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Where fuel efficiency meets
powerful performance.
The new Conti EcoRegional – designed to cut
fuel consumption and CO2 emissions.
Conti EcoRegional HS3
› Minimum rolling resistance thanks to new compound formula
and a special production process, bringing sustainable
savings in fuel and CO2 emissions

Byť súčasťou

zmeny

› Refined pattern structure for even wear
Conti EcoRegional HD3
› Maximum grip and top handling performance in all weathers
due to robust tread pattern designed for regional roads
› High mileage thanks to balanced compound formula
For further information visit
www.continental-truck-tires.com

The fuel saver for
mixed regional and
long-haul operations.

Nová logistika, nová mobilita: Riešenia od MAN podporujú dopravné
spoločnosti a prepravcov v ich snahe, aby úspešne zvládli prechod
k mobilite zajtrajška.

International
Truck of the Year
2021
O C EN E N I E

48 BEATS
PER MINUTE.
This is round about the average pulse of a relaxed and satisfied
PALFINGER customer. In these challenging times, staying
passionate and delivering best-in-class, innovative solutions
is one of our greatest strengths. We don’t achieve this alone,
but together in a trustful relationship with our customers,
driven by their values and individual needs.
Your challenge is our challenge.

TRUSTFUL
PARTNER IN
CHALLENGING
TIMES
www.palfinger.com

Rozhodnutie je definitívne: Nový model TGX z produkcie MAN bol
zvolený za INTERNATIONAL TRUCK OF THE YEAR 2021. Sme veľmi hrdí
na toto ocenenie. Nová generácia nákladných vozidiel MAN
presviedča po každej stránke vynikajúcou rentabilnosťou prevádzky
a najlepším pracoviskom pre vodičov. Podrobné informácie o trucku
roka a fotografie sú k dispozícii na www.mantruckandbus.com
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E-mobilita a digitalizácia:
Prečo veľa spoločností už teraz
modernizuje svoje flotily.
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10 Expert na e-mobiitu
Rozhovor so Stefanom
Sahlmannom z oddelenia MAN
Transport Solutions.

16 Inteligentná sieť
Prepojené trucky ponúkajú
ohromné výhody. Mnoho
digitálnych aplikácií sa už stalo
súčasťou každodenného života.

21 Mega-trendy
Toto sú tri najdôležitejšie smery
technologického vývoja:
1. Alternatívne pohonné systémy,
2. Digitalizácia, 3. Autonómna
jazda.

22 Lovci záberov
Nové modelové rady truckov MAN
prezentujú svoje najlepšie stránky
pri fotení a filmovaní.

26 Nová úroveň prepravy
Prečo nová generácia nákladných
vozidiel je najlepšia ucelená ponuka
pre vodiča aj pre firmy.
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31 Elektrickí priekopníci

RUBRIKY
Celý svet MAN je k dispozícii aj on-line

04 Správy

Videá, fotografie, rozhovory a informácie zamerané na nákladnú dopravu
i prepravu cestujúcich sú k dispozícii na webovej stránke
www.mantruckandbus.com

31 Tiráž

PLNE ELEKTRICKÝ

V ZÁKULISÍ

NA HORSKÝCH PASTVINÁCH

Swiss Post
verí potenciálu
e-mobility.

Ďalšie snímky
z fotenia nových
vozidiel MAN.

Všetko, čo chcete vedieť
o zvážaní mlieka vysoko
v Alpách.
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32 História

MAN vyvinul prvý batériový
elektrický autobus, ktorý jazdil
bez emisií, už v 70. rokoch
minulého storočia.

33 MAN MARKET Slovensko
1.ťahač novej generácie odovzdaný!
Nový lev na vašom dvore
MAN LIGA mala úspech
Smelá Petra a expedičný MAN 8x8.
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MÁME TITUL!

VIZITKA ITOY
Ocenenie International Truck
of the Year (ITOY) založil
v roku 1977 britský novinár
a vydavateľ časopisu Truck
magazine Pat Kennett. Dnes
24-členná jury reprezentuje
popredné európske časopisy z oblasti úžitkových vozidiel. Navyše za niekoľko posledných rokov ITOY Group
rozšírila sféru svojho vplyvu
menovaním mimoriadnych
členov na rastúcich trhoch
úžitkových vozidiel v Číne,
Indii, Južnej Afrike, Austrálii, Brazílii, Japonsku, Iráne
a na Novom Zélande. Časopisy, ktoré reprezentuje 24
členov jury ITOY a tiež 8 mimoriadnych členov, majú
dovedna viac než milión čitateľov.
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ový MAN TGX zvolili za „International Truck of the Year 2021“
(ITOY). Toto ocenenie patrí k najprestížnejším oceneniam v priemysle úžitkových vozidiel.
Čerstvým majiteľom trofeje „International Truck of
the Year 2021“ je spoločnosť MAN Truck & Bus –
ocenenie získala za model TGX novej generácie.
Výsledok volieb oznámila medzinárodná porota
23. novembra 2020.
„Titul International Truck of the Year je obrovským uznaním za vynikajúcu prácu, ktorú vynaložil náš tím v MAN. Viac ako 5 rokov pracoval
s jediným cieľom: vyvinúť najlepšie nákladné vozidlo pre vodičov a našich zákazníkov a vyslať ho
na cesty. A táto vytúžená cena práve demonštruje: Dokázali sme to,“ povedal počas virtuálneho
slávnostného odovzdávania trofeje Andreas
Tostmann, generálny riaditeľ MAN Truck & Bus.
Medzinárodná porota, ktorú tvorí 24 novinárov
z 24 významných európskych časopisov špecializovaných na úžitkové vozidlá, došla k záveru, že
nový MAN TGX je mimoriadne vyspelý truck z hľadiska jazdného komfortu, podmienok pre prácu
a život na palube, bezpečnosti, palivovej efektívnosti, konektivity, ale tiež v oblasti inovatívnych
služieb a filozofie zobrazovania informácií.
Na členov jury ITOY zapôsobilo pracovisko vodi-

ča, ktoré charakterizuje prehľadné usporiadanie
plne digitálnych prístrojov, intuitívne ovládanie
prevádzkových a multimediálnych funkcií zakomponované do nového, veľkoryso nastaviteľného
multifunkčného volantu a inovatívne ovládanie
systému MAN SmartSelect, ktoré neodpútava pozornosť od riadenia. Porotcovia rovnako pozitívne
hodnotili interiér v novej kabíne vodiča. Počas testovacích jázd im tiež imponovala vynikajúca účinnosť pohonnej sústavy Euro 6d nového vozidla
MAN TGX, ktorá v porovnaní s predchádzajúcou
verziou ponúka úsporu paliva až 8,2 percenta.
Na hospodárnej prevádzke sa podieľajú aj aerodynamické vylepšenia kabíny a GPS tempomat
MAN EfficientCruise, ktorý teraz využíva ešte väčšiu mieru predvídania. Jury vyzdvihla i vysokú úroveň bezpečnosti. Systémy na báze radaru, ako
asistent pre odbočovanie a zmeny jazdného pruhu, asistent pre návrat do jazdného pruhu a pre
jazdu v dopravných zápchach nielenže odbremeňujú vodiča, ale významne prispievajú aj k bezpečnosti ostatných účastníkov cestnej premávky.
V neposlednom rade nový MAN TGX expertov
z poroty ITOY presvedčil svojou vysokou mierou
konektivity poskytovanej elektronickou architektúrou, ktorá je prvá svojho druhu v sektore úžitkových vozidiel a celým radom s tým súvisiacich
digitálnych služieb.
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Ocenenie prevzali
(zľava): Ing. Michal Jedlička,
manažér pre marketing
a komunikáciu, Jan
Kohlmeier, generálny riaditeľ
a konateľ spoločnosti MAN
Truck & Bus Slovakia
a Ing. Radoslav Jurča,
konateľ spoločnosti MAN
Truck & Bus Slovakia.

Prestížna trofej v rukách
Andreasa Tostmanna,
generálneho riaditeľa
spoločnosti MAN Truck & Bus.

„Nový MAN TGX reprezentuje veľký krok
vpred v oblasti pohodlia vodiča, palivovej efektívnosti, konektivity a rozhrania človek-stroj. Takže
niet pochybností, prečo bol nový MAN TGX zvolený za Truck of the Year 2021. Je to truck orientovaný na budúcnosť, ktorý spĺňa dnešné aj
zajtrajšie potreby dopravy,“ povedal Gianenrico
Griffini, prezident ITOY, keď pri odovzdávaní trofeje zosumarizoval verdikt členov poroty.
V zmysle pravidiel International Truck of the
Year každoročné ocenenie je venované nákladnému vozidlu, ktoré bolo uvedené do výroby za posledných 12 mesiacov a je najväčším prínosom
k udržateľnému vývoju cestnej dopravy. Hodnotia
sa technické novinky a zdokonalenia, ale tiež inovácie prispievajúce k celkovej efektívnosti nákladov, bezpečnosti a zníženiu environmentálneho
zaťaženia.
Novinka z produkcie spoločnosti MAN
Truck & Bus zvíťazila so ziskom 155 hlasov
a v súboji o titul predstihla silného konkurenta,
ktorým bol nový rad FH od Volvo Trucks. A nie je
to prvé ocenenie ITOY pre mníchovského výrobcu. Nákladné vozidlá značky MAN totiž získali titul
International Truck of the Year už 8-krát: 1978 –
MAN 280, 1980 – MAN 321, 1987 – MAN F90,
1995 – F2000, 2001 – MAN TGA, 2006 – MAN
TGL, 2008 – MAN TGX/TGS a 2021 – MAN TGX.
M AN MAGA Z Í N
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PRVENSTVO Z TOP SLOVAKIA
Čitateľská anketa TOP SLOVAKIA, ktorú organizuje časopis TRANSPORT a LOGISTIKA SK, prináša obraz o popularite jednotlivých značiek úžitkových vozidiel na slovenskom trhu. Medzi modelmi, ktoré hlasovanie čitateľov vynieslo na najvyššiu priečku, je aj
nový MAN TGX, víťaz kategórie TOP TRUCK SLOVAKIA 2020. Tento rok si účastníci ankety TOP SLOVAKIA 2020 mohli vybrať svojich favoritov v deviatich kategóriách – svoje hlasy
poslalo 1782 respondentov, resp. 163 firiem. V silnej konkurencii nákladných vozidiel získal prvenstvo nový MAN TGX, za ktorým skončila Scania R a na treťom mieste sa umiestnil Mercedes-Benz Actros. „Zisk najväčšieho počtu hlasov v prestížnej ankete TOP TRUCK
SLOVAKIA pre nás znamená veľmi veľa. Modelový rad TGX je úplne nová generácia nákladných vozidiel zameraných na vodičov, ich bezpečnosť a komfort a tiež na maximálnu
efektivitu – najvyššiu spoľahlivosť a nízku spotrebu paliva. Toto ocenenie je dôkazom, že
nová generácia si urobila dobré meno medzi ľuďmi, oslovila ich a pre nás je to záväzok
pokračovať v našom úsilí predstaviť im novú generáciu a ukázať všetkým zákazníkom a vodičom benefity, ktoré im naša nová vlajková loď prináša,“ povedal po prevzatí trofeje Jan
Kohlmeier, generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia.
Podobne ako veľtrhy, konferencie či iné podujatia v celej Európe ani anketu TOP
SLOVAKIA 2020 neobišla zložitá situácia spôsobená pandémiou. Pôvodne sa ocenenia
mali slávnostne odovzdávať v rámci programu medzinárodnej konferencie ako po minulé
roky, potom na slávnostnom gala večeri počas autosalónu v Nitre. Obidve akcie však boli
pre korona-krízu zrušené. Napokon sa ceny udeľovali individuálne – v našom prípade
v priestoroch bratislavského MAN Truck & Bus Centra. Ocenenie odovzdal Viliam Bujna,
konateľ vydavateľstva LUXUR Media, ktoré vydáva magazín TRANSPORT a LOGISTIKA
a Martin Miksa, šéfredaktor časopisu TRANSPORT a LOGISTIKA.
Modely z produkcie mníchovského výrobcu sa v tejto tradičnej slovenskej ankete zacielenej na úžitkové vozidlá pravidelne umiestňujú na stupienkoch víťazov, či už v kategórii autobusov TOP BUS alebo stavebných vozidiel TOP BAU. A znalci si asi spomenú aj
na úspech modelu MAN TGL, ktorý vyhral kategóriu TOP LIGHT TRUCK SLOVAKIA 2017.
Poradie v kategórii TOP TRUCK SLOVAKIA 2020
1. MAN TGX – 318 hlasov
2. Scania R – 301 hlasov
3. Mercedes-Benz Actros – 286 hlasov
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Ekologicky, jednoducho a ziskovo: dopravné spoločnosti
a prepravcovia po celej Európe modernizujú svoje flotily
a logistické procesy. Najmä elektrická mobilita – popri digitalizácii
a automatizácii – je jednou z KĽÚČOVÝCH TECHNOLÓGIÍ, KTORÉ SÚ
MOTOROM TRANSFORMÁCIE V DOPRAVE. Na cestách je čoraz viac
elektrických autobusov, truckov a dodávok značky MAN, ktoré
prepravujú ľudí i tovar hospodárne a bez emisií. Od St. Gallenu
cez Mníchov až po Brusel.
Text
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Patrick Witte
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mlákach, ktoré sa vytvorili na viacprúdovej ulici Poststraße, vidno odraz radničnej veže v St. Gallene.
Chodci sa ponáhľajú po chodníkoch
schovaní pod dáždnikmi. Cez hustý
dážď sa prediera zvoniaca električka. Na hlavnej ulici švajčiarskeho
mesta, ktoré leží južne od Bodamského jazera, vidno aj van MAN
eTGE v livreji Swiss Post. Spoľahlivo
doručuje listy a balíky, ale na rozdiel
od ostatných vozidiel sa táto žltá
dodávka pohybuje takmer nehlučne.
Vozidlo s hmotnosťou 3,5 t po ulici
jazdí potichu a bez lokálnych emisií,
pretože ho poháňa iba elektrina.
„Jazdí naozaj dobre,“ hovorí Thomas Ernst. „Elektrické úžitkové vozidlá nám pomáhajú chrániť životné
prostredie a zlepšovať kvalitu života.“ Pán Ernst má vo švajčiarskej
poštovej službe na starosti oddelenie dopravy a nákupu, a teda zodpovedá tak za to, že doručovanie
balíkov bude prebiehať hladko. Spoločnosť Swiss Post od júla 2019 po-
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užíva na doručovanie 11 elektrických dodávok MAN. Je totiž prvým
účastníkom projektu, ktorý sa bude
realizovať vo švajčiarskych mestách
Ostermundingen, Ženeva a St. Gallen a ktorý sa má najneskôr do roka
2030 rozšíriť do celej krajiny. A tým
projektom je konverzia celej vozidlovej flotily švajčiarskej pošty na elektrický pohon. Thomas Ernst vraví, že
MAN eTGE už nadchol všetkých
zainteresovaných. Zákazníkov pošty
teší, že sa ich zásielky doručujú ekologicky, kuriéri oceňujú, že sa s vozidlami tak ľahko jazdí a manažment
Swiss Post je tiež spokojný. Spoločnosť totiž s pomocou elektricky poháňaných vanov MAN dokáže dosiahnuť ciele na ochranu ovzdušia,
ktoré si sama stanovila.

Udržateľné doručovanie
Podobne ako mnoho iných logistických spoločností aj Swiss Post dúfa,
že sa jej podarí dosiahnuť rovnováhu
medzi hospodárnosťou a ochranou
klímy. Chcú byť zároveň trvalo udržateľní a úspešní. A to je výzva, ktorej čelí celý dopravný priemysel. Objem distribučnej dopravy rastie,

Čisté dodávkové vozidlo:
Swiss Post testuje prechod
na elektromobilitu s 11 vozidlami
MAN eTGE. Na snímke je van
s nulovými emisiami, ktorý
doručuje balíky vo švajčiarskom
St. Gallene. Podľa plánov má byť
celá flotila Swiss Post elektrická
do roku 2030.
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KOLÁŽ: mmcc/Conrad Wegener; FOTOGRAFIE: Marc and David (vľavo dole); GettyImages/lechatnoir (park); GettyImages/Noam Cohen (reflektory vozidla); GettyImages/Halfpoint Images (žena)

Ohľaduplne
k ovzdušiu
Doručovanie rastúceho
množstva balíkov bez
lokálnych emisií je
možné vďaka e-mobilite.

odkedy dodávateľské reťazce začali obhospodarovať celú planétu
a na odoslanie zásielky z Číny alebo
Čile stačí kliknutie myšou v pohodlí
domova.
Množstvo prepráv a doručovaní
rastie na celom svete. Aj v Európe.
Výskumná skupina Fraunhofer-Arbeitsgruppe pre doručovacie služby
v svojej štúdii vyčíslila, že Nemecko
je najväčším európskym logistickým
trhom, na ktorom objem predaja
v roku 2019 dosiahol takmer 280
miliárd eur. Najmä kuriérske, expresné a balíkové doručovacie služby v dôsledku rapídne rastúceho
množstva nákupov cez internet zažívajú boom. Tento sektor dopravy
M AN MAGA Z Í N
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v Nemecku doručil vlani takmer 3,7
miliárd zásielok, pričom ešte v roku
2015 to ešte neboli ani tri miliardy,
zato na rok 2024 sa predpokladá
nárast na 4,4 miliárd. Počet odoslaných balíkov podobným tempom
rastie vo Švajčiarsku, kde len v roku
2019 priviezli k adresátom takmer
150 miliónov zásielok. A ani vo Švajčiarsku nič nenaznačuje, že by sa
táto záplava končila. Zároveň však
doručovacie spoločnosti čelia naliehavému problému: pri všetkom tom
raste nákupov ľudia chcú, aby sa
zároveň znižovali emisie. Ako sa tieto dve požiadavky dajú zladiť?
Thomas Ernst zo Swiss Post sa, samozrejme, spolieha aj na digitalizá-

ciu a automatizáciu pracovných procesov. V budúcnosti majú s doručovaním pomáhať aj elektrické drony a roboty – a to autonómne aj
ekologicky. Vďaka množstvu dát
a prepojeným vozidlám bude možné
zefektívňovať a zrýchľovať proces
doručovania. Preplnené knihy objednávok však aj tak budú znamenať
viac dopravy na cestách, najmä
na tzv. poslednom kilometri. Ale šéf
oddelenia dopravy a nákupu vo
Swiss Post dúfa, že s pomocou
e-mobility dosiahnu klimatické ciele.
Spoločnosť Swiss Post sa k iniciatíve EV100 pripojila z presvedčenia.
Cieľom tejto globálnej asociácie
firiem je do roku 2030 prebudo-

09
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vať všetky vozidlové parky na elektrický pohon. Vo švajčiarskej pošte
chcú, aby v roku 2025 zo súčasnej
flotily 2000 doručovacích vozidiel až
400 malo elektrický pohon. Nedávnymi príspevkami k tomuto cieľu
bolo začlenenie e-vanov MAN
do elektrickej flotily v júli 2019. A odvtedy je týchto 11 vozidiel MAN
eTGE neustále v prevádzke. Podľa T.
Ernsta ich nasadili na doručovanie
v meste práve preto, že najčastejšia
otázka pri elektrických vozidlách –
dojazd – tu vlastne neplatí. „Bežné
doručovacie vozidlo za jeden výjazd
v meste prejde v priemere 50 kilometrov,“ vraví. „Preto pre nás dojazd
nie je problémom.“ A ani pre van
eTGE, keďže s plne nabitou batériou
prejde v meste 120 až 130 kilometrov. „Vďaka tomu dokážeme využiť
tieto dodávky v centrách miest
na dve zmeny – prvú ráno a druhú
popoludní po dobití.”

Strategický prechod
na elektriku
Výmena vozidiel je však len jedným
z aspektov konverzie vozidlového
parku na elektrinu. Ďalším je vhodná infraštruktúra. Elektrické dodávky
firmy Swiss Post nepotrebujú iba

Stretnutie
inteligentnej logistiky
a e-mobility. Vďaka
digitálnej kontrole
a alternatívnym pohonom
môže byť doprava
hospodárnejšia aj
ekologickejšia.
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dobíjacie stanice. Vyžadujú si najmä
inteligentný manažment energie. To
je jediný spôsob, ako ich každé ráno
dostať do ulíc s plnými batériami.
Thomas Ernst a jeho kolegovia museli vypočítať, kedy sieť dokáže poskytnúť dostatočný výkon pre nabíjacie fázy v depe, koľko kilowatthodín
si to vyžaduje a kedy sa môžu nabíjať jednotlivé vozidlá. V skratke: vedúci dopravy potreboval komplexnú
stratégiu elektrickej mobility. Túto
zložitú úlohu však vyriešil v spolupráci s MAN Transport Solutions.
Celkový rozpočet švajčiarskej pošty
zahŕňa aj 150 miliónov eur na dokončenie konverzie flotily vozidiel
do konca roka 2030. V tomto ohľade je dôležitým faktorom neustále sa
zvyšujúci dojazd elektrických vozidiel. Thomas Ernst by chcel, aby sa
na e-vanoch doručovali všetky zásielky – nielen v mestách, ale po celej krajine.
Elektrická revolúcia sa rozbehla aj o 200 kilometrov severnejšie v mníchovskom dopravnom
podniku Münchener Verkehrsgesellschaft (MVG). Poskytovateľ mestskej
hromadnej dopravy v Mníchove začal prechod na e-mobilitu autobusmi na linke 100, ktorá je najznámej-

šia v meste. Jej trasu dlhú sedem
kilometrov denne využije množstvo
cestujúcich – domácich, dochádzajúcich aj turistov. Prepája dva najväčšie uzly: hlavnú železničnú stanicu a stanicu na východe mesta.
Vedie aj okolo dôležitých turistických zaujímavostí – od známych
múzeí Pinakothek až po Hofgarten
a Anjela mieru. Viac než tri milióny
pasažierov ročne využije linku, ktorá
je od júla 2020 ešte ekologickejšia
než doposiaľ. Do služby tu totiž nastúpili autobusy MAN Lion’s City E,
ktoré jazdia iba na elektrinu – a teda
bez lokálnych emisií.
„Na otestovanie elektrického
autobusu sme si zámerne vybrali linku okolo múzeí,” hovorí Veit Bodenschatz, ktorý v MVG riadi divíziu
autobusov. „Chceli sme zreteľne
a v centre mesta ukázať, že budúcnosť mestskej hromadnej dopravy
patrí elektromobilite.“ Päťdesiattriročný vedúci autobusovej divízie je
zodpovedný za nasadenie a údržbu
takmer 750 vozidiel. Na starosti má
aj vozovne a dielne. Zaradenie vozidiel MAN Lion’s City E na turistickú
trasu považuje za test, ako sa v praxi prejaví disponibilita, spotreba
elektriny a najmä dojazd týchto elektrických autobusov.
Na mníchovskej linke 100
prejde MAN Lion’s City E denne 180
až 260 kilometrov. Taká je vzdialenosť, ktorú dokáže odjazdiť s plne
nabitými lítiovo-niklovo-mangánovo-kobaltovými batériami. Hravo? Práve to chce V. Bodenschatz zistiť
ešte predtým, ako sa zrealizuje konverzia celého vozidlového parku.
Dopravný podnik totiž plánuje flotilu
do roku 2030 ďalej modernizovať
a obsluhovať Mníchov takmer výlučne elektrickými autobusmi. Už
na budúci rok MVG hodlá na linky
nasadiť ďalších 26 e-busov. Vedúci
manažér autobusovej divízie vraví,
že cieľom je, aby každý nový autobus, ktorý MVG kúpi, bol elektrický.
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Podiel alternatívnych pohonov
Prechod na trvalo udržateľnú dopravu je ľuďom vo firmách, ako sú MVG
a Swiss Post, blízka téma. Majú silnú motiváciu stať sa ekologickejšími, lebo v ochrane klímy vidia dôležitý aspekt svojej spoločenskej zodpovednosti. Technologický pokrok
v oblasti prepravy cestujúcich ďalej
urýchľujú požiadavky definované
v klimatických plánoch vlád. Európska „Smernica o ekologických vozidlách“ napríklad pre verejné obstarávania špecifikuje percento autobusov, ktoré musia byť vybavené
pohonom s nízkymi alebo nulovými
lokálnymi emisiami. V Nemecku
od roku 2025 to bude 45 % a v roku
2030 podiel narastie na 65 %. Tieto
podmienky bude potrebné spĺňať,
kým podiel autobusov bez lokálnych
emisií nedosiahne 50 %. Aj preto
mnohé európske dopravné podniky
v súčasnosti pracujú na prechode
svojich autobusových flotíl na elektromobilitu a iné ekologické alternatívne pohony – a často pritom využívajú vozidlá a skúsenosti značky

MAN. Autobusy MAN Lion’s City E
jazdia nielen v Mníchove, cestujúcich vozia aj v Luxemburgu, rakúskom Linzi alebo severonemeckom Hamburgu a pritom netvoria
žiadne škodlivé splodiny. Značka
MAN je lídrom aj v segmente mestských autobusov s pohonom na
zemný plyn. Kĺbové vozidlá MAN
Lion’s City G sú v prevádzke napríklad v Štokholme, Berlíne, Paríži aj
Tbilisi. Autobusy na CNG tiež predstavujú ekologicky vyváženejšiu alternatívu konvenčných dieselových
vozidiel, obzvlášť vtedy, keď ich poháňa bioplyn. Nie sú však úplne bez
lokálnych emisií. Práve preto sa e-mobilita z dlhodobého hľadiska považuje za najživotaschopnejšiu.
Elektrické úžitkové vozidlá nie
sú len ekologické. Môžu byť najudržateľnejšou možnosťou aj z ekonomického hľadiska – a to napriek ich
výrazne vyššej obstarávacej cene.
Je to tým, že vďaka nízkej spotrebe
energie dokážu zredukovať náklady
za elektrinu, resp. na údržbu, a tým
aj celkové náklady na vlastníctvo.

Ešte sa však nedá jednoznačne povedať, akým prínosom budú elektrické vozidlá z dlhodobého hľadiska. To si myslí aj Veit Bodenschatz,
vedúci divízie autobusov v mníchovskom dopravnom podniku, ale elektrické autobusy vidí pre Mníchov
v každom ohľade ako prvú voľbu.
Investície na rozširovanie elektrického vozidlového parku čiastočne prichádzajú z verejných zdrojov: krajinská a spolková vláda zaplatia až
polovicu každého autobusu. Veit
Bodenschatz tiež dúfa, že s rastúcim záujmom dopravných operátorov o tieto vozidlá budú klesať náklady na ich výrobu a tým pádom aj
cena.
Fungovať ekonomickejšie, ale
zároveň byť ekologickejší: to sú dva
ciele, ktoré figurujú na popredných
miestach medzi prioritami aj v mnohých spoločnostiach, ktoré sa v Európe venujú nákladnej doprave. Veľa
nádejí sa v tejto oblasti vkladá
i do automatizovanej jazdy. A spoločnosť MAN aj na tomto poli posúva latku. Projekt „Hamburg TruckPi-

Cestovanie Mníchovom
bez emisií: Mníchovský
dopravný podnik MVG
nasadil svoje prvé autobusy
MAN Lion’s City E
na slávnu linku 100 okolo
múzeí. Chcel tak vyslať
verejnosti signál, že
ekologická hromadná
doprava je možná už dnes.
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lot“, ktorý prebieha na kontajnerovom termináli Altenweder v tomto
nemeckom prístavnom meste, na jar
2021 dosiahne svoju poslednú fázu
a od júla 2020 sa rozvíja projekt „Autonómne inovácie v plánovaní odbavovania vozidiel“ (skrátene ANITA)
v kontajnerovom depe železničnej
spoločnosti Deutsche Bahn v meste
Ulm. Oba projekty testujú nasadenie
automatizovaných truckov MAN,
ktoré dokážu samostatne vykonať
svoju vlastnú nakládku aj vykládku
a efektívne tak skombinovať cestnú
dopravu s prepravou po železnici
alebo po vode. Automatizovaná preprava má potenciál priniesť množstvo výhod: napríklad zvýšenie bezpečnosti na cestách, ekonomickejšie
pracovné postupy pri zasielaní a zároveň zníženie spotreby paliva. Výsledkom bude tiež zredukovanie
objemu škodlivých emisií.

Náročná úloha pre kamiónovú
dopravu
Väčšia efektivita, ktorú prinesie automatizovaný transport a digitálna
logistika, však nebude dostatočná
na to, aby sa v Európe splnili klimatické ciele. Európska únia rozhodla,
že do roku 2030 sa musia emisie
z nových truckov znížiť o 30 %
a do roku 2050 všetka cestná doprava bude bez emisií. A preto mnohí prevádzkovatelia vozidlových
parkov čoraz častejšie uvažujú
o elektrickej mobilie aj v sektore distribúcie tovarov. Ukážkou z praxe je
napríklad pivovar spoločnosti Anheuser-Busch InBev, ktorý teraz
v Belgicku prvýkrát testuje elektrické
trucky značky MAN.
Angelos Tsereklas si ešte
presne pamätá, aké to bolo, keď sa
prvýkrát posadil za volant elektrického nákladiaku. Vyrazil vtedy na testovaciu jazdu v kabíne bieleho trucku MAN eTGM. Zapôsobilo naňho,
že elektromotor vozidlo rozbehol
rýchlo, bez námahy a ticho. Ako vedúci oddelenia distribúcie a logistiky
v spoločnosti AB InBev v Bruseli
považuje elektromobilitu za kľúč
k úspechu v snahe firmy znížiť emiM AN MAGA Z Í N
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sie. „Nové technológie nám musia
pomôcť a aj nám pomôžu,“ tvrdí
A. Tsereklas. Najbližšou úlohou ich
trucku eTGM bude rozvážať prepravky a sudy s pivom do pubov
a barov v Anderlechte a Leuvene –
náklad s hmotnosťou niekoľko ton,
ktorý treba dodať v dohodnutom
termíne a načas. Pivovar je prvou
firmou v Belgicku, ktorá testuje tento
elektrický truck. A počas najbližších
mesiacov sa má exaktne zisťovať,
do akej miery bude možné trucky
eTGM zapojiť do práce v rámci vozidlového parku pivovaru. Dojazd
200 kilometrov znamená, že vozidlo
bez problémov dokáže zásobovať
dve mestá v blízkosti Bruselu. Nabíjanie cez noc je dostatočné, aby
truck zvládol každodenné trasy dlhé
60 až 70 kilometrov. Na väčšie
vzdialenosti však budú potrebné
ešte výkonnejšie batérie. „Až potom

sa dá premýšľať o nahradení viac
než 2000 truckov, ktoré prevádzkujú logistickí partneri spoločnosti
AB InBev,“ vraví Angelos Tereklas.
Ani belgickí logistickí operátori však
nepochybujú, že elektromobilita dobýva cesty. „Čím väčší je dopyt, tým
cenovo efektívnejšie to bude,“ hovorí s presvedčením.
Vraví tiež, že bolo jednoducho
neuveriteľné, ako ticho a bez emisií
sa eTGM pohybuje a pritom zo seba
vie vydať toľko sily v porovnaní
s konvenčnými truckmi. Podobne
ako inde v Európe sú dopravcovia
a prepravné spoločnosti v Belgicku
optimistické, pokiaľ ide o zmenu
smerom k zelenej cestnej doprave.
Nákladná doprava a mobilita ostanú
rýchle a spoľahlivé. Okrem toho
však budú aj tiché a čisté.

Mení sa
celý kontinent:
Elektrické autobusy,
trucky a vany MAN
už vyrazili na cesty
v mnohých
európskych
krajinách.
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ODBORNÍK
NA ELEKTRICKÉ
FLOTILY

Stefan Sahlmann vedie
divíziu MAN Transport
Solutions. Jeho tím
svojimi vysokoodbornými
znalosťami a riešeniami
šitými na mieru pomáha
zákazníkom, ktorí chcú
vstúpiť do sveta
elektrickej mobility

Profitujúca ekologická mobilita:
Stefan Sahlmann a jeho tím v divízii
MAN TRANSPORT SOLUTIONS vyvíja
riešenia, ktoré dopravným
spoločnostiam a prepravcom
pomáhajú v snahe vybudovať
ekologicky udržateľné vozidlové
parky budúcnosti – pri zachovaní
konkurencieschopnosti v ich
biznise. Expert MAN pre sféru
elektromobility v nasledujúcom
rozhovore vysvetľuje, prečo pri
zásadnej zmene v sektore dopravy
ide o podstatne viac, než len
o „zelené“ trucky a autobusy.
Text
Fotografie

bilitu
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Felix Enzian
Andreas Hantschke

Pán Sahlmann, ako ďaleko už pokročili dopravné spoločnosti a prepravcovia v Európe pri prechode na klimaticky
neutrálne vozidlové parky?
S. SAHLMANN Sotva sa nájde firma, ktorá by sa nezaoberala
otázkami elektromobility a alternatívnych pohonov. Miera pokroku je však rôzna. Mnohí zákazníci už nazbierali skúsenosti z prevádzky elektrických autobusov a truckov. Majú potrebné špecifické vedomosti a do dialógu s našimi expertmi z MAN Transport
Solutions dokážu vstupovať ako rovnocenní partneri. Ostatní sú
neistí a neskúsení. Je to aj tým, že pre obmedzenú kapacitu batérií
e-mobilita ešte stále nie je vhodná pre všetky typy uplatnenia.
Kde dosahujú trucky a autobusy poháňané elektrinou
najlepšie výsledky?
S. SAHLMANN Tam, kde sú trasy relatívne krátke a dajú sa jednoducho plánovať. Čiže napríklad v segmente mestských autobusov, ale aj pri distribučných truckoch a vanoch, ktoré pracujú
v mestskom prostredí. Predpokladáme, že elektrifikácia úžitkových vozidiel používaných na zásobovanie v mestách dosiahne
v polovici tohto desaťročia 50 %. Ale na diaľkových trasách
s dĺžkou 400 a viac kilometrov denne sa elektrifikácia dosahuje
oveľa ťažšie. Európe chýba potrebná verejná nabíjacia infraštruktúra pre diaľkovú nákladnú i osobnú dopravu. Energetická
hustota batérií zatiaľ nemusí stačiť ani pre oblasti s náročnou
topografiou alebo podnebím, kde musia motory dodať ob-
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zvlášť veľa energie na to, aby dosiahli potrebný výkon a pokryli aj požiadavky klimatizácie interiéru.
Emisie CO2 z nových truckov sa do roku 2030 majú znížiť
o 30 %. Okrem toho sa požaduje, aby do rovnakého
termínu 65 % autobusov, ktoré budú v prevádzke, malo
nízke emisie. Európska únia chce tiež dosiahnuť
klimatickú neutralitu vo všetkých technologických
oblastiach do roku 2050 – vrátane cestnej dopravy.
Nakoľ ko realistické sú podľa vás tieto ciele klimatickej
politiky?
S. SAHLMANN Bude ich možné dosiahnuť vtedy, ak sa výrobcovia vozidiel, dopravné spoločnosti a prepravcovia, dodávatelia energie aj poskytovatelia technológií pohonu a nabíjacej infraštruktúry spoja, aby tieto ciele dosiahli. My v spoločnosti
MAN podporujeme plán zastaviť klimatickú zmenu a odstrániť
uhlík zo všetkých oblastí života.
Aké ciele majú zákazníci značky MAN pri konverzii
svojich vozidlových parkov? Ako veľmi im leží na srdci
ochrana klímy a ako intenzívne sa zaujímajú o ekonomickosť a hospodárnosť?
S. SAHLMANN Zodpovednosť za životné prostredie je pre našich zákazníkov veľmi dôležitá. Napríklad spoločnosť Swiss
Post chce tento rok znížiť svoje emisie CO2 o 25 %, aby dokázali naplniť európske ciele podľa možnosti ešte pred rokom
2030. Ale dopravné spoločnosti a prepravcovia si musia pri
prechode na zelenú mobilitu všímať aj požiadavky svojho biznisu. Tí, čo prechádzajú na elektrinu teraz, stále fungujú na rovnakom trhu ako prevádzkovatelia, ktorí naďalej používajú vozidlá na naftu alebo zemný plyn. Preto celkové náklady
na vlastníctvo (TCO) elektrických úžitkových vozidiel musia
z porovnania vychádzať podobne alebo lepšie ako vozidlá so
spaľovacími motormi.
Elektrické autobusy a trucky sú výrazne drahšie. Možno
znížiť TCO tak, aby elektrická mobilita bola komerčne
konkurencieschopná?
S. SAHLMANN Vytváraním riešení šitých na mieru, vďaka ktorým je logistika a infraštruktúra celej flotily efektívnejšia. A divízia MAN Transport Solutions vyvíja so svojimi zákazníkmi presne takéto riešenia. Pripravujeme detailné plány, ktoré im
umožňujú postupný prechod na elektromobilitu. Tieto projekty
berú do úvahy obstaranie elektrických vozidiel, modely financo-
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Celkové náklady
na vlastnenie
elektrických
úžitkových vozidiel
musia byť
porovnateľné
s vozidlami so
spaľovacími
motormi.
vania, poistenie, profesionálnu údržbu a servis, plánovanie trás,
vybudovanie nabíjacej infraštruktúry, manažment nabíjania
a dodávok energie. Prechod na elektrickú mobilitu je komplexný proces, ktorým prechádzame spolu s našimi zákazníkmi –
v súlade s cieľom zjednodušovať ich biznis. Práve preto okrem
technologického know-how poskytujeme aj spoľahlivé cenové
odhady a plánovanie investícií individuálne prispôsobené konkrétnym zadaniam. Zákazníkom v 28 krajinách tiež vieme dodať
na mieru pripravené riešenia nabíjania z jediného zdroja.
Ako pri prechode na elektrickú mobilitu pomáha
digitalizácia?
S. SAHLMANN Analýzy dát sú základom efektívneho nastavenia vozidlového parku. Odborníci z MAN Transport Solutions
analyzujú, do akej miery je výkon flotily konkrétneho zákazníka
v súlade s priemerom v sektore a aký je potenciál na optimalizáciu stratégie nasadenia a prevádzkových nákladov. Digitálne
služby ako MAN Essentials, MAN Perform a MAN Maintenance
pomáhajú zjednodušovať spravovanie vozidiel a udržať TCO
pod kontrolou. V budúcnosti sa objavia aj nové digitálne modely financovania a obchodu – napríklad trucky, kde budete platiť
len za konkrétne použitie – a umožnia využívať vozidlá flexibilnejšie. A to ušetrí náklady.
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Keď už hovoríme o kalkulovaní cien: kde je hranica
rentability s ohľadom na vyššie obstarávacie náklady
na elektrické vozidlo?
S. SAHLMANN Záleží na tom, ako sa vozidlá používajú a tiež
na podmienkach komerčného rámca. Hranica rentability elektromobility sa dá dosiahnuť rýchlejšie v krajinách, kde je cena
elektriny nízka a existujú tam stimuly na využívanie elektrických
vozidiel vo forme nižších daní a zliav z poplatkov za používanie
ciest. Vo všeobecnosti vychádzame z toho, že cena elektrického vanu sa začne vracať po troch alebo štyroch rokoch. Pri
mestských autobusoch, ktoré sa zväčša používajú dlhšie, je to
10 až 12 rokov a asi 6 rokov pri elektrických distribučných truckoch. Elektrické autobusy a trucky sú z hľadiska TCO v porovnaní s vozidlami so spaľovacími motormi obzvlášť výhodné
v krajinách, kde je elektrina lacná a nafta drahá.
Pre ktoré firmy má zmysel zachovať si zmiešané
vozidlové parky s rôznymi druhmi pohonu?
S. SAHLMANN Vo všeobecnosti odporúčame, aby bol prechod
postupný. Pri firmách, ktoré prechádzajú z prevádzky čisto dieselových vozidiel, môže tento proces trvať okolo 8 až 10 rokov.
Počas tejto doby sa zmiešaná flotila vytvorí automaticky. Dlhodobo je však z obchodného hľadiska zmysluplnejšie a logisticky
jednoduchšie opierať sa len o jednu technológiu. Zmiešané vozidlové parky totiž znamenajú oveľa väčšiu komplexnosť infraštruktúry i zamestnancov. Z dlhodobého hľadiska pre približne
95 % dopravných spoločností a prepravcov bude práve elektromobilita tou najviac ekologickou, jednoduchou a hospodárnou
technológiou pohonu.
Akú úlohu môžu hrať dieselové motory ako prechodná
technológia?
S. SAHLMANN Vznetové motory budú v diaľkovej preprave tovarov a osôb relevantné pravdepodobne ešte tak 20 až 25 rokov, ale aj to závisí od individuálnych okolností v jednotlivých
krajinách. S ohľadom na ochranu klímy by ďalším logickým krokom spoločností pôsobiacich v diaľkovej doprave malo byť
omladenie ich dieselovej flotily. Nová generácia truckov MAN
má asi o 8 % nižšiu spotrebu než tá predchádzajúca – takže aj
miera emisií je nižšia. Prechod na elektromobilitu bude v diaľkovej preprave možný až v druhej fáze a iba vtedy, keď to dovolí
kapacita batérií a verejná nabíjacia infraštruktúra.
Ako dlho bežne trvá, kým firma dokáže prvýkrát nasadiť
svoje elektrické úžitkové vozidlá?
L. SAHLMANN Na prípravu a plánovanie si treba vyhradiť aspoň
18 mesiacov. Pri vozidlovom parku strednej veľkosti je realistickým plánovacím rámcom na prípravy a implementáciu obdobie
troch rokov.
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INOVÁCIA

Prechod bez starostí
Dostupnosť vozidiel a cenová
efektívnosť sú zaručené: Torsten
Breitbach, vedúci pre stratégiu predaja
v spoločnosti MAN, vyvíja inovatívne
podnikateľské modely pre
elektromobilitu. Prechod je bez starostí
a ÚSPEŠNÝ VĎAKA KOMPLEXNÉMU BALÍKU
RIEŠENÍ.
Transformácia na elektromobilitu je pre dopravné
spoločnosti a prepravcov veľký krok. Technologickým zmenám treba prispôsobiť nielen nové vozidlá,
ale vyžaduje sa aj nová infraštruktúra pre riadenie
vozidlového parku, plánovanie trás a dodávku
energie. A potrebné investície sú spojené s obchodnými rizikami.
„Preto spoločnosť MAN vytvorila komplexný
balík riešení elektromobility, ktorý minimalizuje riziko pre zákazníkov. Umožňuje firmám sústrediť sa
bez starostí na svoj biznis,“ hovorí Torsten Breitbach. Balík riešení obsahuje analýzu dát o vozidlovom parku, technologické know-how, poradenstvo, investičné plánovanie, financovanie, servis,
zákaznícke služby, poistenie a dokonca aj technické a obchodné záruky. „MAN garantuje prevádzkovú disponibilnosť elektrických vozidiel a celkové
náklady na prevádzku elektrickej flotily,“ vysvetľuje
ďalej Torsten Breitbach. Pravidelná analýza výkonu
umožňuje ďalšie znižovanie TCO vozidla. Pretože
po úspešnom dokončení prechodu na elektromobilitu je potenciál na úspory obrovský. S elektrickými úžitkovými vozidlami sa spájajú výrazne nižšie
náklady na energiu, servis a menšie je aj opotrebovanie v porovnaní s konvenčnými truckmi a autobusmi.
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#Digitalizácia

Digitalizácia prináša dopravným firmám obchodné
príležitosti a zároveň zjednodušuje prácu. Sieťovo
prepojené a automatizované vozidlá sľubujú obrovský
potenciál a v spoločnosti MAN je vývoj príslušných
technológií v plnom prúde. Týchto PÄŤ VÝ HOD už dnes
umožňuje zlepšovať procesy.

Chytrá
Text
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Väčšia
hospodárnosť
Spravovanie flotily s veľ kými dátami
Trucky pripojené na sieť pomáhajú
zlepšovať hospodárnosť a ekonomickosť v dopravnom priemysle: Pri
preprave nákladu sa ráta každá minúta. Dielce potrebné pre ďalší krok
v procese výroby treba doručiť presne podľa harmonogramu a zdržania
môžu zastaviť celý dodávateľský
reťazec. Spoločnosť MAN vyvinula
celý rad služieb, ktoré umožňujú dopravcom zvýšiť efektivitu a bezpečnosť ich prevádzok – od servisu
a jazdy až po požiadavky na dokumentáciu. Essentials, základný servisný balík v palete služieb značky
MAN, umožňuje manažérom vozi-

sieť
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dlových parkov kedykoľvek a odkiaľkoľvek zistiť, kde sa nachádzajú ich
vozidlá, akú majú priemernú spotrebu a momentálnu rýchlosť jazdy. To
znamená, že môžu mať neustály
prehľad – a to aj vtedy, ak kamióny
práve uháňajú po diaľnici tisíce kilometrov ďaleko.
Geo pomáha optimalizovať
trasy. Umožňuje flotilovým manažérom odsledovať históriu jázd až za
posledných 25 mesiacov. Zónové
monitorovanie geofencing napríklad
garantuje, že sú schopní zistiť, kedy
vozidlo dorazilo ku zákazníkovi. Dajú
sa však definovať aj iné predmety
záujmu. Vďaka tomu je možné plánovať prevádzku a vopred identifikovať potenciálne meškania. Na druhej
strane digitálna služba Perform poskytuje analýzy údajov o jazde, aby
vodičom pomáhala neustále zlepšovať štýl šoférovania. A ako vieme,
ekonomickejšia jazda vedie k zníženiu prevádzkových nákladov ich zamestnávateľov.
Digitálne služby zjednodušujú
opakujúce sa a časovo náročné úlohy, vďaka čomu majú zamestnanci
dopravných spoločností viac času
na svoje najdôležitejšie úlohy. Manažérom vozidlových parkov tiež poskytujú prístup ku všetkým potrebným a požadovaným údajom
z tachografov a kariet vodičov – a to
aj vtedy, keď sú ešte na ceste. Takže
môžu oveľa efektívnejšie a rýchlejšie
než predtým plniť legislatívne požiadavky na dokumentáciu.
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Nižšie
náklady

Ľahké
použitie
Len pár kliknutí k riešeniu
Pripojené trucky uľahčujú prácu aj
vodičom: Ďalšie digitálne programy
pomáhajú šoférom sústrediť sa
na bezpečnú a hospodárnu jazdu.
To im šetrí čas, spríjemňuje pracovný deň a prispieva k upevňovaniu
ich väzieb so zamestnávateľom. Začína sa to už drobnosťami: aplikácia MAN Driver vodičom umožňuje
napríklad dokumentovať poškodenia a chyby na vozidle jednoducho
s pomocou preddefinovaných kontrolných zoznamov, ktoré vznikli
v spolupráci s BG Verkehr, nemeckým poisťovacím zväzom zamestnávateľov v doprave. Vodiči si v aplikácii môžu tiež skontrolovať svoje časy
jazdy a odpočinku, načítať manuál
k vozidlu alebo si pozrieť analýzy
svojho štýlu jazdy. V novej generácii
truckov MAN sa dá cez smartfóny
a tablety ovládať celý multimediálny
systém.
Digitálne služby tiež zjednodušujú
a zefektívňujú nahlásenie poškodenia vozidla v prípade poruchy. Služba MAN ServiceCare umožňuje
odosielanie záznamov o poškodení
vozidla manažérom flotíl v reálnom
čase, aby mohli vďaka týmto informáciám rýchlejšie a presnejšie reagovať. Vodiči môžu poruchu nahlásiť
aj do MAN Mobile24 – prvej asistenčnej službe s certifikátom TÜV –
a to napríklad aj prostredníctvom
funkcie integrovanej v aplikácii MAN
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Driver. Mechanici z MAN sa tak už
pred výjazdom na zásah dozvedia,
kde presne sa vozidlo s poruchou
nachádza. A aplikácia MAN Driver
pritom poskytuje vodičovi všetky
potrebné informácie vrátane odhadu
času, kedy dorazí pomoc.

Výpadkom sa dá predísť
Sieťovo prepojené trucky zjednodušujú manažovanie údržby. Byť pripojený tiež pomáha znižovať náklady spôsobené opravami a poruchami vozidiel: Až doteraz manažéri
vozidlových parkov nevedeli, v akom
reálnom stave sú vozidlá po odjazde
z prevádzok spoločnosti. Iba vodič
mohol na ceste zistiť, že napríklad
už nemá dostatok motorového oleja, že brzdové obloženie je opotrebované alebo má príliš nízky tlak
v pneumatikách. Lepšie pripojenie
do siete výrazne znižuje aj náklady
na opravy a servis truckov a šetrí
drahocenný čas. Služba MAN Maintenance vznikla s cieľom poskytnúť centrálam dopravných firiem nepretržitý prístup k aktuálnym informáciám o vozidlách v ich vozidlovom parku. Technické problémy sa
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dajú priamo nahlásiť s pomocou
diagnostiky na diaľku, vďaka čomu
personál servisu vie správne reagovať. Výsledkom je, že firmy môžu
predĺžiť životnosť svojich vozidiel
a zároveň minimalizovať náklady
a čas stratený v servise pri opravách
vozidiel, ktoré by sa inak urobili príliš
neskoro.
Okrem MAN Maintenance
sa na spravovanie údržby flotíl truckov dá použiť aj služba MAN ServiceCare. Výhľadový manažment
umožňuje spájať do jedného termínu
viacero servisných úkonov. To šetrí
čas aj peniaze.

Doba technologických prevratov

Viac
Viac
Viac
Viac
Viac
inovácií

Sieťovo prepojené trucky sú pripravené na technologické inovácie
a nové funkcie: V dopravnom priemysle sa dejú prevratné zmeny – čoraz menej vodičov musí prepravovať
rýchlejšie a rýchlejšie čoraz viac
a viac tovaru. Zároveň s tým technologický vývoj prináša do priemyslu
prevratné zmeny. Preto trucky musia
byť práve teraz čo najlepšie pripravené na budúcnosť a umožňovať
jednoduchý upgrade, aby dokázali
spĺňať aj budúce požiadavky.
V tomto kontexte spoločnosť
MAN vyvinula úplne novú elektrickú
a elektronickú architektúru, v ktorej
sa všetky snímače, asistenčné a iné
služby vozidla ovládajú z jedného
centrálneho počítača. Vďaka tomuto
novému vývoju sa digitálne komponenty novej generácie truckov lepšie
navzájom prispôsobia – zároveň sú
však pripravené na vykonávanie nových funkcií a prijímanie aktualizácií.
Výrobcovia úžitkových vozidiel sa
preto čoraz viac podobajú na konglomeráty založené na softvéri a dokážu svoje vozidlá stále špecifickejšie prispôsobiť potrebám svojich
zákazníkov.
Funkcia spravovania vozidla
MAN Now umožňuje prispôsobiť
softvér novej generácie truckov aktuálnym potrebám – kedykoľvek
a kdekoľvek. Rezervované bezdrôtové funkcie sa nahrajú do vozidla

jednoducho prostredníctvom mobilného internetu. Prvá je dostupná
cez MAN Now – je to MAN OnlineTraffic – a pomáha vodičom, aby sa
dostali do cieľa maximálne hospodárne, pričom vie okamžite reagovať
na zmeny na trase. Služba MAN
OnlineTraffic v reálnom čase spája
špeciálne požiadavky úžitkových
vozidiel s aktualizovanými údajmi
o dopravnej situácii, vďaka čomu vie
vypočítať najrýchlejšiu a najefektívnejšiu cestu do cieľa. Služba MAN
MapUpdate, ktorá bude dostupná
onedlho, poskytne vodičom vždy
aktuálne mapové podklady, v prípade potreby aj pre jednotlivé regióny.
To znamená, že systém pri plánovaní trasy bude vedieť zohľadniť aj
nové obmedzenia a uzávierky ciest.
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#Digitalizácia
Agilný spôsob práce
Digitalizácia prináša jednoduchšie
a rýchlejšie procesy. Aj z toho zákazníci profitujú: Prechod do digitálnej doby v dopravnom priemysle
nespôsobuje len technologickú revolúciu, ale mení aj spôsob práce.
Nové pracovné metódy – agilné
myslenie, svižné pracovné a komunikačné postupy – umožňujú rýchlejšie overovanie nápadov a produkuje holistické riešenia, ktoré sú ešte
viac založené na potrebách ľudí.
Znamená to tiež, že zákazníci sú

častejšie zapájaní do procesu vývoja
už od začiatku a poskytujú svoju
spätnú väzbu na nové produkty
a služby. Výsledkom je tímová práca
zákazníkov a dodávateľov – tak, ako
pri novej generácii truckov MAN.
Spoločnosť MAN pri vývoji
kabíny a pracoviska vodiča v novej
generácii svojich truckov spolupracovala so 742 šoférmi. Pretože vodiči zo svojej každodennej práce najlepšie vedia, aké nové funkcie by
pre nich boli užitočné a ktoré zmeny
by najviac ocenili. Takto vznikol aj

nápad odstrániť stredovú konzolu
a vytvoriť viac miesta uprostred kabíny. Nová elektrická parkovacia
brzda má ovládač hneď vedľa volantu. Vodiči truckov MAN novej generácie už napríklad nemusia vyliezť
do kabíny len preto, aby zapli výstražné alebo pracovné svetlá: a to
spomíname len pár z množstva inovácií, ktoré by sa nerealizovali bez
spolupráce s toľkými užívateľmi.
Tento nový prístup k vývoju
produktov v digitálnej dobe znamená, že zákazníci už nie sú v pozícii,
keď sa im prezentuje hotový produkt, ale dokážu svojimi skúsenosťami prispieť k najlepšiemu výsledku. Ide o komplikovaný proces – ale
je to proces, ktorý sa oplatí uskutočňovať. Profesionálni vodiči našich
zákazníkov absolvovali množstvo
kilometrov v simulátoroch a zdieľali
svoje názory na workshopoch. Vývojári spoločnosti MAN nepodceňovali ani podomácky zhotovené riešenia a nezávisle vytvorené úpravy
v kabínach. A výsledok je pôsobivý:
produkt pripravený pre potreby zákazníkov a vodičov.

NOVÝ

ŠTÝL PRÁCE
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Megatrendy
v mobilite
Toto sú tri najdôležitejšie smery
technologického vývoja, ktoré umožňujú
REVOLÚCIU V DOPRAVE. Vďaka nim je preprava
po cestách ekologickejšia a zároveň vytvárajú
predpoklady, aby dopravcovia mohli spĺňať
neustále rastúce požiadavky v oblasti
distribúcie tovarov a prepravy cestujúcich.

1. Alternatívne pohonné systémy

2. Digitalizácia

3. Autonómna jazda

Ak by sme vozidlá s konvenčnými dieselovými motormi nahradili truckmi, autobusmi
a dodávkami, ktoré využívajú alternatívne
pohonné systémy alebo alternatívne palivá,
malo by nám to pomôcť v snahe zbaviť sa
závislosti na fosílnych palivách a znížiť emisie CO2. Okrem batériových elektrických
pohonov k týmto systémom patria aj technológie využívajúce zemný plyn, bionaftu
a vodík. Elektromobilita sa však všeobecne
vníma ako technológia, ktorá sľubuje najlepšie výsledky pri transformácii dopravného
priemyslu, pretože elektrické úžitkové vozidlá neprodukujú žiadne lokálne emisie
a už dnes je možné využiť ich na vytváranie
zisku. Portfólio značky MAN obsahuje elektrické úžitkové vozidlá, ktoré spĺňajú všetky
požiadavky a autobus MAN Lion’s City G
s pohonom na zemný plyn je už dnes v rámci Európy popredným produktom v tomto
segmente.

Okrem skladovania, prepravy a prekládky tovarov sú súčasťou logistiky aj procesy monitorovania, kontroly a spravovania kompletných dodávateľských
reťazcov. Vďaka digitalizácii týchto procesov je možné inteligentnou sieťou prepojiť informácie o vozidlách a pracovných i dodávateľských procesoch. Vďaka tomu je logistický reťazec rýchlejší,
ekonomickejší, bezpečnejší a spoľahlivejší. Digitalizácia zároveň uľahčuje prácu ľudí zamestnaných v dopravnom
priemysle alebo preprave osôb. Spoločnosť MAN ponúka množstvo digitálnych služieb, ktoré v rámci digitálnej logistiky umožňujú efektívne spravovanie
vozidiel.

Autonómna alebo automatizovaná
jazda, to sú výrazy používané na
opísanie samostatného pohybu vozidiel založeného na interakcii mikroprocesorov, kamier a snímačov.
Autonómne vozidlá dokážu bez zásahu človeka ovládať riadenie, smerové svetlá, zrýchľovanie aj brzdenie. Spoločnosť MAN túto technológiu testuje vo svojich úžitkových
vozidlách s cieľom zvýšiť bezpečnosť na cestách a zefektívňovať pracovné procesy. Zredukovať emisie
CO2 pomôže aj autonómne nakladanie a vykladanie tovaru alebo jazda
truckov v elektronicky spriahnutých
konvojoch.
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#SimplyMyTruck
POĽOVAČKA NA NAJLEPŠIE
ZÁBERY:

Filmári a fotografi vybrali
rozličné prostredie pre
sedem vozidiel v rôznom
vyhotovení, aby pripravili
snímky na prezentovanie
nového produktového
radu MAN. Ale či pracovali
pri dokonalom osvetlení
v štúdiu alebo spod kolies
striekalo blato, každý
detail na záberoch musel
byť bezchybný – tak ako
konštrukcia a dizajn
truckov. Pohľad
do zákulisia prezradí,
koľko úsilia i precíznosti si
vyžaduje práca tvorivého
filmárskeho tímu a ako ich
to baví.
Text
Snímky

Felix Enzian
Marian Lenhard

FOTO

Safari
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Lietajúca
kamera
F I L MOVAN I E S DRO NMI

Pokyny pre tím
cez vysielačku
KAŽDÝ NA SVOJOM MIESTE Fotograf
z Mníchova Lothar Reichel pristupuje
k svojej práci absolútne profesionálne. Pri
fotení novej generácie nákladných vozidiel
MAN koordinuje činnosť tímu cez
vysielačky. Môže trvať niekoľ ko hodín, kým
tu urobia všetky snímky nového modelu
MAN. Pre Lothara Reichela to však
neznamená problém. Je stelesnený pokoj.
Tieto miesta vybral, aby mohol spraviť
vzrušujúce zábery a ukázať trucky
v skutočnom živote. Z dôvodu pandémie
koronavírusu bolo potrebné na pracovisku
zaviesť špeciálne hygienické opatrenia, čo
následne znamenalo, že urobiť tieto
fotografie bola osobitná výzva.
Na organizácii logistiky fotografovania sa
výdatne podieľal Michael Möschel
z Kulmbachu, výkonný riaditeľ spoločnosti
MGTM FleetService GmbH a bol veľ kou
pomocou pre tím MAN.
M AN MAGA Z Í N
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Asistent kamery Simon Maier
žmúri do slnka. Teraz môže
vidieť na oblohe dron. Bzučí
dolu do lomu a keď filmuje sivý
sklápač MAN TGS, letí smerom
k vozidlu. Pozoruhodné zábery
kamery z vtáčej perspektívy
sa použijú vo filmoch, ktoré
predstavujú novú generáciu
nákladných vozidiel MAN.
Premiéru nového produktu
v Bilbau vo februári 2020
zažilo niekoľ ko stoviek hostí
z celého sveta. Tisíce ďalších
priaznivcov sledovali túto udalosť
v priamom prenose a odvtedy
zákazníci prejavujú nadšenie
z novinky. Nový modelový rad
nákladných vozidiel teraz
pokračuje v úspešnom príbehu.
A presne to majú zábery ukázať.
Kreatívny tím MAN týždeň filmoval
a fotografoval sedem truckov
MAN vybavených rozličnými
nadstavbami. Nová generácia je
pripravená na akékoľvek použitie
– dokonca aj na efektné show pre
fotografov.
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V uliciach
mesta
N A TR H U Typická scéna
z distribúcie tovarov: Jeden
z nových truckov MAN TGL so
skriňovou nadstavbou sa zastaví
na námestí s trhom v Kulmbachu.
Režisér Kurt Weber postavil svoju
kameru tak, aby mal v zábere aj
stánok s kvetinami. Teraz nastal
ideálny okamih, keď žiaden
okoloidúci nebráni vo výhľade
na vozidlo. Kamera, akcia!

Kabína vodiča
ZAO ST RE N É N A DE TA I LY

Antonia Braovac pripravuje kabínu nového trucku na fotenie. Pri
fotografovaní detailov musí byť interiér dokonale čistý – aj napriek
tomu, že vozidlo práve dorazilo z predchádzajúceho filmovania
v prašnom lome. Nová kabína a pracovisko vodiča sa považujú
za najdôležitejšie inovácie v novom produktovom rade. Preto sú
potrebné fotografie prvkov ako MAN SmartSelect, digitálny TFT
displej a ergonomické sedadlo vodiča.

POHĽAD
DO ZÁKULISIA

FOTOREPORTÁŽ Viac
obrázkov z fotenia
nových truckov MAN
nájdete na:

go.man/220trucksafari
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Vo svetle reflektorov
TR U C KY AKO F OTOMOD ELY

Osvetlenie je precízne pripravené pre nový
MAN TGX na prepravu krátkeho dreva
zaparkovaný v hale dopravnej spoločnosti
v Kulmbachu. Na vozidlo sú z dvoch strán
namierené dva reflektory. Mäkké
dopadanie svetla na trojnápravového
siláka zabezpečí filter – aby sa čo
najlepšie vykreslili jeho obrysy. Fotografi
si nastavujú svoju techniku a počúvajú
pritom hudbu, ktorú majú na USB. Je to
rocková hudba – takáto super truckerská
atmosféra je povolená. Tím sa však
maximálne koncentruje na prácu. Štýlové
LED svetlomety sú tiež starostlivo
vyleštené. Uvedenie novej generácie
nákladných vozidiel je pre MAN
najvýznamnejšou udalosťou za posledných
20 rokov. Vozidlá musia byť na snímkach
dokonale prezentované až do posledného
milimetra. Sú pýchou a radosťou
spoločnosti MAN.

Trikrát sklápač
Z RO D E N Í P R E STAV BY

Toto sú noví siláci pre stavebný
sektor: nový TGS, TGM a TGL sa
stretli kvôli skupinovej fotografii
v kameňolome Kupferberg
neďaleko Kulmbachu v Bavorsku.
Trio stavebných truckov bolo
vybavené sklápacími nadstavbami
– pripravené na nejakú ťažkú
prácu. Potom na scénu prišli
produktoví manažéri, aby urobili
posledné úpravy a ubezpečili sa,
že vozidlá vyzerajú perfektne.
Úsmev!
M AN MAGA Z Í N
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Nová úroveň

nákladnej dopravy
Najnovšie technológie, inteligentné funkcie, absolútna
efektívnosť: NOVÁ GENERÁCIA TRUCKOV MAN definuje
štandardy budúcnosti – a pripravuje pôdu pre ozajstných
hrdinov ciest: našich zákazníkov.
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vraví. Spoločnosť MAN do vývoja novej generácie
svojich truckov zapojila stovky zákazníkov už
na začiatku a realizáciu sériového produktu dôsledne stavala na ich spätnej väzbe.
Výsledkom je presvedčivá generácia truckov MAN, ktorá ponúka 1 maximálny komfort pri
jazde, 2 maximálnu hospodárnosť a efektivitu,
3 optimálnu disponibilitu vozidla a 4 lojálne partnerstvo. Flotila truckov pripravených na budúcnosť, ktorá je odrazom najlepšieho možného balíka funkcií a služieb na trhu a jej moderná
technológia, pomáha vodičom a prevádzkovateľom presne v tých oblastiach, kde to potrebujú.

FOTO: MAN (Nils Heine); MAN/Lothar Reichel (vodič)
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eď sa Nils Heine, ktorý má na starosti
uvedenie produktov na trh, rozhovorí
o tých funkciách nových truckov MAN,
ktoré zákazníci zatiaľ vnímajú najlepšie, netrvá
dlho a spomenie svoj príbeh zo Španielska. Spoločnosť MAN tam svoju novú generáciu truckov
predstavila začiatkom februára 2020 v prístavnom meste Bilbao. Vtedy sa zdalo, že koronakríza
je ešte ďaleko a v špeciálne postavenom pavilóne
sa stretli stovky zákazníkov, obchodných partnerov a novinárov, aby si prvýkrát pozreli nové vozidlá naživo. „Hneď, ako vstúpili do kabíny, ľudia
vraveli, že do novej generácie sa im nastupuje
ešte ľahšie než doteraz,“ spomína si N. Heine.
„A keď si sadli do nového, ergonomicky perfektne
navrhnutého sedadla vodiča, ktoré sa dá optimálne prispôsobiť šoférovi každej postavy, okamžite
si všimli, že novo navrhnuté spätné zrkadlá neposkytujú len perfektný výhľad, ale že dokonale vidia
aj pomedzi A-stĺpik a rám zrkadla.“
Jednoduché nastupovanie a dobrý výhľad
namiesto technických výkladov o konštrukcii motorov alebo nadšenia z technických bonbónikov.
Ale to, čo sa môže na prvý pohľad zdať prekvapujúce, je podľa Nilsa Heineho odrazom prístupu,
ktorý MAN uplatnil pri celom projekte novej generácie nákladných vozidiel. „Chceli sme postaviť
trucky, pri ktorých nebude v popredí to, čo dokážu, ale ako dokážu našim zákazníkom dať to, čo
potrebujú – uľahčiť im prácu a tým ich nadchnúť,“

Expert na trucky
Nils Heine je ten muž, ktorý
ako vedúci oddelenia
integrovaného manažmentu
uvedenia truckov priniesol
nové vozidlo zákazníkom.
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Vodič v centre
pozornosti
Ako nová kabína presvedčila zákazníkov
Nová generácia truckov na zákazníkov zapôsobí drobnými detailmi, ktoré výrazne zvyšujú komfort hneď po vstupe do kabíny. Tlačidlá,
ktoré sú integrované do dverí vodiča a dostali názov MAN EasyControl,
umožňujú aj zvonku, mimo vozidla ovládať také dôležité funkcie, ako sú
varovné alebo pracovné svetlá. Nastupovanie do kabíny je teraz bezpečnejšie aj ergonomickejšie – vstup sa posunul kúsok dozadu, schody
sú širšie. Vodič sa teraz ľahšie dostane do kabíny aj von bez toho, aby
sa musel krčiť.
Prvou vecou, ktorú si po nastúpení všimnete, je priestrannosť.
„Kabína má taký objem odkladacích priestorov, ako Golf so sklopenými
zadnými sedadlami,“ vysvetľuje N. Heine. A keďže dizajnéri odstránili
stredovú konzolu, vzniknutý priestor ešte lepšie vynikne. Nová elektrická
parkovacia brzda je teraz umiestnená poruke vpravo vedľa volantu.
Kompletnou zmenou prešiel aj kokpit: prístrojová doska aj ergonomické
sedadlá boli prepracované tak, aby si vodiči menej namáhali chrbát
a krk. Pracovisko vodiča je rozdelené do dvoch úrovní – ergonomicky
navrhnuté ovládače sú v ľahko dosiahnuteľných zónach v blízkosti
vodiča, zatiaľ čo plne digitálna prístrojová doska s 12,3-palcovým displejom je o čosi ďalej v komfortnej rovine pohľadu. Vodiči sa teda pri
čítaní displeja nemusia pozerať dolu a môžu sa neustále sústrediť
na cestu. Okrem toho aj asistenčné systémy pomáhajú vodičom vozidlo
viesť ešte bezpečnejšie a hospodárnejšie. Druhý displej vpravo, ktorý
môže byť s uhlopriečkou až 12,3 palcov, zobrazuje všetky informácie
o trase a tiež nastavenia rádia i telefónu. Menu jednotlivých funkcií navigačného a mediálneho systému sa podľa potreby dá ovládať aj originálnym systémom MAN SmartSelect. Tento ovládací prvok, jedinečný vo
svete úžitkových vozidiel, funguje ako otočné tlačidlo a v kombinácii
s digitálnym displejom umožňuje perfektne ergonomické ovládanie informačno-zábavných funkcií s minimálnou mierou rozptyľovania vodiča.
Dokonalá zóna pre oddych a spánok poskytuje vodičovi obrovskú slobodu pohybu. Posteľ má nastaviteľné záhlavie, vďaka čomu ju
možno zmeniť na pohovku, na ktorej sa dá čítať alebo pozerať televízor.
Vznikla s ohľadom na zdravý komfort pri opieraní a spaní a zásluhou
svojho inteligentného dizajnu poskytuje tým, čo spia na boku, dokonca
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aj dosť priestoru na kolená. Aplikácia alebo diaľkový ovládač vodičovi
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umožňujú ovládať všetky dôležité funkcie
priamo z oddychovej zóny, takže si môže
nerušene vychutnať prestávku a odpočinok.
Štedrý úložný priestor je dostatočne veľký
na to, aby sa doňho dali bezpečne uložiť aj
plné športové tašky.
„Do novej generácie truckov sme
zapracovali spätnú väzbu ohľadne dizajnu
kabíny a kokpitu od viac než 700 vodičov zo
16 krajín,“ hovorí Nils Heine. Obrovské úsilie
sa však určite vyplatilo.
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#SimplyMyTruck

Jednoducho
hospodárny
Vo vysoko konkurenčnom logistickom priemysle sa ráta
každý cent. Preto trucky MAN novej generácie prichádzajú s pôsobivou úsporou paliva až 8,2 %, čo po testovacej jazde potvrdili aj TÜV SÜD a časopis Trucker. „Pre našich zákazníkov i pre nás
je to veľký skok,“ hovorí Nils Heine. „Pretože to znamená, že naši
zákazníci môžu v prevádzke na dlhých trasách ušetriť až 3000
eur ročne.“
Tieto obrovské úspory sú možné vďaka inteligentnej spolupráci hardvéru a softvéru. Na jednej strane znižovať spotrebu
paliva pomáha nová zadná náprava v kombinácii s ekonomickejšími motormi a novým úspornejším motorovým olejom.
A na druhej strane digitálne systémy zvyšujú hospodárnosť a pomáhajú vodičom zlepšiť štýl jazdy. Napríklad funkcia MAN EfficientCruise – tempomat podporovaný GPS – už vopred berie
do úvahy blížiace sa stúpania, klesania a kruhové objazdy na trase a prispôsobuje im rýchlosť jazdy aj stratégiu preraďovania prevodových stupňov. A to šetrí palivo.
Digitálne služby MAN Perform a MAN Connected CoDriver
vodičom pomáhajú neustále zlepšovať ich štýl jazdy. MAN Perform vytvára analýzy založené na dátach o jazde s cieľom znižovať prevádzkové náklady vozidla na ceste. Funkcia MAN Connected CoDriver zasa umožňuje, aby vodiči boli koučovaní
inštruktormi MAN ProfiDrive, ktorí sledujú vodiča pri práci a informácie o prevádzke vozidla, aby potom naživo poskytovali rady
na zlepšenie. A v neposlednom rade technologické vylepšenia,
ako nové LED svetlomety, zlepšená aerodynamika a optimalizovaná klimatizácia, sa tiež podieľajú na znižovaní spotreby paliva.
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Neustále na cestách
Ako MAN opäť zvyšuje dobu bezporuchovosti
Hospodárnosť znamená čo najmenej prestojov. Trucky
musia byť na cestách a iba minimálny čas tráviť v servisnej dielni. Nová generácia truckov MAN preto prichádza s mnohými
palubnými funkciami, ktoré zabezpečujú ich maximálnu prevádzkovú disponibilitu. „Otázka prevádzky bez porúch je pre
našich zákazníkov extrémne dôležitá,“ vraví Nils Heine. Z toho
dôvodu sa spoločnosť MAN pri vývoji novej generácie truckov
v snahe zvýšiť disponibilitu sústredila najmä na prediktívnu
údržbu. „Musíme vedieť, či sa na vozidle črtajú nejaké problémy, aby sme včas vedeli vykonať patričnú údržbu,“ vysvetľuje.
A práve to je úlohou digitálnych služieb MAN Maintenance a MAN Service Care. MAN Maintenance využíva diagnostiku
vozidla na diaľku, vďaka ktorej je možný rýchly prehľad o všetkých údajoch relevantných pre údržbu, aby manažéri vozidlových parkov mohli rýchlo reagovať. MAN Service Care podporuje zákazníkov pri proaktívnom manažmente servisných
úkonov. Obe služby skracujú čas prestoje vozidiel v servise
a šetria peniaze. K týmto službám sa teraz pridáva aj nový produkt MAN Now. Táto služba umožňuje inštaláciu dôležitých aktualizácií a inštaláciu nových funkcií do vozidla online, teda bez
nutnosti navštíviť servis.
Elektrina a elektronika bola v novej generácii truckov
MAN navrhnutá nanovo a precízne adaptovaná pre vybrané
funkcie vozidla. To znižuje počet potrebných káblov a tým aj
množstvo káblových spojov, ktoré sú náchylné na poruchy.
A nová inteligentná elektrická a elektronická architektúra s riadenou diagnostikou znamená, že ak sa predsa len niečo pokazí, problém sa dá ľahko nájsť.
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FOTO: MAN/Lothar Reichel

Ako nová generácia truckov prináša hodnotu
za peniaze

Skutočne
spoľahlivé partnerstvo
Čo znamená výrazná orientácia na zákazníka
„Pri nových nákladných vozidlách sme sa zámerne rozhodli sústrediť na konzistentný vývoj osvedčeného dizajnového jazyka
značky MAN,“ vysvetľuje Nils Heine. „Dôvod: Naši zákazníci
a partneri chcú jasne rozpoznateľný MAN, ktorý okolitému svetu
zreteľne signalizuje hodnoty ako sila, efektívnosť a spoľahlivosť,
a to aj z hľadiska dizajnu.“ Nils Heine si je istý, že zaangažovanie
zákazníkov v raných fázach vývoja prinieslo z tohto hľadiska aj
výhody. Orientácia na zákazníkov sa odráža tiež v programe
Customer First, ktorý MAN používa, aby priebežne vyhodnocoval spokojnosť klientov a neustále optimalizoval svoju činnosť.
Pozornosť venovaná požiadavkám zákazníkov je zrejmá aj
v detailoch. Napríklad zastúpenia MAN majú mimoriadne dlhé
otváracie hodiny a servisy sú zriadené v blízkosti diaľnic, aby bol
k nim ľahký prístup. Program MAN Individual poskytuje zákazníkom možnosť prispôsobiť si jednotlivé časti svojich vozidiel tak,
aby vyhovovali ich osobitým potrebám – od špeciálnych modifikácií pre oblasti, v ktorých budú svoje trucky používať, až po
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#História

ELEKTRICKÍ
PRIEKOPNÍCI

Spoločnosť MAN už v 70. rokoch minulého
storočia mala svoj prvý e-bus, ktorý jazdil
úplne bez emisií, ale potom zelenú
technológiu dočasne vytlačili dieselové
motory. Teraz sériovo vyrábané elektrické
autobusy oslavujú 50. výročie návratom:
do sériovej produkcie je pripravený nový MAN
Lion’s City E, ktorý opäť chystá pôdu pre
nástup e-mobility v Európe.

2020

ŠTART SÉRIOVEJ
VÝROBY E-BUSU
Sériová produkcia radu MAN
Lion’s City E sa začína pri
príležitosti 50. výročia elektrických
autobusov MAN. Nový Lion’s City
E ponúka náležité riešenie pre
vstup do elektrickej mobility so
svojou sofistikovanou
technológiou a s novátorskými
prvkami.

1972
1970

PREDSTAVENÝ
BOL PRVÝ E-BUS
Prvý plne elektrický autobus
na svete – MAN 750 HO-M10
E – mal premiéru v Mníchove.

OLYMPIÁDA
S POMOCOU
E-BUSU
Elektrický autobus MAN
predviedol svoj potenciál
počas Olympijských hier
v Mníchove. Prepravoval
atlétov na trase medzi
športoviskami a olympijskou
dedinou 20 hodín denne.

1971

E-MOBILITA
V PRAXI

Významné
okamihy a míľniky
v histórii autobusov
MAN

SÉRIA

go.man/
120moments
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1976

BATÉRIE
NA PRÍVESE

FOTO: historický archív MAN Truck & Bus

POHĽAD
SPÄŤ

Prvý elektrický autobus
MAN vyrazil na cesty
v roku 1971. Jeho
prepravná kapacita bola
99 cestujúcich a dosiahol
maximálnu rýchlosťou až
60 km/h. Od januára
do júna tento e-bus
najazdil 6000 kilometrov
bez produkovania emisií
a bez akejkoľvek vážnej
poruchy.

Batérie pre prvý e-bus boli
umiestnené v prívese, ktorý
sa v prípade potreby rýchlo
vymenil. Snímka je
z Mönchengladbachu.
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#SK Market

NAJNOVŠÍ ŤAHAČ
ODOVZDANÝ!
SPRÁVY ZO
SLOVENSKA
33 Prvý New MAN TG
na Slovensku
36 Nový lev na dvore
38 MAN LIGA
40 Expedičný
MAN KAT1 8x8

Prvé vozidlo MAN
novej generácie
odovzdané slovenskému
zákazníkovi je ťahač ultra
TGX 18.470 4x2 LL SA
s kabínou GM.

Ako PRVÝ ZO SLOVENSKÝCH DOPRAVCOv si novinku
na trhu truckov prevzal DeutschMann Transport,
dlhoročný zákazník MAN.
Text

Peter Hargaš

D

FOTO: Peter Hargaš, archív MAN

átum 25. august 2020 ostane svojím spôsobom míľnikom pre MAN Truck & Bus
Slovakia, pretože v tento deň
sa v areáli dopravnej spoločnosti DeutschMann Transport odovzdávalo
prvé nákladné vozidlo MAN novej generácie
na Slovensku. Symbolický kľúč od ťahača
M AN MAGA Z Í N
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TGX 18.470 si prevzal Ladislav Vachan,
výkonný riaditeľ firmy a dlhoročný zákazník mníchovskej značky. „V súčasnosti prevádzkujeme 15 ťahačov návesov značky MAN, všetky s motorom
Euro 6. Teraz sme však prevzali úplne
nový produkt a naše očakávania sú,
samozrejme, veľké. S novým motorom
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#Zo Slovenska

Vozidlo je vybavené
kombinovaným prístrojom
Professional
s 12,3-palcovým displejom
a ovládaním infotainmentu
systémom MAN
SmartSelect. Novým
prvkom je ovládanie
prevodky MAN TipMatic
na páčke pod volantom
a elektrická parkovacia
brzda.

Oficiálne odovzdanie prvého vozidla pre
slovenského zákazníka (zľava doprava):
Jan Kohlmeier, generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti
MAN Truck & Bus Slovakia, Ladislav Vachan,
výkonný riaditeľ firmy DeutschMann Transport,
Ing. Radoslav Jurča, konateľ MAN Truck & Bus Slovakia
a produktový špecialista Juraj Žabka.
Okrem symbolického kľúča si Ladislav Vachan
prevzal aj špeciálny „odovzdávací protokol“.
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Euro 6d, ktorý sme testovali vlani
na jeseň ešte v predchádzajúcom
ťahači TGX, máme výborné skúsenosti – spotreba v porovnaní s Euro
6c bola vynikajúca. Je jednoduchší,
a tak vozidlo by malo byť ešte spoľahlivejšie. Ba verím, že bude lepšie,
než predpokladáme. Na novú kabínu sme čakali roky, ale dnes má
MAN najmodernejší a najpriestrannejší interiér zo všetkých siedmich
výrobcov. Takže čo sa týka vodičov,
neviem, či si môžu želať viac,“ povedal na margo novinky Ladislav Vachan. A dodal: „Vozidlo tvorí iba polovicu z toho, čo sme kúpili. Druhú
polovicu predstavujú ľudia, ktorí zabezpečujú servis i popredajné služby a podobne ako my robia svoju
prácu so zápalom a s presvedčením. Autá bez problémov neexistujú, ale v MAN sa vždy snažia všetko
promptne vyriešiť. So spoluprácou
sme veľmi spokojní a to je pre mňa
popri kvalitách vozidla rozhodujúci
faktor pri kúpe.“
Najnovším prírastkom vo vozidlovom parku firmy DeutschMann
Transport je ťahač ultra TGX 18.470
4x2 LL SA s kabínou GM (široká,
dlhá, stredne vysoká s vnútornou
výškou 1,87 m). Šesťvalcový motor MAN D2676 LF79 Euro 6d so
zdvihovým objemom 12,4 l generuje výkon 346 kW/470 k, resp.
najväčší krútiaci moment 2400 Nm

v širokom rozsahu otáčok 930 –
1350 min-1. Spriahnutý je s automatizovanou prevodovkou MAN
TipMatic 14 27 DD. Vodič má
k dispozícii elektronicky regulovaný systém riadenia MAN ComfortSteering i adaptívny tempomat
ACC s funkciou Stop&Go.

Prax potvrdzuje skvelú spotrebu
O päť týždňov neskôr Ladislav Vachan prišiel do Bratislavy prevziať
ďalšie vozidlo z nastupujúceho produktového radu: MAN TGX 18.470
4x2 LL SA s najväčšou kabínou
GX (vnútorná výška 2,07 m). Vodič, ktorému šéf tento truck pridelí, si môže užívať špičkovú výbavu.
K dispozícii bude mať elektronicky
regulovaný systém riadenia MAN
ComfortSteering, GPS tempomat
MAN EfficientCruise, adaptívny
tempomat ACC s funkciou Stop&Go, 12,3-palcový centrálny displej
a tiež ovládanie infotainmentu systémom MAN SmartSelect. Komfort
pri práci i odpočinku podporuje
elektrická nezávislá klimatizácia,
vodné prídavné kúrenie s výkonom
6 kW s predohrevom motora a dodatočná tepelná aj akustická izolácia kabíny vodiča.
Medzičasom prvý ťahač novej generácie vo flotile DeutschMann už
stihol v priebehu septembra absolvovať 10 000 km. Vozidlo hneď
MA N M AGA ZÍ N
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Prekvapila nás spotreba.
Naozaj sme nečakali, že bude
až taká dobrá – teraz vozidlo
jazdí pod 20 litrov. To je oproti
ostatným asi o 4 litre menej
– na tých istých cestách,
s rovnakým tovarom.
Ladislav Vachan,
výkonný riaditeľ spoločnosti
DeutschMann Transport

od začiatku dosahuje pozoruhodnú
priemernú spotrebu a výkonný riaditeľ Ladislav Vachan nešetril chválou: „Prvé vozidlo prekročilo naše
očakávania. Samozrejme, vzbudzuje pozornosť na ceste i na parkoviskách, už mi náš šofér volal, že
má za sebou prvé interview – vodiči
z cudzích firiem si novinku chodia
obzerať a vyfotiť. Čo sa týka techniky, nových informácií je tam veľa,
takže chvíľu trvá, kým sa zorientujete v ovládacích prvkoch a zistíte
o vozidle všetko, čo potrebujete
za volantom vedieť. Prekvapila nás
spotreba. Naozaj sme nečakali, že
bude až taká dobrá – teraz jazdí
pod 20 litrov. To je oproti ostatným
asi o 4 litre menej – na tých istých
cestách, s rovnakým tovarom. Je
pravda, že s novým vozidlom jazdí
veľmi dobrý vodič, no trasa, po ktorej chodíme už roky, vôbec nie je
jednoduchá. Náročná topografia,
časté zápchy. Smeruje na Ostravu,
odtiaľ cez celé Čechy na Rozvadov
a končí v Stuttgarte.“ Ide o kyvadlovú dopravu ľahkého veľkoobjemového tovaru, takže ani jeden
kilometer vozidlá nejazdia prázdne.
Hore-dolu je to zhruba 1700 km
M AN MAGA Z Í N
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a nový ťahač na tejto vzdialenosti
usporí firme takmer 70 litrov nafty!
Z ďalších plusov spomenul riaditeľ
výborné svetlá, ktoré jeho vodič
chválil hneď na začiatku. „Ale zo
systému ovládania infotaintmentu
SmartSelect mal obavy, no už sa
s tým zžil. Ja som ho presviedčal, že je to jednoduchšie, než sa
na prvý pohľad zdá pri statickom
predvádzaní. Prejdeš jednu jazdu
a budeš v aute ako doma. A naozaj
to tak bolo. Celkovo hodnotí komfort v kabíne ako výborný.“
Pri debate o inováciách došla
reč aj na lepší výhľad spoza volantu na obe strany, pretože spätné
zrkadlá sú v novej generácii štíhlejšie a posunuté o kúsok dozadu.
Ladislav Vachan k tejto téme poznamenal: „Zmenené zrkadlá som
si všimol ihneď, ešte keď vozidlo
stálo. Je to veľmi veľké plus – taký
detail, ale pritom významne prispieva k bezpečnosti. Pri vchádzaní
do križovatky a na kruhový objazd
má vodič krásny rozhľad, nemusí sa
nakláňať, aby videl, či nejde nejaké
auto. Neveril by som, čo urobí pár
centimetrov.“

Začiatkom októbra si DeutschMann Transport prevzal
u importéra ďalší najnovší MAN TGX 18.470, tentoraz
s najväčšou kabínou GX (vnútorná výška 2,07 m).
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Prvé vozidlo novej generácie dodané na Slovensko predstavil kolegom
z MAN Truck & Bus Slovakia generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti Jan
Kohlmeier.

Slovenská premiéra
Z dôvodu pandémie sme na slovenskú premiéru museli čakať
takmer tri mesiace. Ale napokon
deň D konečne nastal a prvé vozidlo New MAN TG prišlo aj k nám –
so zlatým lakom kabíny, najvýkonnejším variantom z palety motorov
D26 a, samozrejme, množstvom
originálnych prvkov výbavy. Pri tejto
príležitosti sa 11. júna 2020 v areáli bratislavského MAN Truck & Bus
Centra konala malá vnútropodniková slávnosť: zamestnancom spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia
sa ako prvým na Slovensku naživo
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Text

Peter Hargaš

predstavilo vozidlo novej generácie.
Prirodzene, že každý ho už poznal,
lenže dovtedy iba z internetu. Aj
preto sa vedenie firmy rozhodlo novinku prezentovať najprv v „rodinnom kruhu“ – síce neformálne, ale
predsa len trocha slávnostne.
„Som veľmi rád, že som dnes mohol predstaviť úplne prvé vozidlo
novej generácie dodané na Slovensko. Hoci trhové prostredie je v súčasnosti zložité, veríme, že s týmto
produktom opäť posúvame latku
v dopravnom priemysle. V nových
kabínach máme mimoriadne atraktívne pracovisko vodiča a spotreba

paliva je nižšia až o 8 %.“ povedal
k prezentácii Jan Kohlmeier, generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti
MAN Truck & Bus Slovakia. A dodal: „Máme šťastie, že disponujeme
osvedčeným pohonným reťazcom.
Ale vozidlá sú vybavené aj úplne
novými technológiami, ktoré si vyžadujú ďalšie vzdelávanie a školenia
mechanikov i predajcov. Na tejto
úlohe v celej servisnej sieti priebežne pracujeme, resp. posilňujeme
nadobudnuté vedomosti. Myslím,
že už teraz sme pripravení viac ako
dobre a veľmi sa tešíme na našich
zákazníkov.“
MA N M AGA ZÍ N
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Uplynulý rok okrem starostí priniesol
našťastie aj radosti: privítali sme úplne
PRVÝ NEW MAN TG na našom trhu,
u slovenských dopravcov sa rozbehli
prezentácie novinky a ťahače TGX novej
generácie si prevzali prví slovenskí
zákazníci.

Nº2 2020

Prirodzene, aj vodiči budú potrebovať tréning a určitú prax, aby sa
zžili s novými vyspelými technológiami aj s rôznymi voliteľnými prvkami výbavy a následne dokázali čo
najefektívnejšie využívať kompletný
potenciál vozidla.
Kolegom sa prihovoril aj
Ing. Radoslav Jurča, konateľ MAN
Truck & Bus Slovakia: „Vozidlá MAN
novej generácie mali svetovú premiéru 10. februára, následne v krátkom časovom odstupe boli naplánované termíny medzinárodných
zákazníckych prezentácií, školení
technikov a predajcov, regionálne
uvádzanie novinky na jednotlivé trhy
trhy... Pandémia však spravila dlhý
škrt cez všetky plány a v druhej
polovici marca na päť týždňov zastavila aj výrobu v závodoch MAN.
Teraz sa znova rozbiehame na trhu,
ktorý globálne zaznamenal nevídaný prepad, Slovensko nevynímajúc.
Nasledujúce mesiace určite nebudú
ľahké, ale je to výzva, ktorú s novým
výborným produktom dokážeme
zvládnuť.“
Ťahač TGX 18.510 v naozaj
reprezentačnom vyhotovení: vysoká kabína
s lakom zlatej farby, 375-kilowattový motor
(510 k), plne digitalizovaný prístrojový panel,
sedadlo vodiča s deviatimi stupňami
nastavenia (aj podľa výšky a hmotnosti
šoféra) vrátane funkcie pamäte a rýchleho
spustenia, vďaka ktorému je nastupovanie
a vystupovanie jednoduchšie, systém MAN
Smart Select (ovládanie infotainmentu
optimalizované pre trucky), MAN
EasyControl...
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PREZENTÁCIE PRIAMO
U ZÁKAZNÍKOV

eďže okolnosti si vynútili neštandardné formy uvádzania nových produktov na trh,
v júli sa rozbehla séria prezentácií pod názvom „Nový lev na vašom dvore“. Mala
úspech: tímy predajcov MAN Truck & Bus Slovakia v priebehu leta navštívili celkove 36 zákazníkov po celom Slovensku, aby priamo u nich, v ich areáloch predviedli
ťahače TGX novej generácie. Netradičná forma predstavenia novinky sa stretla
s veľmi pozitívnym ohlasom, pretože ponúkla dostatok času a priestoru na dôkladné predstavenie
kľúčových inovácií a vylepšení, ale tiež na zodpovedanie všetkých otázok. Zároveň sme takto
limitovali počet ľudí zhromaždených jednom mieste, čím sa maximálne zredukovalo zdravotné
riziko v súvislosti s ochorením COVID-19.

Príchod novej generácie truckov
na náš trh odštartovala začiatkom júla
predvádzacia súprava, ktorá je skutočnou
pastvou pre oči: ťahač TGX 18.510 so
zlatou metalízou a náves Schwarzmüller
v špeciálnej livreji.

Prezentácia novinky vo firme
IMKOTRANS.

Počas turné po Slovensku produktoví špecialisti i predajcovia MAN poskytli u vybraných
dopravcov komplexné informácie o nových konštrukčných riešeniach a inovačných technológiách v nastupujúcej generácii truckov. Samozrejme, že zákazníci si mohli s vozidlom spraviť aj
testovaciu jazdu. Manažér pre marketing a komunikáciu Ing. Michal Jedlička doplnil informácie
k tejto téme: „Jedna jazdná súprava je so štandardným návesom, druhá s veľkoobjemovým typom Mega. Počas júla a augusta s nimi jazdili aj sprievodné vozidlá – dodávky MAN TGE. Ich
úlohou bolo zabezpečovať podporu súvisiacu s prezentáciami u našich zákazníkov vrátane prepravy technického zabezpečenia, propagačných, resp. informačných materiálov i občerstvenia.“
V nasledujúcej jesennej fáze boli pôvodne naplánované dve veľké celoslovenské MAN Road
Show, pri ktorých sa počítalo s účasťou niekoľkých stoviek klientov a priaznivcov značky MAN.
Vzhľadom na nepriaznivý vývoj pandémie na Slovensku sme však tento zámer nezrealizovali.
Vysvetľuje Ing. Radoslav Jurča: „Keďže situácia s vírusom COVID-19 sa zhoršila a je vysoko
pravdepodobné, že v najbližších týždňoch alebo mesiacoch to nebude lepšie, namiesto Road
Show, ktorú sme plánovali na dvoch miestach, budeme pokračovať v individuálnych návštevách
zákazníkov. Postupne popri ťahačoch vyšleme na prezentácie aj ďalšie vozidlá, vo flotile budú zastúpené už aj modely pre distribučnú dopravu, respektíve stavebný sektor. Tešíme sa, že spätná
väzba je veľmi pozitívna a naše aktivity sa odrazili aj na podpísaných kontraktoch. Samozrejme,
za normálnych okolností by sme dnes mali objednávok oveľa viac. Aktuálny stav nákladnej dopravy a prepad trhu s nákladnými vozidlami v dôsledku koronakrízy však zasiahol i nás. Každopádne
zákazníci sú novinkou nadšení a akonáhle sa situácia zlepší, vozidlá si kúpia.“
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MALA ÚSPECH

INOVAČNÝ FORMÁT
PREZENTOVANIA novej

generácie vozidiel slovenským
zákazníkom sa stretol s veľmi
dobrým ohlasom u zákazníkov
aj vodičov.
Text
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S

ituácia, ktorá vznikla
v súvislosti s pandémiou, nám pri uvádzaní novej generácie nákladných vozidiel MAN na slovenský trh neumožnila zrealizovať pôvodné plány.
Keďže veľké podujatia sa nedajú
organizovať, začali sme uvažovať
nad novým formátom prezentácií,
aby sme nadviazali na letné predstavovanie novinky priamo „na dvore“ u dopravcov. A tak vznikol nový
projekt „MAN LIGA“.
Na rozdiel od klasického súťaženia o najnižšiu spotrebu paliva
toto podujatie je zacielené na hos-

podárny spôsob jazdy vodičov
a na využívanie sofistikovaných
technológií, ktorými sú nové ťahače
vybavené. „Dali sme do obehu štyri predvádzacie ťahače MAN TGX
a požičiavali sme ich vybraným zákazníkom vždy na dobu desať dní.
Na začiatku testovacieho cyklu bola
každá nastupujúca štvorica vodičov
zaškolená – náš inštruktor MAN
ProfiDrive ich oboznámil s novým
vozidlom. Pre zjednodušenie organizácie všetky vozidlá sme šoférom
odovzdávali v bratislavskom MAN
Truck & Bus Centre vždy v piatok
a vracali nám ich o 10 dní v pondelok,“ vysvetľuje Ing. Michal Jedlička,
manažér pre marketing a komunikáciu v MAN Truck & Bus Slovakia.
Trucky MAN TGX 18.470, ktoré
preverila MAN LIGA, majú kabínu GM, pričom dve vozidlá sú vo
verzii Mega a dve Vario. Identická
výbava zahŕňa okrem iného automatizovanú prevodovku MAN TipMatic so softvérom preraďovania
Efficiency+, adaptívny tempomat aj
funkcie EfficientCruise, EffcientRoll
a systém Stop & Go. Výkony za volantom sa analyzovali prostredníctvom digitálnej platformy RIO.

Výborné výsledky
Súťaž MAN LIGA odštartovala v polovici októbra a skončila začiatkom
decembra. Premiéry sa zúčastnilo
14 dopravcov a keďže v niektorých
firmách vozidlo otestovali aj dvaja
vodiči, o víťazstvo súperilo celkove
19 súťažiacich. Vyhlásenie výsledkov a ocenenie troch najlepších vodičov prebehlo 11. decembra 2020
MA N M AGA ZÍ N
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MAN LIGA
odštartovala 16. októbra a trvala
do 7. decembra 2020.

GA

v bratislavskom MAN Truck & Bus
Centre. A kto vyhral? Údaje z telematického systému RIO spracoval
Andrej Rakyta – tu je jeho komentár: „Výsledky sú mimoriadne dobré
– až 13 šoférov dosiahlo v hodnotení vyše 90 % percent. Pritom vodiči,
ktorí sa umiestnili na prvých troch
priečkach, získali 100 %, 100 %
a 98 %. Takže o víťazovi museli
rozhodnúť ďalšie kritériá. Prvenstvo
si vyjazdil Imrich Uj zo spoločnosti in-CARGO, 2. miesto získal jeho
kolega Peter Brinzik a na 3. priečke
sa umiestnil Jiří Műller z firmy ROAD-EU.“ Títo vodiči jazdili najefektívnejšie, pretože najlepšie využívali
potenciál vozidla a dôsledne dodržiavali zásady hospodárnej jazdy.
Gratulujeme!
Ako prebieha „známkovanie“ v reálnej prevádzke? „Telematika systému RIO sleduje a vyhodnocuje nasledujúce činnosti šoféra: dojazdy
zotrvačnosťou; používanie pedála
akcelerácie; penalizuje „šliapanie
na plyn“ pri zapnutom tempomate;
sleduje využívanie motorovej brzdy a retardéra, aby sa čo najmenej používali prevádzkové brzdy,
a teda sa menej opotrebúvali; ďalší
hodnotený parameter je využívanie
tempomatu – ak ho vodič neaktivuje, automaticky si tým znižuje hodnotenie. Tempomat bol nastavený
na 85 km/h, rýchlejšie sa dalo ísť
iba po zošliapnutí pedála akcelerátora, čo sa však klasifikovalo ako
nehospodárny štýl jazdy a vodičovi
rapídne kleslo jeho skóre,“ vysvetlil
Andrej Rakyta princíp hodnotenia
vodičov v súťaži MAN LIGA.

Pozitívne ohlasy na súťaž
Účastníci testu v dotazníkoch
známkovali interiér, exteriér, asistenčné systémy a pohonný reťazec
a v štvorstupňovej klasifikácii jednoznačne dominovali hodnotenia
„výborný“ alebo „najlepší na trhu“.
V kabíne vodiči ocenili nové riešenie prístrojového panelu, ovládanie
prevodovky integrované v páčke pod volantom, ale i chladničku
M AN MAGA Z Í N
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a vysúvací odkladací priestor pod
spodným lôžkom. Chválili tiež lepší
výhľad z kabíny – výsledok zdokonalenej pozície spätných zrkadiel,
vďaka čomu sa teraz aj ľahšie manévruje pri cúvaní.
Superlatívmi nešetrili ani manažéri firiem. „Interiér je absolútne
super, rovnako ovládanie vozidla
a pochvalu si zaslúži aj komfortná
posteľ. Dvaja moji vodiči, ktorí súťažili, jazdia na inej značke ťahača.
Ale keď si na webe pozreli MAN
novej generácie a potom ho otestovali, boli nadšení a sľúbil som im, že
tento predvádzací ťahač odkúpim,“
povedal na vyhlásení výsledkov
Ing. Róbert Nogell, majiteľ spoločosti in-CARGO s.r.o. Svoje dojmy
zo súťaže zosumarizoval aj Ronald
Müller, majiteľ firmy ROAD-EU z Trnavy: „Bola to príležitosť vyskúšať si
nové vozidlo i otestovať sa v hospodárnom štýle jazdy. Prekvapený
som bol hlavne z motora a prevodovky, ktorá preraďuje rýchlejšie
a vždy zaradí správny prevodový
stupeň. Často sme používali EfficientCruise a páčilo sa mi napríklad, že tento systém už kilometer
vopred „vidí“ kruhový objazd, takže
v ideálnej vzdialenosti od neho vypne tempomat a nechá vozidlo ísť
zotrvačnosťou. Spokojní sme boli aj
so spotrebou – na našej pravidelnej
linke zo Slovenska do Francúzska
a späť bola o tri i viac litrov nižšia,
než dosahujeme bežne.“
Úspešnú premiéru súťaže zbilancoval Ing. Radoslav Jurča, konateľ
MAN Truck & Bus Slovakia: „MAN
LIGA je trocha iný projekt než iba
porovnávanie spotrieb paliva. My
sme súťaž vyhlásili s cieľom ukázať v praxi, že naše nové vozidlá sú
absolútna špička z hľadiska efektívnosti jazdy. Ale chceli sme to spraviť tak, aby sa porovnávali výkony
vodičov sofistikovanejšie. A to sa
aj podarilo. Takže musím povedať,
že s priebehom som spokojný a už
teraz môžem avizovať, že budeme
pokračovať. Pretože nech je situácia na trhu alebo cena nafty akákoľ-

Na začiatku testovacieho cyklu bola nastupujúca štvorica
vodičov zaškolená a oboznámená s vozidlom.

Oficiálne vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie
ocenení prebehlo 11. decembra 2020 v bratislavskom
MAN Truck & Bus Centre. Na snímke sú (zľava):
Ing. Róbert Nogell, majiteľ spoločnosti in-CARGO
s.r.o., ktorú reprezentovali dvaja najúspešnejší vodiči,
Jiří Műller (3. miesto) a vedľa jeho syn Ronald Műller,
majiteľ ROAD-EU s.r.o. Ďalší ocenení účastníci sa pre
pracovné zaneprázdnenie ospravedlnili.

vek, efektívnosť vozidiel a náklady
dopravcov na prevádzku vždy budú
rozhodujúce. Samozrejme, okrem
hodnotenia efektívnosti jazdy jednotlivých súťažiacich sme sledovali
i spotrebu paliva. A tam chlapi tiež
dosiahli skvelé výsledky, keď s vyše
37-tonovou súpravou jazdili aj pod
26,5 l/100 km. Ešte pred pár rokmi
bola takáto spotreba iba snom...“
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Dvadsaťpäťtonový vojenský VETERÁN
MAN KAT1 8X8 s expedičnou nadstavbou
a za volantom drobná, usmiata pani.
Naozaj nezvyčajná dvojica... Nasledujúce
rozprávanie je o odvážnej Petre, ktorá sa
vydala na dlhočiznú cestu do šíreho sveta.
Text

Petra Schürmann

Peter Hargaš

SMELÁ PETRA

&

EXPEDIČNÝ

FOTO: MAN Truck & Bus historický archív

MAN 8X8
40
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Opravené. Ešte
skúšobná jazda...
a šťastnú cestu!

K

eď predná náprava začala vážne štrajkovať,
Petra Schürmann so svojím expedičným vozidlom MAN KAT1 8x8 bola práve na Slovensku.
Požiadala o pomoc bratislavské MAN Truck
& Bus Centrum, kde jej maximálne vyšli v ústrety. Pochopiteľne, že opancierovaný obor vyrobený roku 1977
vzbudil v servise poriadny rozruch. Veď také čosi na jame ešte
nemali. Mechanici sa však pochlapili, potvrdili svoj profesionálny fortieľ a do večera dostali truck znova do formy. Nuž
a popri čakaní nám cestovateľka ochotne porozprávala svoj
príbeh. O tom, kde vznikol prvý impulz pre jej projekt, ako stavala tento impozantný dom na ôsmich kolesách až konečne
v júni vyrazila z rodného Nemecka naprieč Európou, aby potom zo starého kontinentu zamierila do Ázie, neskôr do Afriky
a možno aj do Južnej Ameriky.

Malý byt alebo veľký karavan?
Všetci snívame a mnohým sa aj podarí splniť si životný sen.
Platí to o Petre? Pracovala ako daňová poradkyňa, čo je
na míle vzdialené od šoférovania trucku... Ale v kabíne ťažkého nákladného vozidla je očividne ako doma. „Nie, nesnila som o tom, že budem jazdiť na trucku. Veľmi rada však
cestujem a snívala som, že odídem z Nemecka. Chvíľu som
uvažovala, že si kúpim malý byt v Taliansku alebo Španielsku
a budem cestovať odtiaľ. Ale potom ma inšpirovalo niečo iné.
V roku 2010 som odletela do Austrálie vyzdvihnúť dcéru, ktorá tam bola na výmennom pobyte. Nešli sme hneď domov,
ale precestovali sme spolu celý kontinent. Mali sme prenajatý
karavan a najazdili sme na ňom skoro 3000 kilometrov. A tam
som si všimla, že veľa Austrálčanov jazdí na dodávkach alebo pickupoch s pripojeným obytným prívesom. Presúvali sa
po krajine – vždy tam, kde práve vládlo príjemné počasie. To
je ono! Namiesto toho, aby som bývala v malom byte, môžem
si kúpiť veľký obytný automobil. Nemusím sa z výletov stále
vracať domov, môžem si svoj dom zobrať so sebou na cesty.“
Zverila sa jednej svojej kamarátke a ona na to, že pozná
chlapíka, ktorý by taký karavan vedel postaviť. A zoznámila ju
s Alexom. Stretli sa na káve – prišiel na svojom starom americkom nákladiaku a po chvíli navrhol, že si pôjdu zajazdiť. Sadla
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Pracovisko vodiča, podobne ako celá kabína, je
sparťanské, volant bez možností nastavovania a aj
šoférovo sedadlo pôvodné, neodpružené.

si teda vedľa neho a asi po pol hodine hovorí: „Okej, teraz
budeš šoférovať ty.“ Úplne ju šokoval, no trval na tom. Papiere
na nákladné vozidlo si urobila v roku 2011, lenže toto auto nemalo posilňovač riadenia, strašne ťažko sa odbočovalo... ale
zvládla to. „Po 30 minútach jazdy oznámil, že mi teda pomôže,
lebo som mu dokázala, že som dosť silná, aby som vedela
ovládať také veľké vozidlo." Povedal, že ako základ expedičného vozidla potrebuje MAN KAT1, a tak Petra napokon za
20 000 eur kúpila takýto vyradený armádny truck s pohonom
8x8. Mala šťastie, natrafila na záložné vozidlo po generálnej
oprave a vo veľmi dobrom stave.

Poldruha roka práce na nadstavbe
Postaviť expedičný truck trvalo rok a pol. Holý kontajner –
obytnú nadstavbu, iba s dverami a oknami – jej dodala profesionálna firma z Berlína, no interiér vyrobila vlastnoručne Petra
spolu s Alexom. Aj preto v roku 2018 skončila s prácou a potom skoro denne pomáhala pri stavbe. „Chcela som vedieť,
ako sú veci urobené a ako pracujú jednotlivé systémy. Budem
totiž cestovať sama, preto potrebujem rozumieť elektrike, rozvodom vody a ako si mám všetko kontrolovať.“
Dokáže vymeniť kolesá či postarať sa o generátor, to
je v pohode. A tiež rozozná, či je všetko v poriadku alebo či
sa vyskytol nejaký technický problém. Vie, ako funguje motor,
ale nevedela by ho opraviť. „Ak sa na motore niečo pokazí,
môžem ísť do najbližšieho servisu MAN a niekto mi ho tam
dokáže opraviť. Je mi jasné, že porucha uprostred púšte znamená problém. Preto musím požiadať niekoho, aby do púšte
šiel so mnou. A ak sa vyskytne problém tam, kde so mnou
nik nebude, stále je v zálohe štvorkolka. Má 50-litrovú palivovú nádrž a ešte sme na ňu dorobili ďalšie dve s objemom
po 20 litrov. Odvezie aj 20 litrov pitnej vody i nejaké jedlo a tým
pádom môžem ísť hľadať najbližšiu dedinu alebo servis. Takže viem, čo urobím, aby som neostala niekde zaseknutá bez
pomoci. Lenže v konečnom dôsledku otázka nestojí tak, či sa
niečo pokazí. Otázkou je, kedy sa to stane. Ale aj tak idem.
Samozrejme, v niektorých afrických krajinách nie je bezpečné
cestovať osamote. Tam treba jazdiť iba v konvoji.“
Po prestavbe má MAN KAT1 dĺžku 11 metrov, šírku
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V interiéri je spálňa, obývacia časť so stolom a sedačkami,
kuchynský kútik, sprcha i WC... a množstvo skriniek, zásuviek
a iných odkladacích priestorov.

pod obytnou nadstavbou ešte jedna, ktorá má objem 700
litrov. K špeciálnemu vybaveniu expedičného trucku patrí aj
9 solárnych panelov namontovaných na streche nadstavby.
Keď svieti slnko, majú výkon skoro 2 kW. V obytnej časti je
umiestnených 12 batérií, z ktorých štyri sú určené pre 24-voltovú sieť a ostatné cez 6-kilowattový transformátor generujú
220 V. Náležitá zásoba energie je pre život na palube obytného vozidla kľúčová. „Mám dostatok elektriny na varenie
a horúcej vody na všetko, čo treba robiť. Plyn nevyužívam,
ten nemám rada. Ale odkedy som vyrazila, nikdy som netrpela
nedostatkom elektriny – dokonca ani keď používam práčku.“
Pitná voda sa čerpá do troch nádrží s celkovým objemom 750
litrov a menšia 40-litrová nádrž je na horúcu vodu. Tú ohrievač
zohrieva na 87 stupňov, takže je naozaj horúca a je jej dosť
na to, aby sa mohli 3 alebo 4 ľudia osprchovať.“
Obytná nadstavba poskytuje cestovateľke toľko komfortu, ako dobre vybavená garsónka. Pracovisko vodiča,
podobne ako celá kabína, je však sparťanské, volant bez
možnosti nastavovania a aj šoférovo sedadlo pôvodné, neodpružené. Veľa ľudí ho vymení, keď si MAN KAT1 kúpia na súkromné používanie. „Mne toto sedadlo vyhovuje – aj po 5 alebo
6 hodinách jazdy,“ hovorí Petra.

Expedičná nadstavba má rozmery
8 x 2,5 x 2 m. Vozidlo je dlhé 11 metrov,
široké 2,50 m a vysoké 3,80 m.

pôvodných 2,50 metra a výšku
3,80 metra. Maximálna celková
hmotnosť vozidla je 25,4 ton. Pri
putovaní s takýmto obrom sa samozrejme nedá zaparkovať hocikde
a ísť sa pozrieť do mesta... „Preto
veziem so sebou bicykel a aj veľkú
štvorkolku, Yamahu Kodiac 700
s výkonom 50 koní, s ktorou som
už veľa najazdila. Bicykel je skladací
a na ňom v pohode prejdem tak 20
alebo 25 kilometrov. Viac nie, lebo
je dosť ťažký.“

Pod drsným zovňajškom
dômyselná technika

Štvorkolka „garážuje“ v zadnej časti,
vykladá sa malým hydraulickým žeriavom.
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Vozidlo poháňa osemvalcový vidlicový motor KHD (Klöckner-Humboldt-Deutz) chladený vzduchom
s objemom 12 675 cm3 spriahnutý
so šesťstupňovou manuálne ovládanou prevodovkou. Pôvodný výkon bol 320 k, teraz po úpravách
má asi o 100 koní viac. K originálnej
270-litrovej palivovej nádrži pribudla

Petra hodlá putovať 10 – 15 rokov. Domnievali sme sa, že má
presný dlhodobý itinerár – kde a kadiaľ pôjde zajtra, koľko kilometrov prejde za deň alebo za týždeň či za mesiac. „Neviem,
nepočítam to. Ak máte plán, viete, že musíte ísť touto cestou,
tam odbočiť vpravo a sem prísť o takomto čase. Nepozeráte
sa doprava ani doľava, lebo máte plán. Ale bez plánu si môžete ísť kam chcete a uvidíte, čo sa stane. Tak to je môj plán.“
Nie je bežné vidieť ženu, ktorá sama putuje v takomto
ozrutnom vozidle. Nemá obavy? „Ak sa bojíte, ostaňte doma,“
zasmeje sa. Ale dodá: „Pozrite, je to veľké a škaredé auto. Ak
ste lupič a máte si vybrať medzi mojím autom a normálnym
bielym karavanom, vyberiete si karavan, lebo bude jednoduchšie sa doň dostať. Moje auto vyzerá, že je zlé. A na zlých
autách jazda aj vodiči, ktorí sú zlí.“ Nuž, toto má logiku.
Pôvodne chcela vyštartovať v apríli – auto už bolo hotové. Aj
urobila malú rozlúčkovú oslavu neďaleko Hamburgu, kde sa
vyobjímala s blízkymi. A potom prišla korona kríza. „Keď sa
10. júna hranice v Nemecku opäť otvorili, povedala som si:
Okej, teraz je čas ísť. Chcem sa na zimu dostať do Grécka,
ostanem tam do jari a potom zamierim do Turecka, odtiaľ
na Kaukaz a Blízky východ. Nasledujúcu zimu, možno trochu
skôr, by som mala byť v Ománe a potom vyrazím smerom
do Ázie – cez Irán do Pakistanu a Indie, potom sa pozriem
na juhovýchod Ázie a odtiaľ asi prejdem cez Kazachstan
a Mongolsko. Určite hodlám navštíviť aj Nepál, lebo by som
veľmi chcela vidieť Himaláje. Potom sa asi vrátim do Európy.
Cez Rusko, napríklad okolo Bajkalského jazera a cez veľké
mestá ako Moskva či Petrohrad a zrejme nevynechám Pobaltie, kam som pôvodne chcela ísť na začiatku. Možno sa na pár
týždňov vrátim do Nemecka a potom vyrazím do Afriky.“
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Kto sa bojí, nech sedí doma

