofeje pre víťaza 
Veľkého kuriérskeho testu sú zľava Pavol Jančovič, 
prezident ČESMAD Slovakia, Ing. Radoslav Jurča, 
konateľ spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia 
a František Komora, predseda Zväzu logistiky 
a zasielateľstva SR. 

páky prevodovky, výhľad z vozidla, hlučnosť 
motora, účinnosť posilňovača pri manévro-
vaní, pozíciu pedálov... a mnoho ďalších fak-
torov, ktoré ovplyvňujú ich prácu.
Nový van MAN bol pri svojej premiére vo 



SKUTOČNÍ MAJSTRI 
NEJAZDIA S DODÁVKOU.
Majú MAN – MAN TGE.

Posuňte svoju latku vyššie a prichystajte sa na MAN TGE, neprekonateľný štandard pre všetky 
vany – vyvinutý, aby splnil všetko, čo si vyžaduje váš biznis. MAN TGE nie je obyčajný van. Je 
to skutočný MAN. Navrhnutý a postavený výrobcom nákladných vozidiel s vyše 100-ročnými 
skúsenosťami. Kompletne nový a pripravený zatriasť svetom dodávkových vozidiel. Kliknite 
na www.van.man a zarezervujte si skúšobnú jazdu ešte dnes.

DOHODNITE SI 

TESTOVACIU JAZDU 

EŠTE DNES!



EFEKTÍVNOSŤ: SVETOVÁ TRIEDA.
POHODLIE: AKO DOMA. 

Nový motor D08 a nový interiér 
vozidiel MAN TGL a TGM.
Skombinovali sme efektívnosť svetovej triedy s takým komfortom, aký inak nájdete iba doma. 
Výsledok? Truck, v  ktorom nič nechýba. Interiér s  novým dizajnom a  paleta nových funkcií 
uľahčujú ovládanie vozidla a  zvyšujú faktor spokojnosti pri každej jazde. Nový motor D08 
a zdokonalené funkcie prevodovky MAN TipMatic® vynikajú nielen zásluhou väčšej spoľahlivosti, 
ale tiež vďaka úsporám paliva. Zistite si viac o prednostiach nových modelov MAN TGL a TGM 
na www.d08.man
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