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Silná 
zostava

Konečne prišiel čas 
Nové vozidlá značky MAN vyrážajú z výroby 
na cesty a do ulíc. Ich úloha? Zmeniť dobré 
vozidlá na skvelé vozidlá. Tieto nové modely 
sú hospodárnejšie, dynamickejšie 
a pohodlnejšie než kedykoľvek predtým. 
Pripravené na novú éru.



Go digital
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Úspešný tím 
Za vývoj novej generácie 
vozidiel boli zodpovední 
projektoví manažéri 
Dr. Susanne Bauerová 
a Dr. Sebastian Weig.
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Teraz sa začína naša budúcnosť. Táto nová generácia vozidiel 
MAN nám umožňuje nielen predstaviť vám NAJINOVATÍVNEJŠIE 
a najlepšie trucky, aké sme kedy postavili, ale ako  SILNÝ PARTNER  
vám tiež ponúkame ešte inteligentnejšiu podporu pri všetkých 
budúcich úlohách, pred ktorými dopravný sektor stojí. Vývoj 
nového vozidla postavil pred ozajstné výzvy aj nás. Ale zvládli sme 
ich vďaka mnohým MÚDRYM HLAVÁM, ÚŽASNÉMU TÍMU a hlavne 
nášmu kolektívnemu know-how. Mimoriadne dôležitú úlohu nielen 
v počiatočných fázach projektovania hrala spolupráca s našimi 

zákazníkmi a partnermi. Aby sme lepšie 
pochopili, čo funguje v praxi, spýtali sme sa 
viac než 700 vodičov na odpočívadlách pre 
kamióny, čo je dôležité pre nich. Naši 
technici, dizajnéri, testovací jazdci aj 
spracovateľské firmy sa hrali s detailmi 

nových modelov vyše päť rokov. Radili 
sme sa so  150 ZÁKAZNÍKMI  z 13 krajín 
na celom svete a riešili ich najnaliehavejšie 
potreby. A nemohli sme byť pyšnejší, ako 

keď po stotisícoch hodín vývoja, projektovania a prípravy 
produkcie konečne zišiel z linky prvý nový truck. Sme si istí, že 
týmto špeciálnym vydaním časopisu MAN Magazine vás 
inšpirujeme. 

Prajeme vám veľa zábavy pri objavovaní nášho nového vozidla!

Dr Susanne Bauer Dr Sebastian Weig

#Úvodník
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tímového ducha

AKO TO VŠETKO ZAČALO Od prvých skíc k hoto-
vému trucku viedla dlhá cesta. Postavenie novej generácie 
vozidiel si vyžiadalo okolo 167 000 hodín práce.
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Univerzálny vojak 
Je taký všestranný ako jeho budúce úlohy: 
dynamický TGM a výnimočne dobre 
ovládateľný TGL teraz prinášajú na cesty 
ešte lepšiu výkonnosť. Nové inovatívne 
asistenčné systémy im umožňujú ukázať 
svoju vrcholnú formu pri distribučnej 
doprave v meste.
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Stelesnená hospodárnosť
Nový MAN TGX má pohonnú sústavu, ktorá 

je vyladená s maximálnym dôrazom 
na hospodárnosť a výkon, takže z každej 

kvapky paliva vyťaží ešte viac energie. 
Naša inteligentná jednotka v diaľkovej 

doprave teraz ponúka ešte väčšie pohodlie 
pri jazde aj oddychu.
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Rýdza sila 
Pre tohto experta na veľké užitočné 

zaťaženie nie je žiadna úloha príliš 
náročná. V blate, štrku či na kamennej 
drvine na staveniskách alebo v ťažkej 

regionálnej a distribučnej doprave – silný 
MAN TGS je všestranným špecialistom 

a presvedčí ešte väčším výkonom.



zamestnancov 
spoločnosti MAN sa 

podieľalo na projekte.

2100

8
FARIEB KABÍNY 
Mnohé dopravné 
spoločnosti majú 
špeciálne požiadavky 

na laky kabíny alebo by svoje vozidlo chceli 
mať vo firemných farbách. Žiaden problém, 
pretože kabína je dostupná v 3000 od-
tieňoch. Mimochodom, farba, v ktorej sa 
nový ťahač TGX predstavil pri premiére, sa 
volá „zlatý topás“.

Čísla, 
prosím!
Obdivuhodné vozidlo prináša obdivuhodné 
čísla. A my si myslíme, že trocha 
INTERNÝCH INFORMÁCIÍ o ňom môžeme 
prezradiť. Tu je pár zaujímavých faktov 
o novej generácii vozidiel.

VEĽKOSTÍ KABÍNY
majú zákazníci 
k dispozícii. Najväčšia 
z nich, verzia GX, 
poskytuje celkove 
1148 litrov 
odkladacích 
priestorov – to je 
úložnú kapacita 
s objemom viac ako 
jeden kubický meter. 
Mottom je voľnosť 
pohybu. Vodiči majú 
vo veľkej strednej 
časti voľný priestor 
na to, aby sa mohli 
postaviť a vystrieť 
alebo prezliecť. 
Otáčacie sedadlo 
spolujazdca Vario 
umožňuje dokonca 
pohodlne si natiahnuť 
nohy. Komfortné 
lôžko sa dá zmeniť 
na pohovku.
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hiabgermany.de

Makes everyday to  
a special one.
discover the hiaB-MoMent

8 %

Všetky produktové 
inovácie v novej generácii 

vozidiel MAN, ktoré sú 
zacielené na zvýšenie 

hospodárnosti, prinášajú 
v štandardnom vozidle 

s motorom D26 (Euro 6d) 
zníženie spotreby o 8 % 
v porovnaní s vozidlom 

z modelového roku 2018 
(Euro 6c).

NIŽŠIA SPOTREBA 
PALIVA

POMÔCKA NA KONFIGURÁCIU
Zákazníci a predajcovia môžu 
využiť online konfigurátor 
na zadefinovanie viac než 900 
charakteristík vozidla. Patrí k nim 
zamýšľané používanie, modelový 
rad, podvozok, pohon a kabína.

Toto je počet krajín, 
v ktorých bude počas rokov 
2020 a 2021 uvedená nová 

generácia vozidiel MAN.
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Toto bol za posledné roky najdôležitejší projekt 
spoločnosti MAN Truck & Bus a teraz nastal čas 
predstaviť nový rad vozidiel verejnosti. 
Aký pritom máte pocit?
JOACHIM DREES Je to nádherný pocit! Pamätám si ešte veľmi 
dobre na chvíľu, keď som prvýkrát uvidel prvotné koncepty nové-
ho trucku – bolo to v apríli 2015, tesne potom, ako som sa stal 
predsedom predstavenstva MAN Truck & Bus. Prvá možnosť na-
hliadnuť do projektu ma úplne fascinovala. Dovtedy som mal doj-
my z produktov MAN vždy len zvonka, takže ma mimoriadne nad-
chlo, keď som mohol vidieť všetky detaily na úplne prvých štúdiách 
vozidla. A potom sa začala ozajstná práca. Počas uplynulých pia-
tich rokov sme spravili všetko, čo sme mohli, aby sme našim zá-
kazníkom a zákazníkom našich zákazníkov predstavili to najlepšie 
vozidlo na trhu. Rád by som sa poďakoval všetkým, čo sa na tom 
podieľali. Bol to neuveriteľný tímový výkon. Každý dal zo seba ma-
ximum. Všetci v spoločnosti MAN môžeme byť na tento úžasný 
truck hrdí. A mňa osobne napĺňa pýchou, že som súčasťou tohto 
silného tímu.

„Perfektne 
prispôsobený 
zákazníkovi“
Pýtal sa    Sönke Wiese

Nová generácia truckov prichádza na trh v čase veľkých 
zmien. JOACHIM DREES, predseda predstavenstva 
spoločnosti MAN Truck & Bus, v rozhovore vysvetľuje 
najdôležitejšie prednosti nového vozidla a ako môže 
novinka zjednodušiť zákazníkom podnikanie.

#Stratégia
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TÍMLÍDER
Zamestnanci MAN vyvinuli 

nový truck pod vedením  
Joachima Dreesa. Predseda 

predstavenstva MAN  
Truck & Bus SE zároveň 
pracoval na tom, aby sa 

spoločnosť ešte dôkladnejšie 
sústredila na potreby  

svojich zákazníkov.

15 MAN  MAGAZINE ŠPECIÁL   Nº1 2020



pohodlnejšie pracovisko vodiča v  sektore úžitkových vozidiel. 
Po druhé: zaručili sme ešte väčšiu hospodárnosť a efektivitu. Ako 
som už spomínal nové vozidlo má až o osem percent nižšiu spot-
rebu paliva. To zásadným spôsobom redukuje celkové náklady 
na jeho vlastníctvo. Zároveň sme zvýšili užitočné zaťaženie, vďaka 
čomu dokáže odviezť o ďalších 230 kilogramov viac. Treťou výho-
dou je optimalizovaná doba bezporuchovosti. Dlhodobo sme vý-
robca, ktorý dodáva najspoľahlivejšie vozidlá. Hodnotenia TÜV sú 
už roky zrejmé: podiel vozidiel našej značky, ktoré nemajú nikdy 
poruchu, neustále stúpa. Náš balík spravovania údržby vozidiel 
MAN ServiceCare umožňuje zásadným spôsobom zvyšovať dis-
ponibilnosť vozidiel vďaka proaktívnemu plánovaniu a  inteligent-
nému spájaniu servisných úkonov. A nakoniec: našim zákazníkom 
sľubujeme osobné, kompetentné a spoľahlivé partnerstvo. Okolo 
1700 servisných stredísk a autorizovaných dielní vo vyše 138 kra-
jinách hovorí jasnou rečou. 

Ako zabezpečujete, aby technický štandard novej 
generácie truckov MAN nebol o pár rokov opäť zastaraný?
J. DREES V novej generácii používame úplne novú architektúru 
elektroniky, ktorá je pripravená na integráciu budúcich požiadaviek. 
Napríklad ďalšie senzory a  funkcie sa dajú ľahko inštalovať. To 
umožní aj priamočiaru integráciu alternatívnych pohonov, nových 
asistenčných systémov alebo funkcií automatizácie. Už teraz sme 
dosiahli novú úroveň digitalizácie: máme prvý kompletne sieťovo 
prepojený truck s  infraštruktúrou otvorenou pre ďalšie digitálne 
aplikácie v budúcnosti. Neskôr bude tiež možné aj poskytovanie 
služieb cez internet. Ak sa teda potreby zákazníka zmenia, dokáže 
si v budúcnosti vozidlo prispôsobiť.

Požiadavky zákazníkov s ich modernou logistikou sú 
čoraz rôznorodejšie, takže naše vozidlá treba stále 
častejšie vyrábať s úpravami na mieru. Ako to robíte?
J. DREES V  budúcnosti sa oveľa viac sústredíme na  dopravnú 
úlohu a konkrétne požiadavky zákazníka. Naši obchodní zástup-
covia preto využívajú množstvo kritérií na určenie individuálnych 
potrieb budúcich zákazníkov. Bežne to trvá iba päť minút a zákaz-
níkovi sa tým podstatne zjednodušuje celý proces výberu. Samo-
zrejme, naďalej sú možné aj veľmi špecifické úpravy. Mimoriadne 
dôležité je, že teraz sme výrazne efektívnejší ako predtým: máme 
v ponuke o desať percent viac variantov, ale o dvadsať percent 
menej dielcov.

Tak si to zhrňme: spoľahlivejšie vozidlo, pracovisko 
dokonale prispôsobené vodičovi, lepšia hospodárnosť aj 
ekonomickosť – sú toto kľúčové výhody novej generácie 
vozidiel?
J. DREES Presne tak. Netreba príliš špekulovať, naše heslo to 
v princípe celé zhŕňa: Jednoducho môj truck. Znamená to, že vo-
dič a dopravca majú presne také vozidlo, aké na svoju prácu po-
trebujú. Sme presvedčení, že naša nová generácia vozidiel v tom-
to zmysle ponúka najlepší balík riešení. A ja zopakujem, že je veľmi 
dôležité, aby sme našim partnerom a vodičom prácu maximálne 
uľahčili. Zjednodušenie podnikania – to je hlavný cieľ našej novej 
generácie vozidiel. 

Koľko zamestnancov bolo zapojených do vývoja?
J. DREES Spočiatku to bola malá skupina kolegov, ktorí vyvinuli 
prvotné nápady. V druhej fáze sme potom vytvorili hlavný 80-členný 
tím a  na  konci sme mali celkove dvadsať tímov, v  ktorých boli 
zástupcovia z  každej divízie – dokopy vyše 200 ľudí po  celom 
svete. Napokon sa však na projekte podieľal celý MAN, celkovo 
okolo 2100 zamestnancov. Spolupracovali sme tiež s početnou 
skupinou 150 zákazníkov: opakovane sme ich zapájali do procesu 
vývoja, pretože pre nás bolo extrémne dôležité už od  začiatku 
zladiť nový truck s ich potrebami.

Nakoľko výnimočnou udalosťou je uvedenie úplne nového 
produktového radu?
J. DREES Naposledy sme zažili takúto veľkú zmenu, keď sa uvá-
dzal na trh model MAN TGA v roku 2000 – a to je do dnešného 
dňa jedinečný triumfálny príbeh. Naše nové vozidlá teraz pokraču-
jú v úspešnom vývoji. Aby ste mali lepšiu predstavu: väčšina za-
mestnancov zažije takúto udalosť len jediný raz za celú svoju pra-
covnú kariéru. Je teda jasné, prečo sa celá firma na to sústredila 
niekoľko rokov. Naša nová generácia truckov bude v  podstate 
vlajkovou loďou MAN v budúcnosti. 

Zažívame obdobie veľkých zmien, dopravný priemysel 
prechádza zásadnou transformáciou. Je to správny čas 
uviesť na trh nové vozidlá? 
J. DREES Naša nová generácia vozidiel nie je ničím iný než odpo-
veďou na výzvy a zmeny v našom priemysle. Zákazníci potrebujú 
spoľahlivé vozidlo, ktoré je perfektne prispôsobené ich potrebám 
– od hospodárnosti cez jazdné vlastnosti až po komfort. Ale záro-
veň aj maximálne kvalitné služby. A to je to, čo im v novej generácii 
truckov MAN ponúkame. Získajú od nás v súhrne najlepší balík 
na  trhu, ktorý im zjednoduší prácu. O  tom to je. A  to vyjadruje 
i sľub našej značky: zjednodušovanie podnikania 

Aké náročné úlohy musí riešiť dopravný priemysel?
J. DREES Veľkým problémom je nedostatok vodičov. Napríklad 
v Európe chýba približne 50 000 šoférov. Ak chcú logistické firmy 
pritiahnuť a udržať si tých najlepších, musia im ponúknuť čo naj-
lepšie pracovné podmienky. Ďalšou výzvou je postupujúca digita-
lizácia všetkých logistických procesov. Digitálne služby výrazne 
zlepšujú efektívnosť podnikania a  pomáhajú dosahovať vyššie 
marže. Druhou stranou mince je však väčšia komplexnosť, s kto-
rou mnohí naši zákazníci zápasia. A napokon kľúčovou otázkou je 
aj udržateľnosť. Zákonodarcovia vyžadujú významné znižovanie 
emisií CO2: o 15 percent do  roku 2025 a o 30 percent do  roku 
2030. Náš nový truck ponúka na túto výzvu odpovede: vozidlo má 
na dlhých trasách o 8 % nižšiu spotrebu paliva než predchádzajúci 
model s motorom Euro 6c. Osem percent! To je veľa. Udržateľným 
spôsobom znižuje emisie a pre našich zákazníkov znamená uspo-
rené peniaze.

Ktoré vlastnosti novej generácie vozidiel MAN sú podľa vás 
najvýznamnejšie a robia z neho najlepšiu ponuku na trhu? 
J. DREES Obzvlášť dôležité sú štyri aspekty. Po prvé: kompletne 
nanovo sme navrhli kabínu a vytvorili sme najinovatívnejšie a naj-
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Do akej miery transformácia dopravného priemyslu mení 
aj MAN Truck & Bus ako firmu?
J. DREES Samozrejme, že radikálne zmeny v našom priemysle 
menia aj MAN. Transformácia, ktorej naša firma čelí, so sebou pri-
náša vo všetkých oblastiach aj výzvy. Naša nová generácia vozi-
diel stelesňuje túto transformáciu. Aj zmena našej vnútornej orien-
tácie nabrala s  týmto projektom rýchlosť. Zahŕňala výskum, 
výrobu, marketing a komunikáciu – vo všetkých týchto divíziách 
sme paralelne s  vývojom novej generácie vozidiel vytvorili nové 
procesy a štruktúry. Hlavnou témou bolo interné naladenie celej 
spoločnosti MAN Truck & Bus tak, aby bola vo všetkých ohľadoch 
ešte viac orientovaná na  zákazníka. Takže sme nepostavili len 
nový truck, ale vývojovo sme súčasne posunuli celú firmu. Celý tím 
MAN dal do toho všetky svoje sily! Každý náš zamestnanec podá-
val po celý čas maximálny výkon. Tento produkt v  sebe pojíma 
všetko zanietenie a nadšenie celej spoločnosti MAN. Našim zá-
kazníkom ponúkame najlepšie kompletné riešenie na trhu, vlajko-
vú loď značky MAN. 

NAPLNO VPRED
VIDEO Zažite novú 
generáciu vozidiel 
od MAN.
go.man/120filmEN

KEĎ JE TRUCK  
   NA KILOMETRE VZDIALENÝ…

Nový MAN TGX. 
Simply my truck.
Jedno je isté: s novým vozidlom MAN TGX nikdy 
nestratíte prehľad. Vďaka inovačnému produktu   
MAN Digital Services je všetko jednoduchšie, 
pretože máte prehľad o celom vozidlovom parku 
v reálnom čase. Digitale Services rovnako ako 
služby MAN Essentials a MAN Perform pomáhajú 
perfektne optimalizovať prácu vodičov aj vozidiel. 
A nielen to robí nový MAN TGX efektívnejším 
ako nikdy predtým: naše pohonné jednotky 
šetriace palivo sa navyše postarajú o vynikajúcu 
hospodárnosť. #SimplyMyTruck

... A PREDSA BLÍZKO  
     NA JEDNO KLIKNUTIE.
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Text    Felix Enzian 
Snímky    Dirk Bruniecki

Mozgový
trucky

pre

Päť rokov tvrdej práce, 
intenzívnej spolupráce 
a náročných testov je za nimi. 
Manuel Marx a Stephan Schütt 
to zvládli. Ich predstava 
na papieri sa premenila na truck 
pripravený do sériovej výroby. 
Navštívili sme HLAVNÝCH 
VÝVOJÁROV v spoločnosti MAN.

trust



Trucky a  autobusy budúcnosti sa budú vyrábať 
na špecifickom mieste: v budove A60 v Mnícho-
ve. Navštíviť EPI centrum (centrum pre experi-
menty, prototypy a inovácie) v priestoroch spoloč-
nosti MAN môžu len zasvätení. Tajnú prácu 
vývojárov pred zvedavými očami chránia dve bez-
pečnostné steny. Na rozlohe 33 000 štvorcových 
metrov tam koncepty nových vozidiel vyvíja tím 
360 technikov. 

Jedným z nich je Dr. Manuel Marx. Vedúci 
celého vývoja nových vozidiel spoločnosti MAN 
nenosí laboratórny plášť, ale džínsy a sveter. „Nie 
sme blázni odtrhnutí od reallity, čo vymýšľajú šia-
lené vynálezy,“ vraví M. Marx. „Naše projekty sú 
zacielené na potreby našich zákazníkov. Výsledky 
musia správne vyvažovať výhody a  náklady, aby 
boli na trhu životaschopné.“ 

Jeden z  príkladov jeho najnovších „detí“ 
stojí vo vývojovej dielni. Šéf vývoja hrdo a takmer 
s  láskou pozerá na  zlatý lak na  novom trucku 
MAN TGX. Manuel Marx posledných päť rokov 
svojho profesionálneho života venoval hlavne to-
muto vozidlu. „Zásadne sme posilnili jeho silné 
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stránky, napravili slabiny a pripravili sme ho na bu-
dúcnosť použitím novej elektrickej/elektronickej 
architektúry. Teraz je to ideálne vyvážený truck,“ 
dodáva. 
Vývojári MAN venovali pri novej generácii mimo-
riadnu pozornosť kabíne. Za jej modernizáciu bol 
zodpovedný Stephan Schütt. Na rozdiel od svoj-
ho kolegu Manuela Marxa hlavný dizajnér kabíny 
a  podvozka uprednostňuje klasický oblek. Ale 
keď vidíte, ako spolu v dobrej nálade vtipkujú, je 
jasné, že títo dvaja sú dobre zohraný tím. Radi 
spolu pracujú na  nových nápadoch. „Pri našom 
vývoji sme sa cieľavedome sústredili na  šoféra 
trucku. Našou úlohou bolo pochopiť, ako môže-
me vodičom uľahčiť plnenie ich pracovných po-
vinností a  zároveň zvýšiť pohodlie pri oddychu 
a spánku,“ hovorí S. Schütt.

Vonku evolúcia, vnútri revolúcia
Vnútro kabíny prešlo kompletným redizajnom a jej 
svalnatý exteriér citlivým doladením, ktoré zacho-
váva identitu značky MAN (prečítajte si aj články 
o  kabíne a  dizajne na  stranách 24 a  38).  
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Tvorba prototypov 
Manuel Marx, vedúci vývoja 
vozidiel v MAN (v červenom 
svetri) a Stephan Schütt, 
hlavný dizajnér kabíny 
a podvozka (v modrom 
obleku) osobne 
skontrolovali množstvo 
pracovných krokov 
na novom vozidle. Na vývoji 
konceptov úžitkových 
vozidiel zajtrajška pracuje 
360 technikov z EPI centra 
MAN. Budova má rozsiahle 
dielne na piatich 
poschodiach.

 POSILNILI SME 
SILNÉ STRÁNKY 
TRUCKU A NAPRAVILI 
JEHO SLABINY 

Testovanie dielcov 
Držiak chladiča v novom 
modeli nanovo 
optimalizovali, keď sa 
počas dlhodobých testov 
na ňom objavili praskliny. 
Trucky MAN sú navrhnuté 
tak, aby si prevádzkovú 
stabilnosť udržali 1,2 až 1,5 
miliónov kilometrov. 
Absolútna odolnosť 
komponentov je preto 
nevyhnutná. Prvé modely 
dielcov vznikli v laboratóriu 
z tabúľ plechu, vytlačili ich 
na 3D tlačiarni alebo 
vyrobili z dreva.

Dr. Manuel Marx
vedúci vývoja vozidiel spoločnosti MAN



Myšlienka 
sa stáva 
realitou  

MÍĽNIKY

Vývoj novej 
generácie vozidiel 
prebiehal v týchto 
piatich fázach.

15. MÁJ 2015 V tento 
deň sa oficiálne začal 
vývoj nového vozidla.

18. MAREC 2016 Spoločnosť 
MAN zadefinovala základné 
prvky ukončením prác 
na koncepte. 

16. MÁJ 2017 Vznikol 
prvý kompletný prototyp 
nového trucku.

12. MAREC 2019 
Z výrobnej linky v Mníchove 
zišiel prvý produkčný kus 
novinky. 

10. FEBRUÁR 2020 
V španielskom Bilbau celý 
svet prvýkrát uvidel truck 
novej generácie.

Štartovací 
signál

Koncept

Prototyp

Predchodcovia

Premiéra

Naozajstní 
perfekcionisti  
Manuel Marx a Stephan 
Schütt dohliadajú na celý 
proces vývoja. Skúšky 
na testovacej dráhe sledujú 
z terasy na streche.

Stephan Schütt zhrnul rozsiahlu inováciu novej 
generácie truckov do  jednej vety: „Vonku evolú-
cia, vnútri revolúcia.“ Kým však truck získal finálnu 
podobu, mali vývojári značky MAN extrémne veľa 
práce. Nápady, ako zdokonaliť nástupcu, sa za-
čali objavovať už pár rokov po  uvedení prvého 
modelu TGX v roku 2010. „O optimalizácii je dob-
ré začať premýšľať hneď, keď vozidlo dosiahne 
určitú fázu v cykle a používa ho veľa dopravných 
spoločností,“ popisuje  Manuel Marx spôsob, 
akým sa začínal vývoj novej generácie truckov. 
Návrhy a nové požiadavky prichádzali z viacerých 
strán: od  špecializovaných oddelení MAN, ale 
predovšetkým od  zákazníkov, ktorí prinášali ná-
mety na vylepšenie predchádzajúcej rodiny vozi-
diel. Svoju úlohu zohrali tiež nové legislatívne  
požiadavky na bezpečnosť pri dopravných neho-
dách, ktoré vstúpia do  platnosti v  roku 2021. 
A  najneskôr dovtedy musel MAN uviesť na  trh 
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Klimatické testy  
Hlavní vývojári často 
navštevovali laboratórium 
klimatických testov.  
Tam sa komponenty 
vystavovali extrémnym 
teplotám a simulovaným 
prírodným živlom.  
Tento proces zaručuje  
spoľahlivosť materiálov 
použitých pri výrobe 
vozidla.

nové vozidlo. „Vývoj trucku je omnoho komplex-
nejší ako vývoj osobného auta,“ hovorí Stephan 
Schütt. „Nezmodernizovali sme iba jeden model, 
ale naše celé produktové portfólio. Taký projekt sa 
neriadi ľahko. Dlhší cyklus vývoja truckov zname-
nal, že skúsenosť s predstavením kompletne ob-
noveného produktu malo iba zopár zamestnan-
cov našej spoločnosti.“ Tím, ktorý tvorilo vyše 200 
pracovníkov MAN, však nakoniec proces zvládol. 
Najvzrušujúcejšou chvíľou na  ceste k  uvedeniu 
novej generácie vozidiel bola prvá prezentácia ho-
tového trucku zákazníkom a  odborným noviná-
rom. „Pred týmto termínom som bol veľmi nervóz-
ny,“ priznáva Stephan Schütt. „Intenzívna práca 
znamenala, že sme sa s  novým truckom úplne 
zžili, a teraz sme museli čakať, ako náš výtvor prij-
me verejnosť.“ Reakcia bola ohromná. Mnohí zá-
kazníci vraveli, ako veľmi sa tešia, že MAN rozpo-
znal a splnil ich želania. 

Vylepšovanie nikdy nekončí
Ako správni perfekcionisti Manuel Marx a  Ste-
phan Schütt neustále hľadajú spôsoby, ako nové 
produkty ďalej vylepšiť. V  budove A60 je teda 
stále plno aktivít. Nové vozidlá oblepené dočas-
nou kamuflážou vyrážajú z budovy vývoja do mní-
chovských ulíc. Ešte aj pár mesiacoch pred pre-
miérou sa nový truck testoval a  hľadali sa 

možnosti optimalizácie posledných detailov. Z te-
rasy na streche budovy obaja šéfovia vývoja po-
zerajú na testovaciu dráhu s mimoriadne hrboľa-
tou dlažbou. Tento úsek skúšobného povrchu 
vytvára vibrácie a používa sa na simulovanie zá-
ťaže. „Nová generácia vozidiel len tu absolvovala 
30  000 kilometrov, aby sa otestovala stabilná 
odolnosť dielcov,“ vysvetľuje Stephan Schütt. Zá-
ťažový test je taký prísny, že testovací vodiči sa 
museli každú polhodinu striedať, aby im vibrácie 
nespôsobili zdravotné problémy. Vývojári sú spo-
kojní len vtedy, ak truck spĺňa všetky požiadavky 
z  hľadiska funkčnosti, odolnosti, dizajnu a  eko-
nomickosti. „Nie všetky nápady z  predproduk- 
čnej fázy sa dostanú aj do výroby. Osobne som 
hrdý, že v  novej kabíne sme zrealizovali nový 
otočný ovládač MAN SmartSelect,“ hovorí 
Stephan Schütt. „Je revolúciou v  jednoduchosti 
ovládania.“ 
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Všetko je  
pod kontrolou

Pracovisko vodiča vo vozidlách 
novej generácie prešlo revolúciou. 
KABÍNA A KOKPIT sú úplne 
prebudované. V centre pozornosti 
konštruktérov bolo uľahčenie 
riadenia, ergonómia a vysoká 
úroveň komfortu bývania. Desať 
rokov výskumu a vývoja 
aj spolupráca so 742 testovacími 
užívateľmi je zhmotnených 
do perfektnej kabíny.
Text    Christine Mattauch
Ilustrácia    Mario Wagner

#Kabína

Rozhranie 
človek-stroj 

Medzičlánok medzi technológiou 
a človekom sa nazýva rozhranie 
človek-stroj (HMI). V nákladom 

vozidle je to v prvom rade 
kokpit.

 Je pozoruhodné, že malé 
veci často znamenajú veľ-
ké zmeny. Napríklad spí-
nač široký na tri prsty hneď 
vedľa volantu. Je to nová 
elektrická parkovacia brz-

da, ktorá nahradila pneumatickú páč-
ku umiestnenú v samostatnej konzole 
vedľa sedadla vodiča. V novej generá-
cii nákladných vozidiel už táto stredo-
vá konzola neexistuje. „Okamžite som 
si to všimol,“ hovorí Manuel Eichleiter. 
Kabínou sa dá voľne prejsť – ak toto 
nie je zlepšenie... Tridsaťjedenročný 
Manuel, profesionálny vodič od  roku 
2009, je nadšený. Rýchlo si zvykol 
na nový spôsob manuálneho aktivo-
vania parkovacej brzdy.

Ešte väčšia voľnosť pohybu, ešte 
väčšia bezpečnosť a  okrem toho 
orientácia na užívateľa ako nikdy do-
posiaľ: to je to, čím sa líšia nové vo-
zidlá MAN. Konceptom, ktorý je už 
od začiatku svojím svojím prístupom 
prispôsobený potrebám užívateľa. 
Vývojári sa pri vývoji nákladného vo-
zidla nezamerali na  predchádzajúci 
model, ale sústredili sa na každoden-
nú prácu vodičov. A takéto poňatie je 
v interiéri zrejmé: „Vozidlo bolo kom-
pletne obnovené,“ hovorí Dr.  Britta 
Michel, ktorá je vedúca centrálneho 
oddelenia výskumu HMI (Human Ma-
chine Interface – rozhranie človek-
-stroj) a  spolu so svojím tímom sa 
podieľala na vývoji nového modelu.

Takmer tisíc vodičov truckov poskytlo 
svoj názor ako testovací užívatelia. 
Jedným z  nich je Manuel Eichleiter. 
Najazdil veľa kilometrov na simulátore 
a  v  rámci workshopov prezentoval 
svoju mienku, napríklad o  koncepte 
zameranom na ergonómiu. O mnoho 
mesiacov neskôr videl výsledok ako 
prototyp. Je vzrušený, že môže 
ohmatať páčky pod volantom, vyskú-
šať tlačidlá a  skontrolovať navigova-
nie v  menu. Jeho stručný verdikt: 
„Páči sa mi to.“ Potom vytiahne zá-
suvky pod prístrojovou doskou. „For-
mát A4 tam hravo pasuje,“ pozname-
ná spokojne. Viac priestoru v kabíne 
– pretože stredová konzola je preč. 
A má to aj ďalšie výhody.
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Ľahké 
ovládanie
Ľudia v  centre pozornosti: kokpit a  kabína novej 
generácie vozidiel boli kompletne prestavané, aby 
sa vodičovi čo najviac zjednodušila práca. Všetky 
užívateľské rozhrania sú navrhnuté pre ľahké ovlá-
danie. Pracovisko vodiča a obytný priestor ponú-
kajú taký komfort ako nikdy predtým. Tím HMI 
v spoločnosti MAN zainteresoval do projektu testo-
vacích užívateľov, aby pomohli vyvinúť optimálne 
vybavenie kabíny: od vodičov pre vodičov. 

Toto komfortné, vzduchom odpružené sedadlo 
vodiča navrhnuté exkluzívne pre MAN sa dá 
jednoducho prispôsobiť individuálnym 
požiadavkám prostredníctvom rozšírených 
možností nastavenia. V kombinácii s výrazne 
väčším rozsahom adjustovania volantu to 
garantuje uvoľnenú jazdu.

Komfortné sedadlo vodiča

Digitálny 
prístrojový  

panel

Plne digitálny prístrojový panel 
zobrazuje všetky potrebné 

prevádzkové informácie 
ľahko zrozumiteľným 

spôsobom.

Jasné členenie: tlačidlá na multifunkčnom 
volante sú zoskupené do ostrovčekov 
a na dosah palcov. V rámci možností k nim 
nie je priradených veľa funkcií, takže pohyby 
rúk pri požívaní spínačov sú minimálne. 
Volant je veľmi príjemný na dotyk.

Multifunkčný 
volant

Oddychová zóna
Maximálna regenerácia: pri viac 
než 1100 litroch odkladacích 
priestorov v kabíne nie je 
problém uložiť batožinu 
a osobné veci. Vysokokvalitné 
lôžko má rám s roštom 
a rozmaznáva vodičov  
vysokým komfortom. Šoféri  
totiž potrebujú v prvom rade 
výdatný spánok, aby boli 
za volantom čulí ako rybička.
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BEZCHYBNÝ 
KOKPIT
INTERVIEW Koľko 
psychológie je 
zapojenej do vývoja 
kokpitu?
go.man/120cockpitEN

Otočiť, potlačiť, hotovo: MAN 
SmartSelect s podložkou pre 
dlaň umožňuje ovládanie 
infotainmentu a navigačného 
systému bez akýchkoľvek 
problémov dokonca aj počas 
jazdy po hrboľatom teréne. 
Pritom manipulácia s ním 
neodpútava pohľad vodiča 
od cesty. Navrhnuté špeciálne 
pre úžitkové vozidlá.

MAN SmartSelect

Je poruke a jednoducho sa používa: páčkovým 
spínačom na stĺpiku volantu možno manuálne 
preraďovať prevodové stupne, ovládať systémy 
priebežného brzdenia a vyberať režimy jazdy – to 
všetko pohybmi prstov a v bezprostrednej blízkosti 
k volantu. Všetky sa dá obsluhovať intuitívne 
a hmatom – aj napriek dôslednému spájaniu 
základných funkcií riadenia vozidla.  

Spínač na stĺpiku volantu

Zbytočné vyliezanie 
do kabíny je minulosťou: 
spínače vo dverách 
umožňujú vodičovi ovládať 
dôležité funkcie vozidla 
zvonka, napríklad aktivovať 
výstražné svetlá alebo 
osvetliť pracovný priestor. 
To príde vhod najmä 
na stavenisku alebo pri 
distribučnej doprave. 

MAN EasyControl

Praktické a pohodlné: diaľkové ovládanie umožňuje 
poležiačky pohodlné ovládanie funkcií ako klimatizácia, 
rádio, otváranie strešného okna a kontrola času jazdy. 
Diaľkové ovládanie má zámerne kábel – na žiadosť mnohých 
testovacích vodičov – takže sa nemôže zapatrošiť. Dá sa 
používať bez ohľadu na to, ktorým smerom užívateľ leží. 
Vodič si teda môže vybrať polohu na lôžku aj podľa 
naklonenia kabíny.     

Diaľkové ovládanie z postele

12̎ monitor 
mediálneho 

systému
 Informácie týkajúce sa  

navigácie, rádia 
a komunikácie sú ľahko 
čitateľné a zobrazované 

rovnakým 
spôsobom.
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1  Vizuálne merania 
Simulátor jazdy sa využíva 

na testovanie, či sa vodiči sústredia 
na cestu alebo ich pohľad ostáva 

na displejoch. 2  Simulovanie jazdy 
Testovací vodič Manuel Eichleiter jazdí 
po vidieckej ceste. 3  Tímová práca 

Holger Mohra debatuje so svojimi 
kolegami o dizajne nového 

prístrojového panelu.

1

3

2

#Kabína
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s  moderným flexibilným softvérom. 
A tak nová generácie vozidiel má čo-
raz viac tlačidiel, ktorých pozícia 
po stisnutí ostáva nezmenená a kto-
ré môžu byť v niektorých prípadoch 
konfigurované individuálne. Pri ma-
nuálnom ovládaní vodič vždy pocíti 
bod, kedy treba vyvinúť tlak, a  teda 
vie, že funkcia bola úspešne zmene-
ná. Mnoho úsilia venovali vývojári 
hmatovému konceptu: nikdy by sa 
nemalo stať, že jedno tlačidlo sa stlá-
ča ťažko a iné ľahko. Tímy okolo Brit-
ty Michel a Holgera Mohra pracovali 
na ďalšom vývoji ovládacích a zobra-
zovacích prvkov vo vozidle vyše de-
sať rokov. Do diskusií a workshopov 
zapojili 742 vodičov, v  spolupráci 
s univerzitami a výskumnými ústavmi 
boli vypracované dva tucty štúdií 
na  témy súvisiace s  ergonómiou 
a  pocitmi z  ovládacích prvkov. Ale 
okrem toho vývojári aj sami navšte-
vovali odpočívadlá s parkujúcimi ka-
miónmi, debatovali s vodičmi, preze-
rali si ich interiéry a  riešenia vlastnej 
výroby. Poznať výkony šoférov a brať 
ich veľmi vážne – to bol základný 
princíp pre Brittu Michel a jej kolegov. 
„Pretože v konečnom dôsledku sú to 
oni, čo hodiny trávia na sedadle vodi-
ča, nie my."

K práci by malo patriť aj rela-
xovanie. Preto sedadlo aj volant 
možno jednoduchým pohybom na-
staviť do pozície pre krátke prestáv-
ky. Pod strechou kabínu sú tiež veľmi 
priestranné odkladacie priestory, 
do ktorých sa vmestia športové vaky. 
A chladnička je zabudovaná pod lôž-
kom v  obytnej časti. Pri odpočinku 
sa všetky podstatné funkcie dajú ob-
sluhovať z postele diaľkovým ovláda-
čom, ktorý po  prvý raz má displej. 
Ovláda sa ním rádio rádio, osvetlenie 
a budík, strešné okno, centrálne za-
mykanie aj klimatizácia. Vstáva sa 
oveľa ľahšie, keď teplota vo vozidle je 
náležite regulovaná. 

matickým odpružením. „Skutočný 
vrchol, aký nikto iný neponúka,“ ho-
vorí účastník testu Manuel Eichleiter. 
Vodiči vidia informačné menu na dis-
pleji, ktorý je umiestnený v príjemnej 
úrovni zorného poľa, takže sa poze-
rajú rovno pred seba a  nie dolu, 
a teda ich pozornosť je menej odvá-
dzaná od  premávky. MAN po  prvý 
raz vytvoril všetok obsah menu tak, 
aby bol prezentovaný vždy rovnakým 
štýlom. Aj to pomáha zabezpečiť, 
aby ovládanie vozidla bolo zrozumi-
teľné a plynulé. 

Väčší komfort,  
väčšia bezpečnosť
Na prístrojovom paneli môže byť ak-
tivovaný aj asistent pre zobrazenie 
trvania jazdy. Táto funkcia pripravuje 
výsledky z  digitálneho tachografu: 
stlačením tlačidla môžu vodiči naprí-
klad zistiť, ako dlho bude trvať povin-
ná prestávka a  kedy uplynie maxi-
málny povolený čas jazdy. „Chceme 
to pre vodičov urobiť čo najjedno-
duchšie,“ hovorí Britta Michel.

Spínače v spodnej časti dverí 
znamenajú novú úroveň kvality. Vodi-
či už nemusia vyliezť do kabíny, aby 
zapli či vypli výstražné svetlá alebo 
osvetlili pracovný priestor – ďalšie 
plus pre bezpečnosť. Vodičov pod-
porujú aj zdokonalené asistenčné 
systémy pre odbočovanie a  zmeny 
jazdných pruhov: výstražné LED 
svetlá na  prednom stĺpiku v  kabíne 
a akustický varovný tón v niekoľkých 
fázach indikuje, ak sa približuje cyk-
lista alebo chodec. „Je to skvelé pri-
dať viac bezpečnosti,“ hovorí Manuel 
Eichleiter. Výstražné LED svetlo je 
tiež na  ľavom stĺpiku A. Signalizuje 
prichádzajúce vozidlá, ktoré sa práve 
nachádzajú v tzv. mŕtvom uhle – uži-
točná funkcia pre predbiehanie a pri 
vychádzaní z  pripájacieho pruhu 
na  diaľnici. Podobne ako v  sektore 
osobných áut aj v nákladnej doprave 
stúpa podpora od automatizovaných 
technológií. „Ovládacie prvky by mali 
byť čo najviac pripravené na budúc-
nosť,“ prízvukuje Holger Mohra. Páč-
ky alebo kolískové spínače, ktoré 
používame, už nie sú kompatibilné 

Ovládanie prevodových stupňov 
je teraz umiestnené na pravej strane 
pod volantom na páčke, ktorá je er-
gonomicky tvarovaná. Na stĺpiku ria-
denia má optimálnu pozíciu, pričom 
rotačný volič dizajnéri optimálne pri-
spôsobili pre pohyby ruky. Týmto spí-
načom si šofér volí automatizované 
režimy jazdy – ide o ďalšie zlepšenie 
predchádzajúcich programov prera-
ďovania prevodových stupňov. Ich 
používanie je oveľa pohodlnejšie 
vďaka jednotnému dizajnu grafiky 
na displejoch. Sú navrhnuté tak, aby 
každý vodič bez ohľadu na školenia 
a  skúsenosti vedel riadiť vozidlo čo 
najefektívnejšie a  najbezpečnejšie. 
Veľký digitálny TFT displej za  volan-
tom je tiež nový. Rýchlomer aj otáč-
komer sú na  ňom zobrazované iba 
virtuálne a orezané, aby v strede os-
tal dostatok miesta pre ďalšie infor-
mácie. Napríklad, ktorý asistenčný 
systém je aktivovaný. Dôležité: zo-
brazenie je výstižné a  stručné. 
„V  kokpite je viac a  viac funkcií, ale 
stále musia zostať pre vodiča zrozu-
miteľné,“ vysvetľuje Holger Mohra, 
vedúci pre funkcie vozidiel a  HMI. 
„Náš nový koncept je z toho hľadiska 
úspešný.“ Základné ergonomické 
usporiadanie kokpitu zreteľne odde-
ľuje displej od  riadenia. Vzdialenosť 
medzi veľkými displejmi a vodičom je 
založená na televíznom princípe: po-
merne veľký odstup monitorov zlep-
šuje čitateľnosť pre vodičov každého 
veku. Na  druhej strane všetky ovlá-
dacie prvky majú náležité miesto a sú 
bezpečne na dosah bez toho, aby sa 
za nimi musel zo sedadla načahovať. 
Infotainment aj navigačný systém, 
ktoré sa zobrazujú na  12-palcovom 
monitore, boli výrazne vylepšené. 
Ovládajú sa cez rotačný spínač s tla-
čidlom uprostred integrovaný do prí-
strojovej dosky: MAN SmartSelect. 
Možno ho ovládať len hmatom po-
mocou kruhového voliča, ktorým sa 
„listuje“ v  ponuke. Informačno-rela-
xačný systém MAN SmartSelect 
s opierkou dlane používa vodič bez-
pečne, intuitívne a vždy pri zachovaní 
pohodlnej pozície za  volantom – aj 
napriek pohybom sedadla s  pneu-

DR. BRITTA MICHEL
Šéfka Centrálneho 
oddelenia výskumu 
rozhrania človek-stroj 
(Human Machine 
Interface – HMI) 
pracovala na novej 
generácii vozidiel 
s testovacími vodičmi 
a vedcami.

HOLGER MOHRA
Vedúci oddelenia pre 
funkcie vozidla a HMI je 
zodpovedný za vývoj 
sériovej verzie nového 
pracoviska vodiča. 
Spoločne so svojím 
tímom prvé nápady 
vývojového oddelenia 
HMI preniesol do kon-
krétnych sérií konceptov 
a sfinalizoval ich.

Vývojári  
kokpitu

VÝSKUM OD MAN 
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  Pripravený 
budúcnosť

na
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ARCHITEKT 
ELEKTRONIKY

Špecialista na IT a elektroniku  
Stefan Teuchert je zodpovedný 

za elektrotechniku a elektroniku, 
ako aj za funkcie a softvérový 

vývoj vo vozidlách značky MAN. 
Elektrická a elektronická 

architektúra nového trucku, 
na ktorej pracoval mnoho rokov, 

mu prináša radosť 
i profesionálnu hrdosť. 

#Inovácia



Stefan Teuchert je v spoločnosti MAN 
vedúcim vývoja elektrických a  elek-
tronických systémov a  už pred 15 
rokmi mu bolo zrejmé, že nová archi-
tektúra bude musieť byť jasná, jed-
noduchá, pripravená na  budúcnosť 

a otvorená. V nových vozidlách sa o nej hovorí ako 
o  elektricko-elektronickej (EE) architektúre a  jej 
výskum a  vývoj trval viac než desaťročie. Medzi 
najdôležitejšie požiadavky patrilo, aby bol systém 
čo najjednoduchší, aby poskytoval stabilitu a mi-
nimalizoval pravdepodobnosť porúch. Na  druhej 
strane však architektúra musela byť extrémne fle-
xibilná, aby do nej bolo možné integrovať širokú 
paletu aplikácií – dokonca aj takých, aké ešte ne-
existujú. „Aby sme to dokázali spraviť, museli sme 
premýšľať radikálne,“ vysvetľuje Stefan Teuchert. 
Vozidlá s decentralizovanou EE architektúrou boli 
totiž dosiaľ neobvyklé. Mnohé funkcie – od tem-
pomatu až po  asistenta odbočovania – majú 
svoj vlastný hardvér. „Je to ako mať počítač, 
na ktorom beží iba Word. A ak by ste chceli Excel, 
museli by ste si kúpiť nový počítač. Je to paradox, 
ale v  automobilovom priemysle vôbec nie je vý-
nimočný.“ Komunikácia medzi nainštalovanými 
hardvérovými jednotkami je pri takomto riešení 
občas náročná a dopĺňanie nových funkcií limito-
vané – a to sú problémy, ktoré S. Teuchert a jeho 
tím chceli vyriešiť. Tak vznikla úplne nová EE ar-

chitektúra. Jej stredobodom je centrálny počítač 
vo vnútri vozidla. Ten je ako mozog, cez ktorý tečú 
všetky informácie a ktorý ovláda všetky potrebné 
procesy. Čo je na  tom úžasné? Nové funkcie sa 
dajú nahrať cez internetové rozhrania, podobne 
ako aplikácie na  smartfón, takže kvôli tomu ne-
treba navštíviť servis. Môže pritom ísť o  funkcie 
a  aplikácie, ktoré podporujú hospodárnu jazdu 
alebo pomôžu splniť požiadavky predpisov. A  aj 
integrácia softvéru tretích strán je priamočiara, čo 
umožňuje priniesť ešte viac funkcií a pridanej hod-
noty pre užívateľa. Vďaka tejto otvorenosti a fle-
xibilite je nový truck MAN vozidlom, ktoré je tr-
valo udržateľné a pripravené na budúcnosť. Jeho 
skutočne silnú stránku pocítime až v  priebehu 
nasledujúcich rokov, keď sa začne rýchlo a  jed-
noducho sám modernizovať pridaním nových 
funkcií. Okrem toho nový digitálny truck je pri-
pravený aj na  aktualizácie centrálneho počítača. 

Jeden počítač, tisíce možností
Výhody nového elektricko-elektronického vyba- 
venia sa však dajú pocítiť už aj dnes. Rôzne asis-
tenčné systémy vďaka centralizovanej štruktúre 
oveľa lepšie spolupracujú, čo zásadne zlepšuje 
výkon vozidla. Jeden príklad za  všetky: mapové 
dáta získava vozidlo z  centrálneho počítača 
a existujúce funkcie ako správa pohonného sys-
tému (jazda, zmeny prevodov), chladenie alebo 
EfficientCruis môžu byť ešte proaktívnejšie. Tým 
sa šetrí palivo a  reakcie systémov sa môžu viac 
podobať ľudským a  byť intuitívnejšie. Perfektne 
skoordinované interakcie rôznych snímačov, to je 
tiež jeden z dôležitých princípov automatizovanej 
jazdy. Všetky nové trucky sú už vybavené veľkým 
množstvom asistenčných systémov. Medzi nové 
funkcie patrí napríklad asistent odbočovania, 
ktorý sleduje mŕtvy uhol a  tým podporuje bez-
pečné odbáčanie aj zmeny jazdného pruhu.

Napriek množstvu nových možností je EE 
architektúra čistejšia než predtým a zredukovaná 
na  úplné minimum, „pretože čím menej toho je, 
tým menej sa toho môže pokaziť,“ hovorí archi-
tekt elektroniky. Základom súčasných aj budúcich 
aplikácií je vysoká miera štandardizácie a  kva-
lity softvéru. A  tak Stefan Teuchert a  jeho tím 
úspešne vytvorili malú revolúciu – vozidlo, ktoré 
predbehlo svoju dobu a určite dodá ďalší impulz 
vývoju autonómnemu riadeniu. 

DIGITÁLNE RIADENIE 
FLOTILY

Z vozidiel sa stávajú 
počítače na kolesách. 

To umožňuje 
ich zapojenie  

do digitálnej logistiky.

CENTRÁLNY POČÍTAČ 
v novom trucku MAN je 
ako mozog – spracúva 
všetky informácie a ovláda 
procesy vo vnútri vozidla. 
A to otvára nekonečné 
možnosti. Vďaka tomu je 
možné truck počas jeho 
života dodatočne vybaviť 
novými funkciami, ktoré sa 
priradia do existujúceho 
systému.

Transpor t 
4.0

Nové technické 
a digitálne možnosti 

vytvárajú pre dopravný 
sektor ohromné 

príležitosti – perfektné 
pre nové vozidlá.

ASISTENČNÉ 
SYSTÉMY  
VODIČA

Vodiči truckov musia 
byť bdelí a bleskurýchlo 

reagovať 
na nepredvídané 

situácie. Asistenčné 
systémy ich pritom 

podporujú a starajú sa 
o väčšiu bezpečnosť. 

AUTOMATIZOVANÁ 
JAZDA

V budúcnosti by pri 
špecifických dopravných 

úlohách mohol vodiča 
nahradiť diaľničný pilot. 

Táto technológia má 
veľký potenciál.

Text    Julia Illmer 
Snímky    Fritz Beck

INOVÁCIA
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Kým je nový truck pripravený do sériovej 
výroby, musí prejsť dlhú cestu. Neodmysliteľnú 
úlohu pri vývoji hrajú TESTOVACÍ VODIČI 
spoločnosti MAN. Overujú funkčnosť každého 
komponentu a vozidlo vystavujú extrémnym 
podmienkam. Napríklad vo Švédsku testovací 
jazdcu manévrovali s novým vozidlom 
po zľadovatených cestách pri teplote mínus 45 
stupňov Celzia. Truck tiež musí dokázať, čo 
vie, na testovacej dráhe v Mníchove.  
Navštívili sme ju.

Text    Tanita Heckingová

UTAJENÁ
MISIA
#Testovacia jazda
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 T ruck sa blíži a  s  kvíliacimi pneumatikami zastaví. 
Na asfalte zanechal čierne šmuhy. Vodič sa usmieva. 
Fungovalo to. Asistent núdzového brzdenia úspeš-
ne zabrzdil vozidlo vážiace 40 ton. Jeho čierno-biele 
maskovacie fólie na kabíne prezrádzajú, že toto nie 
je bežné vozidlo. Čo sa pod nimi skrýva? Nový mo-

del TGX od MAN, truck generácie 2020.
Manažér testovania truckov a  autobusov Rainer Miksch 

a  jeho tím pracujú na skúšobnej dráhe v Mníchove na tom, aby 
produkty pripravili do sériovej výroby. Všetky modely novej generá-
cie vozidiel testujú už štyri roky. Viac než 100 testovacích vodičov 
a inžinierov so 60 testovacími vozidlami najazdilo takmer päť mi-
liónov kilometrov, aby zabezpečili, že nová generácia truckov splní 
všetky požiadavky zákazníkov. „Dokázali sme to,“ vraví manažér 
testovania s istotou. 

Pravdaže, na  ceste od  prototypu k  hotovému produktu 
testovacie tímy musia urobiť množstvo skúšok, pri ktorých úzko 
spolupracujú mechanici ako Manfred Leopold a  inžinieri ako 
Christian Horn. Ich úlohy sú jasne rozdelené: Leopold, ktorý 
na  testovacej dráhe sprevádza už tretiu generáciu truckov, 
pripravuje skúšobné vozidlá na  testy a  vybavuje ich potrebnou 
meracou technikou. V jedinom vozidle môže byť až 250 meracích 
miest. Christian Horn potom zozbierané údaje vyhodnocuje, aby 
identifikoval potenciálne náchylnosti k poruchám a navrhol patričné 
opatrenia. Jeho špecializáciou je pohonná sústava, systémy 
pozdĺžnej dynamiky a  funkcie spojené so spotrebou paliva. 
Testovací vodiči pri jazde vždy sledujú interakcie jednotlivých 
komponentov s  celým vozidlom. „Vzájomná súhra všetkých 
systémov musí fungovať bez ohľadu na  to, či je vozidlo plné, 
čiastočne naložené alebo prázdne,“ vraví inžinier Horn. Tím preto 
overuje každú jednu funkciu a to v rôznych testovacích scenároch. 
Zatiaľ čo mníchovská testovacia dráha umožňuje testovať vozidlá 
už od  prvotného prototypu, prevádzkové skúšky na  verejných 
komunikáciách pomáhajú simulovať pracovné podmienky 
u zákazníkov. Testovací vodiči potom vyžadujú od novej generácie 
maximum – v  letných horúčavách aj v  tuhých mrazoch. Preto 
strávili niekoľko mesiacov v Španielsku a vo Švédsku, aby nový 
model otestovali v extrémnych podmienkach. 

Počas týchto letných a  zimných testov manažéri spoloč-
nosti posudzujú stupeň vyspelosti vývoja vozidla. Členovia pred-
stavenstva vtedy majú možnosť sadnúť si za volant a mať priamy 
kontakt s truckom. Prvýkrát sa to stalo počas letného testu v roku 
2017. „Možnosť ukázať mieru pripravenosti vozidla predstaven-
stvu a prebrať s nimi možné optimalizačné kroky je nevyhnutnou 
súčasťou procesu vývoja,“ vysvetľuje Rainer Miksch.
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1  Brzdenie naplno Testovacie jazdy zanechávajú stopy. 2  Kabína vodiča 
Technik a testovací jazdec Christian Horn si myslí, že nastupovanie do vozidla 
sa výrazne zlepšilo. 3  Plný entuziazmu Rainer Miksch si užíva každý deň, 
keď môže pracovať s produktom v praxi. 4  V utajení Nový truck je pri jazdách 
na testovacej dráhe v Mníchove polepený maskovacími fóliami, aby sa 
neprezradil ešte pred premiérou. 5  Vášeň Testovací mechanik Manfred 
Leopold za svojich 34 rokov v spoločnosti MAN už najazdil vyše 2 milióny 
kilometrov. 6  Individuálny prístup Každé testovacie vozidlo je prispôsobené 
na overovanie špecifickej funkcie, napríklad MAN EfficientCruise a vybavené 
špeciálnou meracou technikou.



AU
TO

RI
 S

NÍ
M

O
K:

 D
irk

 B
ru

ni
ec

ki 
(b

ac
kg

ro
un

d)
; B

er
nh

ar
d 

Hu
be

r

Zákazník musí byť na prvom mieste
Schopnosť ponúknuť zákazníkom čo najlepšie vozidlo si 

vyžaduje, aby ich požiadavky boli od  začiatku v  centre pozornosti 
vývoja a  testovania. „Pre môj tím som prvým zákazníkom ja,“ tvrdí 
Rainer Miksch. V  rámci toho manažér testov prevezme úplne inú 
rolu. Niekedy je vodičom v  diaľkovej doprave, inokedy zákazníkom 
z  distribučného sektora. Ale zákazníci sú do  vývoja zapojení aj 
priamo, napríklad vo forme Expertného poradného zboru. Niektorí 
z  nich jednotlivé funkcie testujú vo svojej každodennej práci – ako 
napríklad EfficientCruise, systém tempomatu riadený s využitím GPS. 
Toto spoločnosti MAN umožňuje reagovať na  požiadavky ohľadne 
vylepšení a robiť úpravy ešte pred oficiálnym uvedením vozidla na trh.

Šéf testov a  jeho tím kontroluje každý technický alebo kon-
štrukčný detail. „My rozhodujeme, aký bude mať v konečnom dôsled-
ku zákazník z vozidla dojem,“ hovorí. Pri testoch sa stretávajú rôzne 
uhly pohľadu. „V jednom momente sme diskutovali, či vodiči potrebujú 
miesto na odloženie mobilu, novín alebo okuliarov priamo pri posteli 
alebo či im stačia možnosti na palubnej doske,“ spomína. Hoci to znie 
ako banálny detail, pre vodičovo pohodlie je dôležitý. Okrem efektív-
nejšej a bezpečnejšej práce totiž nová generácia truckov prináša aj 
výrazné zlepšenie komfortu pri jazde a oddychu v kabíne. „Konštrukcia 
kabíny, jej úložné priestory a koncept ovládania sa masívne optimali-
zovali,“ hovorí testovací mechanik Manfred Leopold. Vodič sa teraz 
v  kabíne môže voľne pohybovať, čo najviac ocení na dlhých turnu-
soch. „Sedadlo a volant si môžete nastaviť tak, aby ste mali perfektnú 
pozíciu a to je rozdiel, ktorý si všimnete okamžite,“ vysvetľuje Leopold. 
Znamená to, že vodič sa môže ešte lepšie sústrediť na cestu. Umož-
ňuje to aj novo navrhnutý koncept displejov a optimalizovaný systém 
vonkajších zrkadiel.

Tím sa priamo podieľal aj na aplikovaní asistenčných systémov. 
Boli napríklad súčasťou procesu vývoja asistenta pre odbočovanie, 
ktorý konečne odstraňuje dôležitý bezpečnostný problém: mŕtvy uhol. 
Manfred Leopold si spomína, aký náročný bol vývoj tohto systému. 
Ten by totiž mal vodiča varovať len vtedy, keď sa v mŕtvom uhle nachá-
dza chodec alebo cyklista, nie však statický objekt, akým je napríklad 
stĺp s reklamou. Rozhodujúcim riešením bola v tomto prípade správna 
kalibrácia radarových snímačov. Testovací vodiči sa pritom rozostavili 
v rôznych vzdialenostiach od trucku, aby našli správny odhad. Keď bol 
systém prevádzkyschopný, otestovali ho v reálnych situáciách – a to 
po celej Európe. „Systém si musel poradiť so značením ciest v Slovin-
sku, Taliansku aj Anglicku,“ vysvetľuje M. Leopold. Pre neho a jeho za-
mestnancov je výsledok po štyroch rokoch práce viac než uspokojivý. 
„Zážitok z jazdy je svižný a dynamický,“ dodáva. „Pri vývoji vozidla sme 
uplatnili aj veľa moderných prístupov a vytvorili perfektný mix známeho 
a nového.” 

Poveternostné podmienky 
výrazne ovplyvňujú, nakoľko 
ovládateľné môže byť 
vozidlo. TESTOVACÍ 
VODIČI MAN preto 
vyrážajú do mrazivého 
chladu, aby zabezpečili, že 
nový truck v každej situácii 
dobre sedí na vozovke 
a vodič bude v bezpečí 
a pohodlí.

Na zľadovatených 
cestách

1  Veľké testy 
Spoločnosť MAN 
testovala vozidlo 
po dobu štyroch 

mesiacov vo Švédsku. 
2  Adrenalín Testovací 

jazdci nový  
truck TG skúšali 

na zľadovatených 
cestách. 3  Zážitky 

Počas testov vidia 
skúšobní vodiči  

všeličo: napríklad aj 
soby v divočine. 
4  Bezpečnosť 

Testovací vodiči montujú 
na pneumatiky trucku 

snehové reťaze.
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 Manažér testov truckov a au-
tobusov Rainer Miksch 
a  jeho tím každý rok vo 

Švédsku a  Španielsku overujú, ako 
truck pracuje v  extrémnych pod-
mienkach. Na  zimné testovanie 
do  Škandinávie vyrazilo približne 
250 zamestnancov s  50 vozidlami. 
Od  decembra do  marca tam s  no-
vým truckom robili rozsiahle testy pri 
teplotách až do mínus 45 ˚ Celzia – 
a to aj na verejných cestách.

Cieľom bolo preveriť funkč-
nosť kúrenia, ventilácie a  klimatizá-
cie ako aj nízke hodnoty trenia 
na snehu a ľade. Pretože nový truck 
by sa mal dať pohodlne riadiť aj 
v zime a mal by byť na cestách bez-
pečný. Podmienky pre testovacích 
vodičov však neboli jednoduché. 
Museli bezpečne manévrovať 
na zľadovatených cestách, hoci vo-
zidlá boli ešte stále vo vývoji. „Práve 
tu sa spoliehame na našich najskú-
senejších kolegov,“ vraví R. Miksch. 
Na konci každého testovacieho cyk-
lu prišli na  návštevu aj členovia 
predstavenstva spoločnosti MAN, 
prebrali s  nimi rôzne otázky a  vo-
zidlo si aj sami vyskúšali. Šéf testo-
vacích vodičov má túto výmenu rád: 
„Všetci spoločne pracujeme na tom, 
aby sme vytvorili perfektný produkt.“ 

MÍNUS 45 STUPŇOV
FOTOPRÍBEH Najzaujímavejšie 
momenty z testovania nového 
trucku v mrazivom Švédsku.
go.man/120swedenEN
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Zlatý topás, fantómová modrá a antracitová šedá: 
tieto tri farby sa použili pre uvedenie novej gene-
rácia na trh. Dizajnéri značky MAN výberom farieb 
vysielajú jasnú správu: „Zlatý lak reprezentuje kva-
litu a tradíciu. Napovedá, že tento truck vydrží aj 
najnáročnejšie požiadavky pokiaľ ide o  spoľahli-
vosť a udržanie hodnoty,“ vysvetľuje Holger Koos, 
vedúci dizajnu vozidiel v spoločnosti MAN. Modrá 
zasa evokuje pozitívne asociácie a  je symbolom 
udržateľnosti a životaschopnosti aj do budúcnos-
ti. Dizajnér pritom myslí najmä na ponuku alterna-
tívnych pohonov, ktoré MAN v  budúcnosti pre 
svoje trucky vyvinie. Správa, ktorú nesie antraci-
tová šedá, je priamočiara: šedá ako skala – pevná 
a nezničiteľná. Tento farebný podpis je určený ob-
zvlášť pre nové trucky TGS, ktoré pracujú ako 
stavebné vozidlá v ťažkom teréne. 

Zachovanie hodnoty sa však neodráža len vo far-
be vozidiel pri ich uvedení na trh, ale je to princíp, 
ktorému sa prispôsobil celý dizajn novej generá-
cie vozidiel. „Naši zákazníci chcú, aby sa nový 
model dal jednoznačne identifikovať ako MAN,“ 
vraví Rudolf Kupitza, vedúci dizajnu truckov.

Dizajnérsky tím preto k návrhu exteriéru no-
vého trucku pristupoval opatrne. Predchádzajúca 
generácia by v porovnaní s nasledovníkom nema-
la vyzerať úplne zastaralo. Nové vozidlá preto 
zvonku nesú štylistické prvky, vďaka ktorým sa 
podobajú na  vozidlá zo súčasnej ponuky. Autori 
dizajnu prichádzajúceho modelu však napriek 
tomu rozvinuli jasné známky pokroku a  budúc-
nosti. „Silné stránky trucku MAN sme pretavili aj 
do  jeho dizajnu. Nové vozidlo vzbudzuje viac 
emócií a zároveň má vylepšenú funkčnosť,“ 

Perfektne vytvarované a funkčnejšie než kedykoľvek 
predtým: vozidlá novej generácie majú DYNAMICKÝ 
DIZAJN EXTERIÉRU, v ktorom dominujú LED reflektory 
a nová maska chladiča. Holger Koos a Rudolf Kupitza 
vyvinuli dizajn, ktorý v sebe spája pokrok a tradíciu. Je to 
teda pravý MAN.

Čisté 
línie

Text    Felix Enzian Snímky    Robert Rieger
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REFLEKTORY
+ Žiarivo krásne: nové 
LED reflektory vyzerajú ako 
oči leva. Ale znamenajú aj 
prínos k funkčnosti, pretože 
sú ekonomické z hľadiska 
spotreby energie i dlhej 
životnosti.

KĽUČKA DVERÍ
+ Charakteristický tvar 
kľučiek podporuje 
dynamický dojem 
pri bočnom pohľade  
na kabínu.

VSTUP
+ Vylepšená ergonómia: 
vstup sa posunul o kúsok 
dozadu, povrch schodíkov 
je širší. Vodič môže 
pohodlne vyjsť hore bez 
toho, aby sa musel 
zohýbať. Zdokonalené 
usporiadanie schodov 
uľahčuje aj vystupovanie 
z vozidla. 
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VONKAJŠIE
ZRKADLÁ
+ Väčšie zorné pole: 
vonkajšie zrkadlá sa 
posunuli o kúsok dozadu 
a majú aerodynamickejší 
tvar. Spätné zrkadlá 
nebránia vo výhľade 
do strán a vodič dobre 
vidí, čo sa deje vo 
vedľajšom jazdnom pruhu.

AERO KUPOLY
+ DNA výrobcu: bočné aero 
kupoly sú typický vizuálny 
prvok dizajnu rodiny truckov 
MAN. A po zredukovaní na tri 
sú krivky s ostrými obrysmi 
ešte účinnejšie.

DEFLEKTORY
VZDUCHU
+ Základom je 
aerodynamika: deflektory 
nie sú len štýlové. 
Pomáhajú znížiť 
aerodynamický odpor 
vozidla, a to sa vráti 
v zníženej spotrebe 
a nižších emisiách.

SMEROVKY
+ Cit pre detail: 
smerové svetlá sú 
ozdobené logom MAN 
a chrómovými prkami. 
Dizajn značky MAN 
charakterizuje vysoká 
kvalita aj pri najmenších 
detailoch. 5
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ZAČALO TO
SKICAMI
FOTOPRÍBEH Dizajnéri novej 
generácie truckov otvorili 
svoj archív.
go.man/120designarchivEN

tvrdí Rudolf Kupitza. Nanovo navrhnutá pred-
ná časť novej generácie truckov má intenzívny 
emocionálny výraz. „Na novom trucku MAN sme 
ešte viac pracovali s  tvárou leva.“ Pod výraznou 
chrómovou lištou s  logom je umiestnená čierna 
maska chladiča, ktorá pripomína leviu tlamu. To 
jej dodáva ešte dynamickejší vzhľad, keďže čierna 
mriežka pokračuje až do  oblasti nárazníka. „Dy-
namicky tvarovaná konštrukcia nárazníka nám 
zároveň pripomína mačkovitú šelmu pripravenú 
na  skok,“ pokračuje šéfdizajnér Holger Koos pri 
opisovaní vzhľadu vozidla. „Publikum si to možno 
nevšimne, ale pocíti dojem živočíšnej sily a dyna-
miky novej generácie vozidiel.“ Nové LED reflekto-
ry robia z  trucku levieho kráľa. Ich zahnutý tvar 
akoby odrážal divoký pohľad predátora. „Snažili 
sme sa však, aby nevyzeral príliš agresívne,“ do-
dáva Rudolf Kupitza. „Truck MAN je sympatickým 
účastníkom cestnej premávky.“

Výraznejšia dynamika dizajnu pokračuje aj 
na bokoch kabíny. Výstupky za bočnými oknami, 
ktorým sa interne hovorí „aero kupoly“, sú teraz 
jednoznačnejšie prezentované ako vizuálny prvok 
rodiny nákladných vozidiel značky MAN. Ich počet 
sa znížil z piatich na tri, aby boli línie výraznejšie. 
Obrysy sú teraz ostrejšie. Ostré, ako pazúry leva.

Bočné okná, deflektory vzduchu aj kľučky 
na dverách a  ich lemovanie tiež dostali do dizaj-
nového vienka dynamiku. Výraz sily a obratnosti 

v dizajne však nie je len optickou ilúziou. Vozidlo 
zároveň získalo lepšiu aerodynamiku, čo má pozi-
tívny dopad na spotrebu paliva.

Tvar by vždy mal podporovať funkčnosť. 
Dizajn je pre užívateľa pridanou hodnotou. To sú 
myšlienky, ktoré dizajnérov MAN vedú pri práci. 
Pri novej generácii vozidiel to platí pre celé vo-
zidlo, ale aj pre jednotlivé detaily. Napríklad von-
kajšie spätné zrkadlá na dverách. Ich tvar a polo-
ha sa mierne zmenili a  výsledkom je pozitívny 
efekt, vďaka ktorému má teraz šofér širšie zorné 
pole. Vstup je posunutý dozadu, čím sa zlepšila 
jeho ergonómia. Dizajnéri venovali veľa oddanej 
práce aj detailom na  nových bočných smerov-
kách: sú ozdobené chrómom a  logom MAN.  
„Takéto drobnosti podčiarkujú vysokú kvalitu vo-
zidla a vzbudzujú emócie,“ hovorí Rudolf Kupitza. 
A záver, ku ktorému dizajnéri značky MAN došli? 
Nová generácia vozidiel vyzerá moderne, nie však 
preštylizovane. Stelesňuje precíznosť, kvalitu,  
trvalú hodnotu a spoľahlivosť. A to sú silné strán-
ky, ktoré v dopravnom biznise znamenajú veľa. 

Prelínanie funkčnosti 
a estetiky Šéfdizajnéri Holger 
Koos (vľavo) a Rudolf Kupitza 
(vpravo) pracujú so svojím tímom. 
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Text   Till Schröder 
Snímky    Felix von der Osten

Dokonalý 
súlad

MAN sa hýbe svižným 
tempom: jeden pracovný 
takt na montážnej linke 
trvá len pár minút, 1800 
novo vyškolených 
pracovníkov a 190 
robotov, ktoré pracujú 
bez prestávky. Nový 
truck definuje nové 
postupy – vo FABRIKE 
MAN V MNÍCHOVE aj 
na celom svete.

#Výroba

4242



1. Výroba karosérií Denne tu zíde z linky až 480 kabín pre nový aj predchádzajúci modelový rad. Karosáreň dostala novú halu a armáda 
robotov narástla zo 47 na 190, aby posilnili produkciu. 2. Lakovňa Prvé kabíny s novým dizajnom práve dostali atraktívnu farbu pre uvádzaciu 
sériu vozidiel: volá sa zlatý topás. Posledné úpravy sa robia neskôr v LED svetelnom tuneli. Hikmet Akbulut kontroluje bezchybný povrch 
v rámci testu hmatom.
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3. Montáž výbavy kabíny a vozidla Karosérie sa presúvajú z lakovne do montážnej haly. Trucky novej generácie a predchádzajúceho 
modelového radu majú odlišnú konštrukciu. Školenie na nové pracovné postupy absolvovalo 1800 pracovníkov. Montáž kabín sa rozšírila 
o dvanásť stanovíšť, vďaka čomu možno rôzne varianty vybavenia nového vozidla vyrábať vo várkach. Prestavba výrobného závodu 
v Mníchove stála okolo 120 miliónov eur. 4. Svadba Tak sa hovorí výrobnej fáze, pri ktorej sa kabína spojí s podvozkom. Tento nový MAN TGX 
je určený na testovacie jazdy pred uvedením produktu na trh, preto je polepený maskovacou fóliou. 5. Skúšobná stolica Záverečná kontrola 
prebieha na skúšobnej stolici. Aj tento hotový truck TGX má na sebe dočasnú fóliu s kamuflážou.

#Výroba
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 V yletujúce iskry sú rozpálené do červena, pri zváraní 
to zasa blikoce namodro. Karosáreň vo fabrike 
spoločnosti MAN v  Mníchove hrá pestrým spek-
trom farieb: galvanizované dielce karosérií žiarivo 
prebleskujú pomedzi oranžové chápadlá zváracích 
robotov. Jeden po druhom ich spájajú do vonkaj-

šieho plášťa nového trucku MAN. Z  tejto linky zíde denne až 
480 kabín pre novú aj predchádzajúcu verziu.

„Všetko beží vysoko automatizovane,“ zoznamuje nás 
s  touto sekciou výroby Dr. Christoph Rimpau. V  jeho slovách 
cítiť hrdosť. Ako projektový manažér pre výrobu a logistiku bol 
zodpovedný za zmeny výrobných procesov pre zavedenie no-
vej generácie vozidiel v celej sieti fabrík MAN – od Európy až 
po Južnú Afriku. „Naposledy sme prešli takouto veľkou reštruk-
turalizáciou pred dvadsiatimi rokmi,“ zdôrazňuje. Prípravy 
na  príchod nového modelového radu obrátili hlavný výrobný 
závod v Mníchove hore nohami. Karosáreň dostala novú halu 
a arzenál robotov sa výrazne rozrástol. Namiesto 47 ich tu teraz 
bez prestávky pracuje viac než 190. Vybudovaná bola nová la-
kovňa, najekologickejšia v Európe. Energiu potrebnú na kúrenie 
a tiež elektrinu dodáva výrobným zariadeniam úplne nový kom-
binovaný zdroj. Spoločnosť MAN na modernizáciu a rozšírenie 
mníchovskej fabriky vyčlenila 1,1 miliardy eur a  veľká časť 
z nich smerovala do výroby.

Po  karosárni je ďalšou zastávkou viacposchodová 
lakovňa. Po veľkých ponorných zariadeniach prichádza na rad 
oveľa farebnejšia procedúra. Roboty dávajú prvej várke kabín 
pre nové trucky uvádzací lak: volá sa zlatý topás. Posledné 
úpravy prídu na  rad neskôr v LED svetelnom tuneli. Lakovači 
boli prvým tímom vo fabrike, v ktorej sa rozbehla sériová výroba 
nového modelu. Lakovali sa tu už aj prototypy. „Spočiatku sme 
využívali množstvo ručnej práce. Učili sme sa krok po  kroku 
a postupne sme čoraz viac operácií presúvali na linku,“ vraví šéf 
lakovne Tim Hartgenbusch. Nový truck je teraz prakticky už 
v  sériovej výrobe, sčasti aj vďaka tomu, že zamestnanci si 
rýchlo osvojili novú symetriu vozidla. „Koniec-koncov chceme 
byť v  našej práci vynikajúci,“ vraví Hikmet Akbulut. A  to 
napríklad znamená, že lakovači sa naspamäť naučia nový profil 
kabíny, aby rýchlejšie odhalili prípadné kazy ako ryhy alebo 
vtrúseniny. Naučili sa tiež manipulovať s  novou sprejovou 
izoláciou. Tá pomáha znižovať hluk v kabíne.

Rozsiahly školiaci program 
Po  vysušení sa karosérie potichu presúvajú z  lakovne 
do  susednej montážnej haly. Rafael Czech sleduje na  linke 
„svadbu“ – spájanie kabíny s  podvozkom. Štyria pracovníci 
zabezpečujú súosovosť a doťahujú skrutky. Tímový koordinátor 
R. Czech je pritom s  nimi: „Musíte uvoľňovať napätie, byť 
s  tímom.“ Takto sa najlepšie naučia nové procesy a postupy. 
Zároveň s predchádzajúcim modelovým radom, ktorý zostane 
v portfóliu ešte minimálne dva roky, musia zamestnanci fabriky 
zahrnúť do výroby aj vozidlá novej generácie. Spoločnosť MAN 
na  túto výzvu odpovedá rozsiahlym školiacim programom. 
Nové pracovné postupy sa trénujú vo vlastných školiacich 
priestoroch v  závode. Thomas Lerch, vedúci školení zame-

raných na  výrobu, stojí vedľa dvoch kabín, ktoré sú stále 
zamaskované. „Používame ich ako výukový materiál a postupne 
ich demontujeme,“ hovorí nezbedne. Preškoliť sa chce 1800 
zamestnancov. Každý účastník svoju časť rozloží a  opätovne 
zloží päť až šesťkrát. Najprv, aby komponentom lepšie 
porozumeli a neskôr už na čas. Šéf školiteľ tvrdí, že sa poučili 
z uvádzaní nových produktov v minulosti: „Je ťažšie naučiť sa 
nové pracovné postupy na  linke, ak si ich nemôžete najprv 
poriadne nacvičiť. Na linke niet času nazvyš.“ Dôvod, prečo sa 
konkrétny krok robí, by síce mohol ísť bokom, lenže pochopenie 
súvislostí je obzvlášť dôležité, aby sa predišlo škodám – 
napríklad, keď sa citlivé riadiace jednotky simultánne zapájajú 
do  káblových zväzkov. Prechod na  odlišný produkt nie je 
jednoduchý, no radosť z  nového modelu posilní motiváciu. 
„Naši zamestnanci mohli celé vozidlo vidieť ako prví, dokonca si 
doň mohli sadnúť. Všetci boli nadšení,“ dodáva Thomas Lerch.

Výrobná linka bola výrazne rozšírená, aby sa 
do  výrobného cyklu perfektne integrovala variabilita nového 
trucku a  jeho vybavenia. Montáž kabín prešla kompletnou re-
organizáciou, rozšírila sa o dvanásť stanovíšť a preskupili sa jej 
cykly. Jednotlivé stanovištia majú vyčlenených 2:30 až 4:45 
minút, aby mohlo na testovaciu stolicu putovať každý deň 200 
hotových truckov, vysvetľuje Christoph Rimpau. On a jeho tím 
sa však cítia pripravení: „Prvé vozidlá sme mali na výrobnej linke 
už rok pred začiatkom sériovej výroby.“ Bol teda dostatok času 
na jemné dolaďovanie. Zdokonalenie kontroly kvality sa týkalo 
aj lakovania všetkých plastových dielcov v  rámci spoločností 
MAN Group (vo fabrike v rakúskom Steyri), zlepšovania kapacít 
a  profilovania jednotlivých výrobných závodov. Vylepšenia 
okrem toho zahŕňali definovanie efektívnejších montážnych 
sekvencií a  rozšírenie modularizácie a  predmontáže: nová 
generácia vozidiel určuje rytmus strojov – a spolu s nimi aj celej 
spoločnosti MAN. Toto je tempo budúcnosti. 

THE BIRTH OF 
A TRUCK
STORY How the first new 
MAN TGX passed through 
the production line. 
go.man/120produktionEN
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RODINA 
RASTIE

Siláci, ktorí píšu dejiny úžitkových vozidiel: MAN 
sa vyvíjal súčasne s požiadavkami dopravného 
priemyslu, ktoré sa každú dekádu priebežne 
menili. Každý nový truck definoval štandardy 
výkonu, pohodlia, bezpečnosti, hospodárnosti 
a dizajnu. EVOLÚCIA TRUCKOV dosiahla svoj 
vrchol s novou generáciou vozidiel MAN.

RETROSPEKTÍVA
MODELY Zaujímavé momenty 
a míľniky dejín truckov 
na webstránke MAN.
go.man/120momentsEN

LEGENDÁRNY F8 
S KRÁTKOU KAPOTOU

F90 PONÚKOL
HOJNOSŤ 
PRIESTORU

Výkonný F8 bolo vozidlo, 
ktoré budovalo imidž 
značky v uliciach miest 
počas ekonomického 
zázraku v 50. rokoch.

Pohodlie sa stalo novým 
zásadným kritériom 
v 80. rokoch. Kabína 
trucku F90 je dôkazom: 
vo svojej dobe bola 
najpohodlnejšia 
a najergonomickejšia. 
Dokonca aj tvarovky 
mala antireflexné.

SO ZNAČKOU
MAN-BÜSSING
V 70. rokoch sa 
do portfólia začlenilo 
veľa modelov značky 
Büssing a začali 
používať názov MAN-
Büssing. Model 16 U sa 
od ostatných odlišoval 
jednou konštrukčnou 
zvláštnosťou: motor mal 
pod podlahou.

#Míľniky
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KOKPIT VOZIDLA 
MAN F2000

MODEL TGA 
NA STAVENISKU

PRICHÁDZA NOVÝ 
MODEL TGX

Priestranná kabína, 
pohodlné sedadlá 
a odkladacie priestory 
v modeli F2000 boli svojho 
času naozaj luxusné.

Od roku 2000 prišiel čas 
na inovácie. Generácia 
truckov Typ A svojou 
aerodynamikou, 
pohodlím a asistenčnými 
systémami nielenže 
definovala nové 
štandardy v diaľkovej 
doprave, ale stal sa tiež 
chrbticou nového 
stavebného boomu.

Najlepšie pracovisko 
vodiča v histórii: nový 
MAN TGX je poslom 
budúcnosti.

2007
Veľký úspech: obe nové 
vozidlá MAN získali 
prestížne ocenenie 
„Truck of the Year“.

PRICHÁDZA
TGX A TGS
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Prichádza 
budúcnosť

#SimplyMyTruck
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Nová generácia vozidiel je pripravená určovať 
budúcnosť nákladnej dopravy. Ponúka nový 

spôsob riadenia vozidla a práce s jedinečnou 
mierou pohodlia pri prevádzke, spánku a vo 

voľnom čase. Vďaka najlepšej kabíne, akú kedy 
spoločnosť MAN vyvinula.

Nasadnite, vyrazte 
a užite si to
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Pre novú generáciu vozidiel MAN je 
k dispozícii celý rad asistenčných systé-
mov so špecifickými funkciami. Mnohé 
z  nich určite poznáte, ale sú medzi aj 
noví „anjeli strážni“. Vyspelí elektronickí 
asistenti znižujú stres vodiča v  hustej 
premávke. 

Anjeli 
strážni

1. Asistent odbočovania sleduje priestor vedľa vášho vozidla na strane spolujazdca. 
Trojstupňový systém varovných signálov umožňuje vodičovi včas zabrániť nehode (napr. 
tým, že prestane odbočovať). 2. Podpora pri zmene jazdného pruhu (LCS – Lane 
Change Support) pri rýchlosti nad 50 km/h pomocou radarových snímačov monitoruje 
priestor vpravo a vľavo vedľa vozidla. Ak senzory pri zmene jazdného pruhu identifikujú 
hroziace nebezpečenstvo, vodič je včas varovaný, aby mohol predísť hroziacej kolízii 
s druhým vozidlom. 3. Varovný systém pri opustení jazdného pruhu (LDW – 
Lane Departure Warning) vystríha vodiča pred potenciálnym nebezpečenstvom 
akustickým signálom. 4. Asistent pre návrat do jazdného pruhu (LRA – Lane 
Return Assist) pri mimovoľnom vybočení z  jazdného pruhu (bez zapnutia smerovky) 
korekciou smeru vráti vozidlo naspäť – skôr, než dôjde k  nebezpečnej situácii.  
5. Asistent núdzového brzdenia (EBA – Emergency Brake Assist) varuje vodiča 
pred hroziacou kolíziou. V  prípade potreby automaticky aktivuje núdzové brzdenie 
a vozidlo zastaví. 6. Systém MAN AttentionGuard kontinuálne vyhodnocuje počet 
vybočení z jazdného pruhu, resp. frekvenciu korigovania smeru jazdy a z toho vyvodzuje 
závery ohľadne možnej zníženej koncentrácie alebo nadmernej únavy vodiča. Systém 
pritom vychádza z  predpokladu, že s  klesajúcou koncentráciou vodiča klesá i  jeho 
schopnosť udržiavať vozidlo v jazdnom pruhu. 7. Asistent pre jazdu v dopravných 
zápchach na diaľniciach či rýchlostných komunikáciách automaticky ovláda pohonný 
systém, brzdy i  riadenie. V  prípade potreby spomalí a  zastaví za  vozidlom stojacim 
vpredu a následne vozidlo opäť rozbehne. 

ČO IDENTIFIKUJE 
POHYB?
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#Bezpečnosť

OTÁZKA Dielec, ktorý máte uhádnuť, 
zistí aj za zlého počasia a pri zlej 
viditeľnosti objekty vyskytujúce sa 
v priestore vedľa vozidla. Posúva 
porovnávané dáta riadiacemu 
systému, ktorý v prípade potreby 
vodiča vizuálne a akusticky varuje. To 
môže významne prispieť k zvýšeniu 
bezpečnosti chodcov a cyklistov 
v premávke. O akú súčiastku ide?
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PALFINGER.AG

WE CREATE THE FUTURE. 
In the middle of the fourth industrial age, new technical possibilities and the increase in networking  
mean that we can start creating the machines of tomorrow today. As an innovation leader and  
global player in the field of Lifting Solutions, we are heavily involved in this development.  
Because it’s in our DNA to continuously shape the industry with intelligent system  
solutions and unique functionality for the future.
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Nový MAN TGX. Simply my truck.
Nový MAN TGX nikdy nedopláca na nedostatok komfortu - pretože nový dizajn kabíny  
sa točí okolo jedinej osoby: vodiča. Jej revolučný koncept uľahčuje jazdu, je pohodlnejšia 
ako kedykoľvek predtým a vďaka novým funkciám – napríklad inteligentnému ovládaniu 
informačného systému MAN SmartSelect a inovatívnemu digitalizovanému kokpitu 
vodiča s dvomi 12,3" farebnými displejmi – je riadenie hračkou. #SimplyMyTruck

AJ KEĎ VÁS  
   TLAČÍ ČAS, ...

… VO VAŠEJ 
KABÍNE  
   JE POHODA.




