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Dvě ocenění jedním tahem:                                  

Nová generace nákladních vozidel MAN Truck 

Generation (TG) získala dvě významná ocenění     

iF DESIGN AWARDS 

 

Nová generace nákladních vozidel MAN zapůsobila na porotce   

a zákazníky svým vynikajícím designem. V prestižní anketě iF 

DESIGN AWARD bodoval nový MAN TGX funkčností svého 

designu. Celá nová modelová řada nákladních vozidel také 

zaujala porotu odborníků výběrem materiálů a barev. 

 

 Nový MAN TGX boduje na iF DESIGN AWARD 2021 se 

speciální funkčností svého designu 

 Koncept Color & Trim nové generace vozidel MAN Truck 

Generation získává ocenění iF DESIGN AWARD 2021 

 Po ocenění Red Dot v Red Dot Design Award a zlatém 

ocenění v anketě German Design Award sbírá nová 

generace vozidel MAN Truck Generation další prestižní 

ocenění ve dvou kategoriích iF DESIGN AWARDS 

  

Počet uchazečů o iF DESIGN AWARD 2021 byl velký: porotci museli 

vybrat z téměř 10 000 přihlášených uchazečů z 52 zemí. Navzdory silné 

konkurenci nová generace vozidel MAN Truck Generation (TG) přesvědčila 

98 člennou nezávislou mezinárodní porotu odborníků o celkové harmonii 

materiálů a barev. MAN TGX bodoval též v další kategorii svým obzvláště 

funkčním designem. 

„Vnější dynamický design kombinuje pokrok, tradici a udržitelnost a vytváří 

silnou a emotivní osobnost nákladního vozidla s logem lva. Uvnitř je 

přizpůsoben potřebám řidiče pro intuitivní, bezpečné a pohodlné ovládání. 

Interiér je pracovištěm a životním prostorem, vhodným též pro dlouhé 

cesty,“ říká Rudolf Kupitza, vedoucí Truck Design MAN, vysvětluje souhru 

expresivity a praktičnosti, aby vytvořil nezaměnitelný celkový vzhled nové 

generace nákladních vozidel MAN. 
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"Jsme velmi hrdí na toto nové ocenění. Je to skvělé uznání kreativity          

a vášně celého našeho konstrukčního a designérského týmu. Nové 

nákladní vozy jsou skutečnými vozidly MAN, silnými společníky každého 

řidiče," říká Göran Nyberg, člen výkonného výboru pro prodej a zákaznická 

řešení ve společnosti MAN Truck & Bus. Odpovědní pracovníci MAN jsou 

potěšeni cenami iF DESIGN AWARDS, kterým předcházela cena Red Dot 

Design Award a zlatá cena v anketě German Design Award za obzvláště 

praktický design pracoviště řidiče. 

  

Design s důsledným zaměřením na řidiče 

Při vývoji nové generace nákladních vozidel společnost MAN zapojila více 

než 700 řidičů nákladních vozidel do různých typů modelů, simulátorů jízdy 

a studií testovacích drah, čímž své zkušenosti integrovala do designu nové 

generace nákladních vozidel. 

Pracoviště je definováno třemi systémy, které lze ovládat nezávisle na 

sobě: na jedné straně sdružený přístroj, na druhé multimediální a navigační 

systém s displejem s uhlopříčkou až 12,3 palce a inovativním ovládacím 

prvkem MAN SmartSelect. Každý systém má svoji vlastní logiku řízení 

specifickou pro nákladní vozidlo a je současně integrován do konceptu 

holistické interakce. 

Vysoce kvalitní a praktické materiály, ergonomicky zdokonalené pohodlí při 

posedu za volantem i spánku při odpočívání, stejně jako četné asistenční   

a bezpečnostní systémy, ale také propojení nové generace nákladních 

vozidel s ohledem na budoucnost trvale přispívají ke zjednodušení stále 

náročnějšího každodenního pracovního života řidičů kamionů. 

  

Ocenění iF DESIGN AWARD 

Od roku 1954 je iF DESIGN AWARD celosvětově uznávanou ochrannou 

známkou, pokud jde o vynikající design. Značka iF Design je mezinárodně 

uznávána jako symbol vynikajících designových úspěchů. Cena iF DESIGN 

AWARD je jednou z nejdůležitějších cen za design na světě. Vyznamenání 

za designové úspěchy ve všech oborech: produktový, obalový, 

komunikační a servisní design, architektura a design interiérů                       

i profesionální koncepce, uživatelské zkušenosti (UX) a uživatelské 

rozhraní (UI). Všechny oceněné příspěvky jsou prezentovány v iF WORLD 

DESIGN GUIDE a publikovány v designové aplikaci iF. 

 

Další informace na www.mantruckandbus.cz 
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Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus 

Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku 

ubývání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden 

z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá 

k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program 

snižování celkových nákladů vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující 

technologii, servis, náklady na řidiče a další expertizy – chrání životní prostředí      

a je přidanou hodnotou pro naše zákazníky. 

 
 

 
 
MAN Truck & Bus je jeden z největších evropských výrobců užitkových vozidel a dodavatel dopravních řešení s ročním 

obratem přibližně 9,5 miliard eur (2020). Produktové portfolio společnosti zahrnuje dodávková vozidla, nákladní a 

užitková vozidla, autobusy, autokary, vznětové i plynové motory a také služby spojené s nákladní dopravou a 

přepravou osob. MAN Truck & Bus je společností TRATON SE a na celém světě zaměstnává přes 37 000 pracovníků. 


