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Kedves Olvasó!
Azt követően, hogy 2015-ben az eddigi legsikeresebb 
évét zárta az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft., 
idén is kimagasló eredményeket értünk el. Az új teher-
gépkocsik piacán mintegy 950 jármű forgalomba helye-
zésével több mint 17 százalékos részesedést szereztünk, 
ami az utolsó öt év legjobb eredményének számít. 
Az autóbuszok piaca idén némileg visszaesett, ezért az 
MAN is kevesebb buszt helyezett forgalomba, mint ta-
valy, körülbelül száz járművet. Ám várhatóan így is az 
első helyen végzünk, harminc százalékos részesedéssel. 
A távolsági buszok szegmensében pedig cégünk több 
mint húszéves történelmében először az élre kerültünk 
15 új jármű átadásával. 
Szintén rekordot döntöttünk a használtjármű-üzletágban 
négyszáz gépkocsi értékesítésével, így az MAN TopUsed 
ágazatban ismét az első helyen végeztünk világviszony-
latban.
A szolgáltatások terén is szép eredményekről számolha-
tok be. Az alkatrészek, a szervizmunkaórák és a szerviz-
szerződések értékesítése terén éppúgy dinamikus fejlő-
dés jellemezte az idei évünket, mint az MAN Financial 
Services (MFS) finanszírozási üzletágunkban.
Jövőre hasonló magyarországi piaci aktivitásra számí-
tunk, mint az idei. Célunk a részesedésünk megőrzése, 
illetve némi növelése. Ebben segítségünkre lehet az épí-
tőipari tehergépkocsik szegmensének várható bővülése, 
akárcsak az idén ősszel bemutatott új termékek és szol-
gáltatások, mint például az új TG-család, a RIO digitális 
megoldások, illetve az MAN AssistanceCard kártya. 
Az idei év további fontos eseményeként említhető a va-
donatúj irodaépület, illetve oktatóközpont átadása Du-
naharasztiban, míg az év második felében két állással 
kibővítettük a dunaharaszti műhelyünket, és felújítottuk 
ezt a létesítményt is. Mindez a szerviz kibővített nyitva 
tartásával ügyfeleink még gyorsabb és színvonalasabb 
kiszolgálását teszi lehetővé.
Ezúton is köszönöm minden kedves ügyfelünknek, hogy 
hozzájárult az idei év sikereihez, illetve megtisztelte cé-
günket a bizalmával!

Üdvözlettel:

Reinhard Faderl
ügyvezető igazgató, 
MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft.

RIPORT | Ügyfelünk
Tíz új MAN TGX nyerges vontatót állított üzembe az Optimus 
92 Kft.6
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HÍREK      Az MAN világából

Díjnyertes emeletes
Nem sokkal bemutatkozása után az 
új, Euro 6-os NEOPLAN Skyliner 
máris megnyerte az International 
Bus Competition (IBC) nevű nem-
zetközi busz-összehasonlító tesztet, 
amelyen három emeletes típus vett 
részt. Az egyhetes intenzív tesztelés 
végére a Skyliner gyűjtötte össze a 
legtöbb pontszámot a VDL Futura 
és a Van Hool Astromega előtt. Győ-
zelmét elsősorban a felfüggesztés, az 
utaskényelem és a szervizműhelyteszt 
kategóriákban nyújtott kimagasló 
teljesítményének köszönheti. Ezen-
kívül a nagy üvegfelületekkel ellá-
tott Skyliner elegáns megjelenése, 
kiváló fékútja, pontos kormányzása, 
a domborzathoz előrelátóan alkal-
mazkodó hajtásláncvezérlése (MAN 
EfficientCruise) és éberségfigyelője 
(MAN Attention Guard) is lenyű-
gözte a zsűrit.

Tiszaújvárosi 
jubileum és 
kitüntetés

Idén 15 éves az MAN Kamion és 
Busz Kereskedelmi Kft. tiszaújvárosi 
kirendeltsége, amit egy szórakoz-
tató programokban gazdag családi 
nappal, illetve faültetéssel ünnepel-
tek meg. A jeles alkalomból a cég 
15 hársfát ültetett el Tiszaújváros 
belvárosi parkjában a Szent István 
emlékmű melletti sétányon, majd az 
MAN Szigetfesztiválon 350 ügyfél, 
munkatárs és családtagjaik ünnepel-
ték a 15 éves jubileumot. A vendégek 
különböző kis szigeteken ismerked-
hettek meg az MAN termékeivel és 
szolgáltatásaival, valamint közúton 
is kipróbálhattak egy TGX nyerges 
vontatót vagy felszállhattak a mis-
kolci hetven CNG-üzemű Lion’s City 
busz egyikére. Ezenkívül gokartozás, 
motoros kaszkadőr bemutató és szá-
mos egyéb program szórakoztatta az 
egybegyűlteket. Nem sokkal később, 
augusztus 20-án pedig a tiszaújvárosi 
kirendeltség a város ipari fejlődésé-
ben és a munkahelyteremtésben ját-
szott kiemelkedő szerepe, kimagasló 
szakmai munkája és szponzori tevé-
kenysége elismeréseként Szent István 
Emlékérem kitüntetésben részesült.
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Továbbra 
is kéz a 
kézben

Kis kártya, nagy segítség

Három évvel, 2019-ig meghosszabbítot-
ta 2008 óta tartó partneri együttműkö-
dését az MAN és az FC Bayern Munich. 
Erről Karl-Heinz Rummenigge, az FC 
Bayern München AG igazgatótanácsá-
nak elnöke és Joachim Drees, az MAN 
SE, illetve az MAN Truck & Bus AG 
igazgatótanácsának elnöke idén októ-
berben, Münchenben állapodott meg. 
„Azon túlmenően, hogy ugyanaz a 
város az otthonunk, az MAN és az FC 
Bayern München egyaránt maximá-
lisan elkötelezett amellett, hogy folya-
matosan csúcsteljesítményt nyújtson” 

HÍREK      Az MAN világából

belül tetszőleges összeg feltölthető, aki 
így váratlan helyzetben egyszerűen 
rendezhet egy javítási, illetve mentési 
költséget, helyszíni bírságot vagy akár 
szállodai számlát. A felhasználatlan 
pénzösszeg pedig 24 órán belül auto-
matikusan visszakerül arra a számlára, 
amelyről feltöltötték a kártyát. Ezáltal 

Új szolgáltatást vezetett be az MAN 
Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.: az 
MAN AssistanceCard elnevezésű kár-
tya segít gördülékenyebbé és biztonsá-
gosabbá tenni az ügyfelek üzletmenetét. 
Lényege, hogy a gépkocsivezetőnél lévő 
MasterCard rendszerű kártyára egyet-
len telefonhívást követően egy percen 

Kétéltű MAN az Elbán

– mondta Karl-Heinz Rummenigge. 
„Immár nyolc éve közös utat járunk az 
FC Bayern Münchennel, amely mindig 
bebizonyítja, hogy Európa abszolút él-
vonalbeli csapata. Együttműködésünk 
segít megvalósítani márkánk nemzet-
közi stratégiai törekvéseit” – tette hoz-

zá elégedetten Joachim Drees. Az FC 
Bayern München hivatalos partnere-
ként az MAN egy Lion’s Coach L csa-
patbuszt, egy mobil rajongói boltot és 
a sportegyesület kosárlabdacsapatának 
egy további Lion’s Coach L autóbuszt 
biztosít.

Ez most hajó vagy busz? Nos, egy ki-
csit ez, egy kicsit az. Hamburg új látvá-
nyossága, a kétéltű Hafencity Riverbus 
ugyanis a szárazföldön veszi fel a tu-
ristákat, majd városnéző túrájának 
egy részét az Elba folyón úszva teszi 
meg. Ez tökéletes megoldás a német 
kikötővárosban, mivel a nevezetessé-
gek túlnyomó része a vízparton, illetve 
annak közelében helyezkedik el. To-
vábbá a kirándulók egyúttal a kikötőt 
és a belvárost is megtekinthetik. Az 
üzemeltető álma négy év alatt vált va-
lósággá. A jármű vízzáró héja mögött 
egy MAN tehergépkocsi-alváz rejlik, 
míg a felépítményt egy magyar válla-
lat készítette. A kétéltű busz speciális 
felkészültséget igénylő karbantartását 
az MAN egyik közeli márkaszervize 
végzi. Az úttörő projekt sikere pedig 
megkérdőjelezhetetlen, az első két 
hónapban több mint hatezren váltot-
tak jegyet a különleges élményt nyújtó 
városnéző járműre.

ez nemcsak egy nagyon kényelmes és 
praktikus szolgáltatás, hanem rendkívül 
biztonságos is.
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Meglehetősen sokszínű a 25 éves 
múltra visszatekintő Optimus 92 Kft. 
profilja. A cég a saját telephelyein kenő-
anyagok kis- és nagykereskedelmével, 
raktározással, járműjavítással, valamint 
szállítmányozással, hat autóbusszal sze-
mélyfuvarozással, 26 kishaszonjárművel 
és 28 nyerges ponyvás szerelvénnyel 
pedig nemzetközi fuvarozással foglal-
kozik. 
Az Optimus 92 Kft. flottájában immár 
13 MAN vontató dolgozik, három TGX 
18.440 Euro 6 XLX EfficientLine 1 és a 
most átvett tíz új TGX 18.440 Euro 6 
XLX EfficientLine 2 modell. Az újak az 
EfficientRoll szabadon gurító funkcióval 
és a GPS-adatok alapján a domborzat-

Nagyobb teret az 
oroszlánoknak

Az új MAN TGX nyerges vontató-
kat Éles Zoltán, az MAN Kamion 
és Busz Kereskedelmi Kft. terü-
letileg illetékes értékesítője (jobb 
oldalon) adta át Maklári Zsoltnak, 
az Optimus 92 Kft. ügyvezető 
igazgatójának (bal oldalon).

RIPORT       Ügyfelünk

Tíz új MAN TGX nyerges 
vontatót állított üzembe 
az Optimus 92 Kft.

Idén ősszel tíz új MAN TGX 18.440 XLX 
EfficientLine 2 nyerges vontatót szer-
zett be az Optimus 92 Kft., a debreceni 
vállalkozás ügyvezető igazgatója, Mak-
lári Zsolt ugyanis az MAN termékeivel és 
szolgáltatásaival egyaránt igen elégedett.

hoz előrelátóan igazodó EfficientCruise 
sebességtartó automatikával is felszerel-
tek. Ezek közül hat normál kapcsolási 
magasságú, négy pedig mega kivitelű 
jármű.

Kedvező tapasztalatok
„Egyik állandó fuvarfeladatunk révén 
ugyanazon az útvonalon, ugyanakkora 
terheléssel, ugyanazokkal a gépkocsive-
zetőkkel nagyon pontosan tudjuk tesz-
telni a járművek átlagfogyasztását. Ami-
kor 2013-ban kaptunk az MAN-től egy 
tesztvontatót, igen kedvező fogyasztási 
értékek születtek, ezért 2013 őszén pró-
baképpen beszereztünk két MAN TGX 
18.440 Euro 5 EEV XLX vontatót, majd 

2015-ben három MAN TGX 18.440 
Euro 6 EfficientLine 1 modellt” – kezdte 
Maklári Zsolt.
„Az évek során azt tapasztaltuk, hogy 
az MAN vontatóink töltik a legkevesebb 
időt a szervizekben, azaz nagyon meg-
bízhatóan üzemelnek, ami számunkra 
kiemelten fontos szempont. Ezenkívül 
nagyon jó a márka európai és magyar-
országi szervizlefedettsége, valamint a 
szervizek kiszolgálási színvonala. Az 
MAN ProfiDrive járművezető-tovább-
képzés, illetve a gépkocsivezetők és a 
járművek teljesítményét jól nyomon kö-
vető és kiértékelő MAN Telematics te-
lematikai rendszer révén pedig további 
számottevő üzemanyag-megtakarítást 
érünk el. Nem utolsósorban az XLX fül-
ke még a „négykezes” járatban dolgozó 
kollégáinknak is kellően tágas életteret, 
illetve tárolóhelyeket nyújt” – mondta az 
ügyvezető igazgató.

Egyre több MAN
„Mindezek alapján úgy döntöttünk, 
hogy jelentősen növeljük az oroszlá-
nos vontatók részarányát a flottánkban. 
Ezért most tíz más márkájú járművün-
ket MAN TGX modellekre cseréltük, és 
az MAN Kamion és Busz Kereskedelmi 
Kft. ezeket a használt vontatókat is na-
gyon kedvező feltételekkel számította 
be. Az újakra pedig a piacon egyedülál-
lóan három év garanciát kaptunk, illetve 
450 ezer kilométerig érvényes Komfort 
karbantartási szerződést kötöttünk” – 
magyarázta Maklári Zsolt.  
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Idén év végén több mint duplájára növelte MAN 
nyerges vontatóinak számát a három évvel ez-
előtti megalapítása óta igen dinamikusan fejlődő 
Trans-Sped Container Logistic Kft. A konténer-
szállításra szakosodott cég ugyanis december-
ben nem kevesebb mint 24 TGX 18.440 XLX 
EfficientLine 2 modellel bővítette flottáját. A cég 
ügyvezető igazgatója, Pásztor Tibor az oroszlá-
nos vontatók műszaki jellemzőivel, megbízható-
ságával, illetve szervizkiszolgálásával egyaránt 
elégedett.

Többségben az MAN-ek

Három évvel ezelőtt a debreceni 
Trans-Sped Csoport tagjaként indult 
útjára a kifejezetten nemzetközi és bel-
földi konténerszállításra specializáló-
dott Trans-Sped Container Logistic Kft. 
tíz nyerges szerelvénnyel. A cég gyors 
ütemű fejlődését jól mutatja, hogy im-
már 61 szerelvény üzemel a flottájában, 
nyolcvan főt foglalkoztat és a Csepe-
li Szabadkikötő területén már egy 12 
ezer négyzetméteres telephelyet bérel. 
A mostani átvétellel negyvenre nőtt az 
MAN vontatók száma a járműparkban, 
és ezek mindegyike Euro 6-os.

sával is jó tapasztalatokat szereztünk, 
elégedettek vagyunk a szervizháttérrel, 
valamint gépkocsivezetőink is szívesen 
ülnek át más márkájú járművekből az 
MAN-ekbe, tavaly ismét munkába állí-
tottunk öt darab háromtengelyes TGX 
18.440 XLX modellt. Most pedig 24 
kéttengelyes TGX vontatót szereztünk 
be, maradva a mi fuvarfeladataink nem 
túl nehéz domborzati viszonyaihoz és 
nem mindig nagy rakománytömegé-
hez jól bevált 440 lóerős motor, illetve 
XLX fülke mellett. Ezek viszont már 
EfficientLine 2 kivitelűek. Abban vi-
szont megegyeznek a vontatóink, hogy 
315/60 R 22,5 méretű abroncsokon 
futnak, így a szerelvényeink a maga-
sabb konténerekkel sem lépik túl a négy 
méter magasságot” – mondta Pásztor 
Tibor, a Trans-Sped Container Logistic 
Kft. ügyvezető igazgatója.
A cég három évre, illetve 330 ezer kilo-
méterre szóló karbantartási szerződést 
is kötött a TGX vontatókra, illetve a 
három év utáni visszavásárlási garancia 
is az ügylet része. „Az MAN ProfiDrive 
járművezető-továbbképzést is igénybe 
szoktuk venni, ami főként a mostaná-
ban felvett, kevésbé tapasztalt gépkocsi-
vezetők esetében bizonyul hasznosnak” 
– tette hozzá Pásztor Tibor.  

Az új MAN TGX 18.440 XLX EfficientLine 2 
nyerges vontatókat Pásztor Tibor, a 
Trans-Sped Container Logistic Kft. ügy-
vezető igazgatója (bal oldalon) vette át 
Éles Zoltántól, az MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft. területileg illetékes ér-
tékesítőjétől (jobb oldalon).

Bevált az MAN
„Először 2014 novemberében szerez-
tünk be MAN járműveket, öt TGX 
18.440 XLX 6x2 vontatót. Ezeket a ked-
vező ajánlat mellett a számunkra optimá-
lis alvázhossz és teherbírás miatt válasz-
tottuk 44 tonna szerelvényössztömegű 
konténerszállításhoz. Majd nem sok-
kal később hat TGX 18.440 XLX 4x2 
EfficientLine 1 vontatót is beszereztünk, 
mert egy hirtelen jött megbízás kapa-
citásigényét az MAN tudta gyorsan 
kielégíteni. Mivel az MAN-ek megbíz-
hatóságával és üzemanyag-fogyasztá-

RIPORT       Ügyfelünk

24 új MAN TGX nyerges vontatót szerzett be a Trans-Sped 
Container Logistic Kft.



Jövőbiztos 
paletta

Az MAN újdonságai a 2016-os hannoveri 
IAA haszonjármű-kiállításon

Idén szeptember 21. és 29. 
között tartotta nyitva kapuit 
Hannoverben a 66. IAA 
haszonjármű-kiállítás, amelyre 
a világ 52 országából több mint 
kétezer kiállító érkezett, termék- 
és szolgáltatáskínálatukra 
pedig negyedmillió látogató 
volt kíváncsi. Az MAN rendkívül 
tágas és elegáns standján 
az érdeklődőket lenyűgöző 
újdonságok, illetve jövőbe mutató 
technológiai innovációk fogadták. 

Kiemelt figyelmet kapott az 
MAN szinte egy egész pavilont betöltő 
standján a vadonatúj TGE, amely az IAA ki-
állításon tartotta világpremierjét. Ez az elsősor-
ban könnyű elosztó és építőipari alkalmazásokra 
kínált kishaszonjármű 3,0-5,5 tonna össztömegű vál-
tozatokban áll rendelkezésre, így tökéletesen kiegészíti az 
MAN tehergépkocsik igen széles körű családját. A számos 
változatban elérhető TGE a kategóriájában legkedvezőbb 
teljes birtoklási költséget (TCO) nyújtja, a márkától meg-
szokott professzionális szolgáltatások támogatása mellett. 

Korszerűsített TG-család
Ezenkívül a TG-család nagyobb tagjai, azaz a TGL, a TGM, 
a TGS és a TGX típusok is megújultak, amelyet kívülről az 
oroszlános embléma hangsúlyosabb megjelenése, illetve a 
hűtőrács krómozott csíkjai jeleznek. A fülkék belsőterében 
ennél is szembetűnőbb a változás, többek között új színek 
és kárpitok emelik még magasabbra a minőség színvona-
lát, valamint új biztonsági, illetve kényelmi felszerelésekkel 
bővült a kínálat. Fontos újdonság, hogy a 640 lóerős D38 
csúcsmotor immár a TGX normál közúti változataihoz is 
társítható, amit az új PerformanceLine Edition nevű külön-
leges kiadás bemutatásával ünnepelt a gyártó. 
A D26 és D38 motorokat éppúgy továbbfejlesztették az 
MAN mérnökei, mint a sebességváltókat, ami hozzájárult 
ahhoz, hogy a TGX EfficientLine modellek most bevezetett 
harmadik generációja minden eddiginél takarékosabban 
üzemeljen. A gyártó ennek igazolására egy négyezer kilo-
méteres közúti összehasonlító tesztet hajtott végre nyáron, 
amely során a TÜV SÜD hitelesített mérései 6,35 százalék-

KIÁLLÍTÁS       IAA 2016

A buszok között a legnagyobb szenzációnak az új NEOPLAN Tourliner
bemutatkozása számított.

Külön pódiumon állt az MAN TGX 18.640 PerformanceLine Edition 
különleges kiadás.
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egyénre szabott és rendkívül széles körű szolgáltatásokat 
nyújt a teljes fuvarozási, illetve logisztikai iparág számára. 
A koncepció lényege, hogy a teljes logisztikai lánc különféle 
szereplői valós idejű információkhoz juthatnak az egész fo-
lyamattal kapcsolatban, így gördülékenyebbé, hatékonyab-
bá válhat a logisztikai ökoszisztéma.

Elektromos közlekedés
A digitális megoldások mellett a másik meghatározó trend 
az elektromos közlekedés, amelynek fejlesztésében szintén 
oroszlánrészt vállal az MAN. Az IAA-n a Lion’s City csuk-
lós busz és a TGS nyerges vontató tisztán elektromos haj-
tású változatát is bemutatta a gyártó egy-egy tanulmány-
jármű formájában. Az elektromos buszok üzemeltetői 
tesztelése várhatóan 2018-ban kezdődik el, a sorozatgyártás 
pedig 2020 előtt megindulhat. Végül, de nem utolsósorban 
az idén 35 éves és több mint 800 ezer járművet értékesített 
MAN Latin America is képviseltette magát az IAA-n, be-
mutatva a Volksnet flottairányító rendszert és a cukornád-
ból készített biodízellel, illetve sűrített földgázzal üzemelő 
hajtási megoldásait.
Bőven akadt tehát újdonság és érdekes látnivaló az MAN 
standján, kiválóan érzékeltetve az oroszlános márka világ-
szerte vezető szerepét a haszonjárműipari technológiák in-
novációjában. 

kal kisebb üzemanyag-
fogyasztást mutattak a 

TGX EfficientLine 2 generáci-
óhoz képest. 

Még hatékonyabb buszok
Szintén az IAA kiállításon ünnepelte világpre-

mierjét a NEOPLAN Tourliner, amely a prémi-
um távolsági buszok új belépőtípusának tekinthető. 

A rugalmas alkalmazhatóság, a vezetéstámogató rendsze-
rek serege és a kimagasló hatékonyság igen termelékeny 
mindenessé avatják ezt a járművet. Természetesen a meg-
újult motorok és sebességváltók előnyeit, azaz a nagyobb 
teljesítményt és a gazdaságosabb üzemelést az MAN és a 
NEOPLAN autóbuszok is élvezhetik. A városi buszok si-
kertípusa, a Lion’s City pedig többféle alternatív hajtással 
is rendelkezésre áll, mint például sűrített földgázzal (CNG) 
üzemelő motorral, illetve dízel-elektromos hibrid hajtás-
lánccal. A távolsági buszok extrafelszerelései között megje-
lent a GPS-adatok alapján a domborzathoz előrelátóan al-
kalmazkodó hajtáslánc-vezérlés, az MAN EfficientCruise, 
valamint a kerekesszék-emelő berendezés.

Digitális megoldások
Új digitális megoldásaival az MAN megkezdte a jövő lo-
gisztikai rendszere felé vezető út kikövezését. Ennek első 
lépéseként az IAA kiállításon bemutatkozott a nagyközön-
ségnek a RIO, azaz a Volkswagen Truck & Bus cégcsoport 
új márkája a digitális megoldások területén. A RIO egy 
nyílt forráskódú, járműgyártótól független üzleti és tech-
nológiai platform, amely a hálózatba kapcsoláson alapulva 

KIÁLLÍTÁS      IAA 2016

Az IAA-n leplezték le az MAN TGE kishaszonjárművet.

Sok érdeklődőt vonzott az MAN Lion's City csuklós busz teljesen 
elektromos hajtású tanulmánymodellje.
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Legutóbb az Euro 6-os generáció bevezetésekor újult 
meg az MAN TGX, ám a folyamatos fejlődés jegyében 
ismét naprakésszé tették az oroszlános gyártó szakembe-
rei. Ezúttal a részletek finomítására helyezték a hangsúlyt 
az MAN formatervezői, ezek élén a márka jelképével, az 
oroszlánnal. A hűtőrács felső krómozott díszlécében im-
már egy magasfényű fekete háttér előtt feszít a krómozott 
oroszlán, így a kellő kontraszt révén sokkal jobban érvé-
nyesül. Továbbá az alsó hűtőrácsot két vízszintes lamellával 
egészítették ki, amelyek opcionálisan krómozott kivitelben 
is rendelhetők. Ezek nemcsak elegánsabbá teszik a jármű-
vet, hanem szárnyprofilt formálva javítják a légáramlást a 
hűtő felé, azaz fokozzák a hűtés hatékonyságát. 

Elegánsabb belsőtér
A fülkék belsőterében is meghatározóbb az oroszlán je-
lenléte, mint korábban. A kormánykerék közepén immár 

Naprakész formában
Átfogóan megújult az MAN TGX

Frissített külső megjelenéssel, elegánsabb belső környezettel, 
valamint új kényelmi és biztonsági berendezésekkel állt a nagy-
közönség elé az MAN TGX az idei hannoveri IAA haszonjármű-
kiállításon. Sőt, bemutatkozott a TGX EfficientLine harmadik 
generációja, amely új szintre emeli az üzemelés hatékonyságát.

TERMÉK       A TGX újdonságai

az MAN logó helyett az állatok királya díszeleg, valamint 
a felső fekhely alsó oldalán is megjelent az oroszlán, ami 
kívülről is jól észrevehető.
Ezenkívül új színek és szövetkárpitok teszik még otthono-
sabbá a belsőtér hangulatát. Az ülések és a fekhelyek huza-
tán, a függönyökön, a tetőn, a szőnyegeken és a műanyag 
felületeken két új árnyalat uralkodik, a homok és a grafit 
színe. A függöny új, kiváló minőségű anyaga egyrészt kel-
lemesebb tapintású, mint eddig, másrészt teljes elsötétítést 
biztosít a zavartalan alvás érdekében. A motorsátorra ve-
lúrszerű bőrszőnyeg is rendelhető, míg a padló melegebb 
árnyalatú burkolatot kapott. A világos homokszín egyéb-
ként az ajtókon, a műszerfalon és tetőtárolók fedelén is 
megjelenik, optikailag fokozva a térérzetet. A műszerfalra 
pedig háromféle díszítés közül választhatnak az ügyfelek: 
polírozott sötét alumínium, szürke színű famintázat és fé-
nyes, illetve matt felületeket kombináló fekete.



Igényesebb munkakörnyezet
További újdonságként immár az alapkivitelű poliuretán vo-
lán is ugyanolyan formai kialakítású, mint a multifunkciós, 
extraként bőrbevonatú komfort kormánykerék. Ezáltal 
a vezetői munkahelynek nemcsak a megjelenése, hanem 
az ergonómiája is javult. Emellett az új üléshuzatok var-
rásmintázata háromdimenziós hatást kelt, anyaguk pedig 
egyszerre biztosít megfelelő tapadást, illetve kényelmes 
ülést. Extrafelszerelésként egy új velúrkárpit is választható, 
amely nemcsak puha tapintású, hanem jó tapadást is nyújt. 
A komfortülések pedig egy új alcantarakárpittal is rendel-
hetők, amely a valódi szarvasbőrhöz hasonló tapintású és 
megjelenésű, azonban jobban lélegzik és biztosabban tartja 
a járművezetőt. Az oldalsó párnák, az ülőlap éle és a fejtám-
la azonban bőrkárpitozású a nagyobb tartósság érdekében. 
Ezek az ülések szellőztetéssel is kérhetők.

Korszerű multimédiás rendszerek
Az új, elegáns környezetben továbbfejlesztett informáci-
ós és szórakoztató berendezések szolgáltatásait élvezheti 
a személyzet. Az új generációs MAN Multimedia Truck 

Teljesen új színvilág teremt otthonosabb hangulatot a belsőtérben. A kormánykerék közepén immár az oroszlán feszít az MAN felirat helyett.

A hétcolos képernyővel ellátott MAN Multimedia Truck Advanced 
csúcsváltozat digitális rádióvételre (DAB+) is alkalmas.

Az MAN MMT Advanced készülék két micro SD kártyanyílással rendelkezik, 
így például az egyik a navigációs rendszer memóriakártyájához, a másik a 
zenéket tartalmazó kártyához használható.

TERMÉK       A TGX újdonságai

(MMT) készülékek esetében a gépkocsivezető a táblagépét, 
az okostelefonját vagy a laptopját is Bluetooth-on keresztül 
kapcsolhatja össze a járművel, és ezeket a berendezés keze-
lőfelületéről is működtetheti. Az MAN Multimedia Truck 
Advanced csúcsváltozat hétcolos képernyőt, digitális rádió-
vételt (DAB+), fejlett mobiltelefon-társítást és tehergépko-
csikra szabott navigációt kínál. Sőt, két micro SD kártya-
nyílással is rendelkezik, így az egyik a navigációs rendszer 
memóriakártyájához, a másik a zenéket tartalmazó kártyá-
hoz használható. Ám a zeneszámok 3,5 milliméteres szte-
reó vezetéken keresztül is lejátszhatók.
Az audiorendszer akár két középsugárzóval, két 
magassugárzóval és egy mélynyomóval is rendelhető. A tö-
kéletes hangzás érdekében pedig az akusztikai szakemberek 
az adott fülkemérethez igazítják a hangrendszert. 
Az MMT-hez egyszerre két telefon is társítható, például a 
gépkocsivezető munkahelyi és magánkészüléke. Az elsőd-
legesnek választott telefon a kormánykerékről is kezelhető, 
a telefonkönyv és egyéb adatok pedig az információs és szó-
rakoztató berendezés képernyőjén jeleníthetők meg. Sőt, 
hangvezérlés is rendelkezésre áll.
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Fokozott kényelem és biztonság
Az MMT Advanced további fontos 
jellemzője, hogy két külső kamera 
képét is kezelheti. Ezek manuálisan is 
előhívhatók, de az is beprogramozha-
tó, hogy az adott funkció használata-
kor automatikusan megjelenjen a kép-
ernyőn az adott kamera képe. Például 

EfficientLine 3
Persze nemcsak a gépkocsiveze-
tőket kényezteti a megújult MAN 
TGX, hanem az üzemeltetőket is. Az 
EfficientLine harmadik generációja 
ugyanis az eddigieknél is jelentősen 
hatékonyabban üzemel. A takaréko-
sabb működés alapja természetesen 
a továbbfejlesztett D26 CR dízelmo-
torból, a TipMatic 12+2 27 DD Pro-
fi automatizált sebességváltóból és a 
2,53-os hídáttételből álló hajtáslánc. 
Ezt egészíti ki a GPS-adatok alapján a 
domborzathoz előrelátóan alkalmaz-
kodó hajtáslánc-vezérlés, vagyis az 
EfficientCruise, amely az EfficientRoll 
szabadon gurító funkciót is vezérli.
A hatékonyság javulásának igazolásá-
ra az MAN egy közúti összehasonlító 
tesztet végzett, amelyet a TÜV SÜD 
hitelesített. Ennek során egy TGX 
18.480 4x2 BLS EfficientLine 2 és egy 
TGX 18.500 4x2 BLS EfficientLine 3 
nyerges szerelvény közel négyezer ki-
lométert tett meg hat európai országon 
keresztül. Az eredmény önmagáért 
beszél: az EfficientLine 3 modell 6,35 
százalékkal kevesebb üzemanyagot fo-
gyasztott, mint a már eleve elismerten 
takarékos EfficientLine 2 kivitel.
Így az MAN TGX minden szem-
pontból a kor követelményeinek 
megfelelően folytathatja sikeres pá-
lyafutását.  

TERMÉK       A TGX újdonságai

hátrameneti fokozatba kapcsolva egy-
ből feltűnhet a tolatássegítő kamera 
képe. A TGX típus kínálata ezenkívül 
automatikus kapcsolású nappali me-
netvilágítással és esőérzékelős ablak-
törlő-vezérléssel bővült, hogy még ké-
nyelmesebbé és biztonságosabbá tegye 
a gépkocsivezető munkáját.

A komfortülések új alcantarakárpittal is készülnek, azonban a nagyobb igénybevételnek kitett 
felületek ennél is bőrkárpitozásúak. 

A továbbfejlesztett D26-os motorral hajtott TGX 
már 500 lóerős változatban is rendelhető.

A belsőtér két új árnyalata a homok és a grafit színe. A világos homokszín optikailag javítja a 
térérzetet.

Az új TGX EfficientLine 3 modell egy 
közel négyezer kilométeres közúti teszten 

bizonyította hatékonyságát, ahol 6,35 
százalékkal kisebb üzemanyag-fogyasztást 

ért el elődjéhez képest.
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Exkluzív kékség
MAN PerformanceLine Edition

Egy különleges, korlátozott példány-
számú kiadással ünnepli az MAN, 
hogy a D38-as motor 640 lóerős 
csúcsváltozata immár a normál közúti 
nyerges vontatókba is rendelhető. Az 
MAN PerformanceLine Edition fényűző 
felszereltségével kiemelkedik a min-
dennapos TGX vontatók tömegéből.

IAA-n rozsdamentes acélból készült 
csövekkel, LED-es díszkivilágítással és 
négy halogén szúrófényszórót tartó te-
tőkonzollal, sötét metálkék színben állí-
tották ki az exkluzív modellt.

Egyedi belvilág
A belsőtérben is sok helyen visszakö-
szön ez a jellegzetes sötétkék árnyalat, 
például ilyen színű a multifunkciós 
kormánykerék, a bőr/alcantara kárpito-
zású komfortülések és a padlószőnyeg 
varrása. A fejtámlákat dombornyomott 
oroszlán díszíti, és a felső fekhely alsó 
részén is jól felismerhető az állatok ki-
rályának körvonala sötétkék színben. 
Ugyanilyen árnyalatúak a biztonsági 
övek, a függönyök, valamint a műszerfal 
polírozott alumínium betétei. Továbbá 
az utasoldalon egy PerformanceLine 
logó hangsúlyozza a jármű exkluzivi-
tását. Sőt, még az MAN Media Truck 
Advanced információs és szórakozta-
tó berendezés bekapcsolásakor is egy 
PerformanceLine felirat üdvözli a gép-
kocsivezetőt a képernyőn. 
A PerformanceLine modellek két- és 
háromtengelyes nyerges vontatóként, 
akár négytengelyes fülke-alvázként, XL, 
XLX vagy XXL fülkével, különböző szí-
nekben és egyéb kiegészítőkkel is ren-
delhetők. Gyártásuk pedig 2017 január-
jától kezdődik. 

Sokak bánatára az Euro 6-os norma 
életbe lépésével eltűnt a V8-as motor az 
MAN TGX kínálatából. Helyébe lépett 
azonban a vadonatúj fejlesztésű, szín-
tiszta csúcstechnológiát felvonultató, 
soros, hathengeres, 15,2 literes erőfor-
rás, amelynek 640 lóerős változata 3000 
newtonméter nyomatékot fejt ki már 
900-as percenkénti fordulatszámtól. Ez 
a lenyűgöző, 640 lóerős kivitel azonban 
eddig csak az építőipari, illetve nehéz-
súlyú speciális fuvarozásban használt 
tehergépkocsikhoz állt rendelkezésre. 

Immár a normál felhasználású közúti 
nyerges vontatókba is rendelhető.

Látványos megjelenés
Ennek kihangsúlyozására született meg 
a mindössze száz példányban készülő 
MAN PerformanceLine Edition mo-
dell, amely külső-belső felszereltsége 
révén egy ízig-vérig prémiumjármű. 
Külső ismertetőjegyei a tükörházak és 
az alsó hűtőrács elegáns antracit fénye-
zése, külső napellenző, két légkürt és 
PerformanceLine logók az ajtókon. Az 
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Számos ponton megújult az MAN TGS

Mivel az MAN a teljes TG-családot 
korszerűsítette, a TGX külső-belső újításait, 
illetve a hajtáslánc innovációit a TGS típus is 
megkapta. Emellett azonban a TGS számos 
más, a speciális alkalmazási területeire 
szabott műszaki újdonságot is felvonultat, 
amelyekkel még hatékonyabban láthatja el a 
különleges fuvarfeladatokat. 

ható ezáltal a teknő hőszigetelésének 
plusz tömege. Ezenkívül az új hipoid 
tengely körülbelül négy centiméterrel 
nagyobb szabad hasmagasságot bizto-
sít, így a TGS modellek már 315/80 R 
22,5 méretű abroncsokkal is elérhe-
tik az N3G, azaz terepes felhasználá-
sú jármű minősítését. Sőt, a korábbi 
3,08-os helyett 2,85-os hídáttétellel is 
rendelhető az új tengely, ami hozzá-
járul az üzemanyag-fogyasztás csök-
kentéséhez.
Több mint tíz évvel ezelőtt az MAN 
úttörőként mutatta be a kapcsolha-
tó hidrosztatikus elsőkerék-hajtást 
HydroDrive néven. A hannoveri IAA 
óta a HydroDrive hajtás a TipMatic 
automatizált sebességváltóval is társít-
ható, on-road és off-road vezérlőprog-
ram esetén egyaránt.

A legkönnyebb TGS
Szintén az IAA-n állt először a nagy-
közönség elé a tartányos és silós alkal-
mazásokra optimalizált TGS-TS mo-
dell továbbfejlesztett változata. Többek 
között 35-ről 20 literre csökkentették 
az AdBlue-tartály térfogatát és módo-
sították az oldalburkolatok rögzítését. 
A 175 helyett 155 amperórás akkumu-
látorokat tartalmazó akkudoboz 45 
kilogrammal, míg az új kormánymű 
a könnyített első tengellyel és kar-
dántengellyel együtt 24 kilogrammal 
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mérten 180 kilogrammal csökkenti a 
jármű saját tömegét, vagyis ennyivel 
növeli a hasznos teherbírást. Nem el-
hanyagolható ez a többlet például egy 
TGS 32.400 8x4 BB betonkeverő ese-
tében, míg a billencseknél ellensúlyoz-

Már az év első felében, a 2016-os 
müncheni bauma építőipari szakkiál-
lításon bemutatta az MAN az új hipoid 
fogazású tandemtengelyét. Ez az agy-
áttételes tengelyekhez képest 280, míg 
a hagyományos hipoid tengelyekhez 

Speciális 
újítások
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a hátsó tengelyt, és értelemszerűen a segédberendezések 
is elektromos hajtásúak. A fülke alá, a dízelmotor helyére 
beépített három, egyenként 35,3 kilowattóra kapacitású lí-
tiumion-akkumulátor az előnyös tömegeloszlás révén nem 
csökkenti a hátsó tengely terhelhetőségét, sőt, a jármű hasz-
nos teherbírása sem különbözik a dízelmotoros változaté-
tól. A vontató hatótávolsága a használattól függően 50-150 
kilométer, azonban opcionálisan további négy ugyanekko-
ra kapacitású akkumulátor vagy akár üzemanyagcella is el-
helyezhető az alvázon, jelentősen növelve az egy feltöltéssel 
megtehető távot. Az elsősorban városi elosztó feladatokra 
alkalmas TGS eTruck a tervek szerint 2021-től lesz elérhető 
a piacon. 

A TGS fülkéinek belsőterében is új színek, illetve kárpitok keltenek melegebb hangulatot.

A TG-család külső-belső megújulását illetően a TGS típus jellegze-
tessége, hogy a TGX-szel ellentétben kettő helyett csak egy plusz 
lamellát kapott az alsó hűtőrácsa. Az építőipari modelleknél azonban 
ezt elhagyják, hogy ne akadályozza a vontatócsapszeg használatát.

A TGS eTruck tisztán elektromos hajtású nyerges vontatót 250 
kilowattos villanymotor mozgatja, hatótávolsága pedig elérheti a 150 
kilométert.

csökkenti a jármű tömegét. Mindezek eredményeként az új 
TGS-TS több mint száz kilogrammal könnyebb elődjénél, 
így csupán 6,56 tonnát nyom.

Villanyvontató
Mindemellett a TGS egy igazán izgalmas és jövőbe mutató 
tanulmányjárműként is megjelent a standon. A négy évvel 
ezelőtt bemutatott Metropolis hulladékgyűjtő koncepció-
autó továbbgondolásaként most kiállított eTruck egy tisz-
tán elektromos hajtású nyerges vontató. A TGS 4x2 BLS-TS 
modellen alapuló jármű hajtásáról egy 250 kilowatt telje-
sítményű és 2700 newtonméter nyomatékú villanymotor 
gondoskodik, amely kardántengelyen keresztül forgatja 

2016 ❘  2  MANmagazin   15



Tökéletesebb 
összhangban

Az MAN TipMatic 
sebességváltók új 
generációja

Számos újítást vonultatott fel az MAN 
TipMatic automatizált sebességváltók 
új generációja az idei hannoveri IAA 
haszonjármű-kiállításon, többek 
között a különféle alkalmazási 
területek sajátosságaira optimalizált 
vezérlőszoftvereket és hasznos új 
funkciókat. 

Ennek megfelelően az alábbi prog-
ramok közül választhatnak az ügy-
felek: FLEET (flotta), PROFI (profi), 
OFFROAD (terepes), EMERGENCY 
(sürgősségi), COLLECT ((hulladék-
gyűjtő).

FLEET
Ezt a programot a hosszú távú fu-
varozásban használt flottás jár-
művekhez tervezték, így normál 
üzemmódban csak automatikus mű-
ködést tesz lehetővé, a vezető egye-
dül elinduláskor, lejtmenetben és 
vészüzemmódban avatkozhat be ma-
nuálisan. A kickdown funkciót kiik-
tatták. A cél az üzemanyag-hatékony 
üzemelés, illetve a gépkocsivezető te-
hermentesítése, főként olyan flották 
esetében, ahol nagy a gépkocsiveze-
tők fluktuációja.

PROFI
A FLEET-tel ellentétben a PROFI 
esetében bármikor átveheti az irányí-
tást a gépkocsivezető és folyamatosan 
elérhető a kickdown funkció is. Ezt a 
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program más és más elindulási, illet-
ve fokozatváltási stratégiát alkalmaz, 
hiszen amíg a közúti járműveknél a 
kényelem és a hatékonyság a legfon-
tosabb szempont, addig a túlsúlyos 
áruk szállításához alkalmazott gép-
kocsiknál a teljesítmény. A terepes 
tehergépkocsiknál a fokozatváltás se-
bessége is kulcsfontosságú, a sürgős-
ségi járműveknél pedig a maximális 
gyorsulás az elsődleges követelmény. 

Ismét új fejezethez érkezett az 
MAN TipMatic automatizált sebes-
ségváltók hosszú évek óta tartó fo-
lyamatos fejlődése. Immár a jármű 
megrendelésekor kiválaszthatják az 
ügyfelek az adott alkalmazási terület-
re szabott vezérlőprogramot. Ezeket 
a szoftvereket olyan egyértelmű el-
nevezések azonosítják, mint például 
a nagyflottás felhasználásra optimá-
lis MAN TipMatic FLEET. Minden 
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programot elsősorban kényelemre és üzemanyag-megta-
karításra hangolták. Lehetővé teszi, hogy a tapasztalt, il-
letve az MAN ProfiDrive képzést elvégzett sofőrök maxi-
málisan kihasználhassák járművük hatékonyságot fokozó 
képességeit.
 
OFFROAD
Ha el kell hagyni a szilárd burkolatú utat, és mostoha 
körülmények között kell haladni, akkor az OFFROAD 
program az ideális választás. Ez gyorsabban kapcsolja a 
fokozatokat és csak nagyobb fordulatszámnál vált fel, mi-
közben bármikor manuálisan is beavatkozhat a járműve-
zető. A kickdown funkciót úgy alakították ki, hogy emel-
kedő előtt megakadályozható a felváltás. Az OFFROAD 
program emelkedőn maximális teljesítményt, lejtőn pedig 
teljes motorfékhatást biztosít.
 
COLLECT
A COLLECT programot kifejezetten hulladékgyűjtő al-
kalmazásra fejlesztették ki. Fokozatváltási stratégiáját a 
mellékhajtás bekapcsolásával járó hosszabb megállások-
ra, illetve a gyakori elindulásokra hangolták. Ezáltal meg-
könnyíti a hulladékgyűjtést végző tehergépkocsik vezető-
inek a munkáját.

EMERGENCY
Az EMERGENCY a sürgősségi 
feladatokat ellátó járművek, 
például tűzoltóautók, 
mentőautók, illetve 
katasztrófavédelmi 
gépkocsik ideá-
lis programja. 
Gyors fokozat-
váltásokat biz-
tosít, illetve csak 
nagyobb fordu-
latszámnál kapcsol 
feljebb. Visszaváltáskor 
pedig gyorsabban megta-
lálja a gyorsításhoz megfe-
lelő fokozatot. A program 
így minden helyzetben a jármű 
maximális gyorsulását biztosítja.

Okos funkciók
Ezen kívül mindegyik automatizált sebes-
ségváltó manőverező üzemmóddal is kie-
gészült, amely a váltó forgókapcsolójával 
aktiválható. Ez előre- és hátramenetben 
érzékenyebbé teszi a gázpedál karakte-
risztikáját, korlátozza a motor fordulatszámát és csak az 
első két fokozatot használja. Menet közben pedig az új 
SmartShifting funkciónak vehetik hasznát a gépkocsi-
vezetők, amely minden fokozatban gyorsabb kapcsolást 
tesz lehetővé a gázpedál helyzetének, a jármű tömegének 
és a számított menetellenállásnak a figyelembevételé-
vel. A HSU funkció a felfelé váltásokat támogatja. Ami-
kor több, egyszerre akár három fokozatot kell felváltani, 

A középkonzolról bekapcsolható EfficientCruise domborzathoz igazodó
hajtásláncvezérlés mostantól az EfficientRoll szabadon gurító funkcióval 
is együttműködik.
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akkor az EVBec motorfék bezárja a kipufogószelepe-
ket, hogy gyorsabban essen a motor fordulatszáma. Az 
EfficientCruise, a GPS-adatok alapján a domborzathoz 
előrelátóan alkalmazkodó hajtásláncvezérlés, immár az 
EfficientRoll szabadon gurító funkcióval is együttműkö-
dik a még nagyobb üzemanyag-megtakarítás érdekében. 
Az Idle Speed Driving, azaz alapjárati fordulatszámú ha-
ladás funkció pedig lehetővé teszi, hogy a jármű araszoló, 
lassú forgalomban a gázpedál érintése nélkül haladjon, 
kímélve a tengelykapcsolót. Szintén új a hintáztató funk-
ció, amelynél a gázpedál váltakozó lenyomásával, illetve 
felengedésével együtt a tengelykapcsoló is összezár, illet-

ve kiold. Így könnyebben kiszabadítható a laza vagy 
csúszós talajon elakadt jármű.

Kétféle alaptípus
Az MAN TipMatic új választéka két sebesség-
váltón alapul. A két kúszófokozattal kiegészített, 
azaz 12+2 fokozatú típus kizárólag a D26-os 
motorral ellátott, 4x2-es, normál kivitelű TGS 
és TGX nyerges vontatókhoz áll rendelke-

zésre, vagyis ez hosszú távú 
fuvarozásra ideális. Ext-
rafelszerelése a 4100 new-

tonméter féknyoma-
tékú szabadonfutó 

retarder. Az MAN 
D20-as és D38-as 

motorokhoz pedig 
a 12 fokozatú TipMatic 
váltó társul, amely 
mindenféle különleges 
alkalmazáshoz is meg-

felel, és akár 120 tonna szerelvényössz-
tömegig használható hidrodinamikus tengelykapcsoló 
nélkül. Mindkét sebességváltó dőlésszög-érzékelőt is ma-
gában foglal a még pontosabb működés érdekében. 
Így az MAN TipMatic automatizált sebességváltók új ge-
nerációja valóban még hatékonyabb, kényelmesebb, gyor-
sabb és az adott alkalmazás sajátosságaihoz jobban igazo-
dó üzemelést biztosít a TG-család járművei számára. 

Az MAN TipMatic 
automatizált 
sebességváltók 
nemcsak mechanikusan, 
hanem szoftveresen is szerves 
egységet alkotnak az MAN korszerű 
dízelmotorjaival.



Erősebbek és 
takarékosabbak

Az MAN motorjainak újdonságai

Következetes hatékonyság – szlogenjéhez 
híven az MAN a motorkínálatát is 
továbbfejlesztette a 2017-es modellévre. 
Az újdonságok fontosságát jól mutatja, 
hogy a korszerűsített motorcsalád külön 
területet kapott a hannoveri IAA kiállításon 
az oroszlános márka standján.

TGX szinte minden modelljéhez elér-
hető, beleértve a normál közúti nyer-
ges vontatókat is. Az 520-as, illetve 
560-as kivitel legnagyobb teljesítmé-
nye pedig húsz lóerővel 540, illetve 
580 lóerőre nőtt. Az erőforrás már 
900-as percenkénti fordulatszámon 
jelentkező csúcsnyomatéka elsősor-
ban a kétlépcsős turbófeltöltésnek 
köszönhető, amely egy kisebb és egy 
nagyobb nyomású turbó sorba kap-
csolását jelenti. Ezenkívül a motor a 
közös nyomócsöves befecskendezés 
harmadik generációját használja, 
amely akár 2500 bar befecskendezési 
nyomással is üzemelhet. Az optima-
lizált gázolajszivattyú, a leválasztható 
levegősűrítő és az igényvezérelt for-
dulatszámú hűtőventilátor és hűtő-
folyadék-szivattyú szintén fokozza a 
D38-as hatékonyságát. Akárcsak az 
új olajhűtőrendszer, amelynél a ter-
mosztátos szabályzás révén hama-
rabb felmelegszik a motorolaj, így 
kisebb a súrlódási veszteség. Továbbá 
a motor dugattyúi alumíniumötvö-
zet helyett immár acélból készülnek, 
ami az eddigi 200 helyett 210 bar 
égési nyomást is lehetővé tesz, vala-
mint a hosszabb hajtókar csökkenti 
a dugattyú és a hengerhüvely közötti 
súrlódást. Praktikus megoldás, hogy 
a tűzgyűrűt a hengerhüvelyek felső 
pereménél helyezték el, ez ugyanis je-
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D20-as, D26-os és D38-as motor üze-
meltethető az EN 15940 szabványnak 
megfelelő paraffinos hajtóanyaggal, 
például hidrogénezett növényi olajjal 
(HVO).

Áttervezett csúcsmotor
Az Euro 6-os norma érkezésével be-
vezetett soros, hathengeres, 15,2 li-
teres D38-as egyik fontos újdonsága, 
hogy a 640 lóerős változata immár a 

Jövő év elején életbe lép az 
Euro 6 károsanyag-kibocsátási nor-
ma c szintje, amelynek apropóján az 
MAN a teljes motorcsaládját tovább 
optimalizálta. Ennek eredményeként 
az erőforrások nagyobb teljesítményt 
és nyomatékot nyújtanak kisebb 
üzemanyag-fogyasztás mellett. Ezen-
kívül a gyártó bevezetett egy új kata-
lizáló anyagot az SCR-rendszerhez, 
valamint mostantól az összes D08-as, 
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tőfolyadék-szivattyú is. 
Ennek lényege, hogy ha 
nincs szükség nagy hű-
tőteljesítményre, akkor 

a szivattyú nyolcvan 
százalékkal kisebb 
terhelést jelent a 
motornak, ami akár 
1,5 kilowattal kisebb 
teljesítményfelvételt 
is eredményezhet. 

Ez pedig észrevehető-
en csökkenti az üzem-

anyag-fogyasztást. A 
megújult erőforrás alap-
felszerelése az EVBec 

erősített motorfék, amely 
2400-as motorfordulatszámnál 325 kilo-
watt fékteljesítményt szolgáltat.

A kicsik sem maradtak ki
Mindezeknek az újításoknak a többsé-
gét a kisebb dízelmotorokra is átültet-
ték, így a D20-as immár termosztátos 
olajhűtést, igényvezérelt hűtőventilá-

tort és hűtőfolyadék-szivattyút, tovább-
fejlesztett EGR-rendszert, valamint 
szériafelszerelésként EVBec motorfé-

ket alkalmaz. A D08-as pedig átdol-
gozott motorvezérlő szoftvert, 
valamint új hűtőfolyadékszint- 
és motorolajszint-érzékelőt, 
míg a 340 lóerős változatnál a 
töltőlevegő-hűtést is optimali-

zálták.  
Általánosságban el-
mondható tehát az MAN 
továbbfejlesztett motor-

jairól, hogy jobb vezet-
hetőséget, illetve menet-

dinamikát, jelentősen kisebb 
üzemanyag-fogyasztást és mér-
sékeltebb károsanyag-kibocsátást 
nyújtanak változatlanul élenjáró 

megbízhatóság mellett. Ez pedig 
nem csekély eredmény! 

lentősen mérsékli az olajkoksz lerakódását 
a dugattyún. Mindezek révén tehát nem-
csak a motor hatékonysága javult, hanem 
az élettartama is nőtt, míg az olajcsere 
intervallumát akár 140 ezer kilométerre 
nyújthatták meg. Sőt, a D38-as erőforrás 
az új, műanyag olajteknője révén az egyik 
legkönnyebb a kategóriájában.

Korszerűsített mindenes
A megújult D26-os motor a számos tovább-
fejlesztésnek köszönhetően szintén húsz ló-
erővel nagyobb teljesítményszinteket és 200 
newtonméterrel na-
gyobb nyomaték-
értékeket nyújt, 
mint elődje, így 
a csúcsváltozata 
már 500 lóerővel és 
2500 newtonméter-
rel büszkélkedhet. 
Akárcsak nagytest-
vére, ez is megkapta 
az acéldugattyúkat és 
az új tűzkarikákat, a 
termosztátos olajhűtést és 
az igényvezérelt hűtőfolya-
dék-szivattyút. Ezenkívül az 
oroszlános márka mérnökei optima-
lizálták a turbófeltöltését, amely gyorsabb 
gázreakciót eredményezett, különösen a 
közepes fordulatszám-tartományban indított 
gyorsítások alkalmával. Míg a kipu-
fogógáz-visszavezetést (EGR) úgy 
módosították, hogy minden 
hengernél jobban elkevered-
jen a visszavezetett kipufogó-
gáz a töltőlevegővel, 
tovább mérsékelve 
a nitrogén-oxidok 
képződését. A D26-
os fontos újdonsága az 
igényvezérelt, hidrodinamikus 
tengelykapcsolóval felszerelt hű-

A továbbfejlesztett 
D38-as teljesítmény-
szintjei: 540, 580 és 
640 lóerő.

Számos műszaki újítást a D08-as 
motorok is megkaptak.
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Az MAN tehergépkocsik Euro 6c motorválasztéka

Típus: D08 D08 D20 D26 D38
Hengerek száma, elrendezése: 4, soros 6, soros 6, soros 6, soros 6, soros
Összlökettérfogat (l): 4,6 6,9 10,5 12,4 15,2
Legnagyobb teljesítmény 
(kW(LE)/1/min):

110(150)/2300 
132(180)/2300 
162(220)/2300

184(250)/2200 
213(290)/2200 
251(340)/2200

235(320)/1800 
265(360)/1800

309(420)/1800 
338(460)/1800 
368(500)/1800

397(540)/1800 
427(580)/1800 
471(640)/1800

Legnagyobb nyomaték  
(Nm/1/min):

570/1400 
700/1400 

850/1300-1800

1000/1200-1750 
1150/1200-1750 
1250/1200-1800

1600/930-1400 
1800/930-1400

2100/930-1350 
2300/930-1350 
2500/930-1350

2700/900-1380 
2900/900-1380 
3000/900-1400

A megújult D26-os immár 
500 lóerő teljesítménnyel 
és 2500 newtonméterrel is 
rendelkezésre áll.
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Egy mindenkiért
Bemutatkozik a RIO, a logisztikai ágazatot forradalmasító új 
„operációs rendszer”

Forradalmian új digitális megoldást mu-
tatott be a hannoveri IAA haszonjár-
mű-kiállításon az MAN. A RIO egy nyílt 
forráskódú, felhőalapú „operációs rend-
szer”, amely egyedülállóan az ellátási 
lánc összes szereplőjét összekapcsolja 
a feladóktól a szállítmányozókon és a fu-
varozókon át a címzettekig. Ezáltal min-
den eddiginél jobban elősegíti a logisztika 
hatékonyságának és átláthatóságának 
fokozását, illetve környezeti terhelésének 
csökkentését. Nem utolsósorban pedig a 
fuvarozóvállalatok üzletmenetét is nyere-
ségesebbé teszi.

SZOLGÁLTATÁS       RIO

Ma még legtöbbször nem meg-
valósítható, hogy a teljes logisztikai 
folyamatban egy csokorba gyűjtsék a 
releváns adatokat, ugyanis a láncolat 
egyes tagjai különböző szoftveres rend-
szereket használnak, amelyek nem tud-
nak kommunikálni egymással. A RIO 
ezzel szemben egy nyílt forráskódú, 
felhőalapú rendszer, amely intelligens 
algoritmusai révén különböző forrású 
adatokat is tud kezelni, illetve elemezni. 
Így a logisztikai lánc összes szereplőjé-
nek elérhetővé válik, megfelelő adatokat 
és alkalmazásokat biztosítva számukra, 
beleértve előrejelző funkciókat is. A RIO 
a nyerges vontatóktól, a félpótkocsiktól, 
a felépítményektől, a járművezetőktől és 
a megbízóktól érkező adatokat többek 
között a forgalommal, az időjárással és 
a navigációval kapcsolatos információk-
kal is kiegészítheti, így valós idejű javas-
latokat is tehet a felhasználóinak. Nyílt 
forráskódú közös platformként a RIO 
az első olyan rendszer, amely a járművek 
gyártmányától, illetve telematikai rend-
szerétől függetlenül teljes körűen hasz-
nálható. Így a vegyes flottát üzemeltetők 
is csupán egyetlen rendszer alkalmazá-
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sával elérhetnek minden szükséges digitális szolgáltatást. Sőt, 
utólagos is bármelyik jármű bekapcsolható ebbe a hálózatba, 
illetve a cégeknél eddig használt informatikai megoldások is 
átültethetők erre a közös platformra.

Utat mutat az adatok dzsungelében
A RIO persze nem csak a nagyobb flottákat üzemeltetők szá-
mára lehet érdekes. A RIO a kisvállalkozásoknak is kiváló 
lehetőséget nyújt arra, hogy különösebb informatikai tudás, 
illetve szakemberek nélkül is kamatoztathassák a digitalizáció 
előnyeit. Ugyanis az okostelefonokéhoz hasonló alkalmazáso-
kat biztosít, amelyek könnyen, logikusan használhatók és bár-
milyen szabványos böngésző alatt futnak. Ezek között éppúgy 
megtalálhatók majd a járművel kapcsolatos szolgáltatások, 
mint harmadik féltől származó alkalmazások. A RIO azonban 
minden funkciót egy következetesen egységes felhasználói fe-
lületen keresztül nyújt, hogy még vonzóbb legyen az üzemel-
tetőknek.
A RIO tehát nem egy új járműgyártói telematikai rendszer, 
hanem egy olyan nyílt platform, amely összefogja a ma még 
egymástól elszigetelten működő megoldásokat. Egyetlen vál-
lalat azonban aligha képes megbirkózni a logisztikai ágazat 
összetettségével. Ezért az MAN sem önállóan fejleszti ezt az 
új rendszert, hanem számos partner bevonásával, akik között 
például gumiabroncsgyártók, pótkocsi- és felépítménygyár-
tók, navigációs, illetve logisztikai rendszereket fejlesztők és 
szoftvercégek is megtalálhatók.

Hasznos alkalmazások
Az MAN a RIO néhány alkalmazását már a hannoveri 
IAA haszonjármű-kiállításon bemutatta. Például a Driver's 

xxxxx

SZOLGÁLTATÁS       RIO

Connectivity olyan fontos információkat küld a gépkocsive-
zető okostelefonjára, mint az új fuvarmegbízások. Majd az al-
kalmazás egyetlen kattintásra odanavigálja a sofőrt a címre. A 
Truck Share a járműmegosztó rendszerek működését könnyíti 
meg azáltal, hogy a teherautót egy digitális hozzáférési kulcs-
csal lehet átvenni, amelyet a gépkocsivezető közvetlenül az 
okostelefonjára kap meg. A Loadfox pedig a részrakományok 
intelligens fuvarszervezésének eszköze. Lehetővé teszi, hogy a 
nem teljesen rakott jármű további rakományokat vehessen fel 
útja során a jobb kihasználtság érdekében. 

A jövő elkezdődött
Jövő év tavaszától az új MAN tehergépkocsikat szériában fel-
szerelik a RIO rendszerrel, egy utólagos készlettel pedig bár-
milyen más jármű is bekapcsolható majd a hálózatba az FMS 
csatlakozási felületen keresztül. A RIO a felhőn keresztül auto-
matikusan megkap majd minden frissítést, méghozzá évente 
körülbelül negyvenszer.
„A Rio alapjaiban megváltoztatja majd a fuvarozás világát. 
Egységesített platformunk a logisztikai folyamatokban elérhe-
tő összes adat bevitelét, kezelését és integrált felhasználását le-
hetővé teszi. Ezáltal még nyereségesebbé válhat ügyfeleink üz-
letmenete, miközben a járművek kapacitásának hatékonyabb 
kihasználása jót tesz a környezetünknek. A RIO néhány hóna-
pon belül elérhető lesz. A fuvarozás jövője tehát nem 2025-ben 
kezdődik majd el, hanem itt és most” – nyilatkozta Andreas 
Renschler, az MAN-t is magában foglaló Volkswagen Truck & 
Bus elnök-vezérigazgatója. 

A RIO a logisztikai ágazat legszélesebb és leghosszabb információs szupersztrádája.

A RIO fejlesztésénél kiemelt hangsúlyt kapott, hogy rendkívül
felhasználóbarát, ezáltal egyszerűen és logikusan használható legyen.
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Nagyreményű 
kisoroszlán

Bemutatkozik a TGE, az MAN vadonatúj 
kishaszonjárműve

Új területre lép az MAN: a TGE típussal a 
kishaszonjárművek piacára is kiterjeszti 
kínálatát a patinás müncheni márka, így 
már 3,0 tonna össztömegtől kezdődik a 
palettája. Ezáltal az MAN még teljesebb 
körű kiszolgálást nyújthat ügyfeleinek, sőt, 
új ügyfélkört is megcélozhat nagymérték-
ben személyre szabott megoldásaival.

Habár a kategória új az MAN 
számára, a megközelítés a márkától 
megszokott: a nagyobb tehergépko-
csik piacán kínált ügyfélközpontú 
szolgáltatásokat, a speciálisan kép-
zett, elkötelezett értékesítők szak-
értelmét, valamint a különféle fel-
építményezőkkel és egyéb szakmai 
partnerekkel hosszú évek, évtizedek 
alatt kiépült kiváló együttműködést a 
kishaszonjárművek piacán is szeretné 
kamatoztatni. Az oroszlános gyártó a 
TGE típussal elsősorban a logisztikai 
ágazat és az építőipar szereplőit céloz-
za meg, ám speciális ipari alkalmazá-
si területekre és személyszállításra is 
ideális megoldást kínál az újdonság. 

Bőséges kapacitás
A TGE zárt és üvegezett furgonként, 
minibuszként, valamint rövid- és dup-
lafülkés fülke-alvázként is készül, gyá-
rilag is sokféle felépítménnyel. A típus 
kétféle tengelytávjával, háromféle tető-
magasságával és háromféle hosszúságá-
val gyarapítja a lehetőségek tárházát. A 
zárt furgonok 5,98, 6,83 és 7,39 méter 
hosszúsággal, illetve 2,34, 2,58 és 2,80 

TERMÉK      MAN TGE
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méter magassággal állnak rendelkezésre, így a raktér térfo-
gata elérheti a 18,3 köbmétert. A járművek 3,0 és 5,5 tonna 
közötti össztömegét 3,5 tonnás vontatókapacitás egészíti ki. 
A 3,5 tonnás modellek hasznos teherbírása eléri az 1,5 ton-
nát, ami ebben a kategóriában kiválónak számít. 

Hatékony, akárcsak nagyobb testvérei
Hasonlóan sokoldalú a TGE hajtásláncválasztéka is. Össz-
tömegtől függően első-, hátsó- és összkerékhajtással is ren-
delhető a típus, amelyekhez hatfokozatú kézi vagy nyolc-
fokozatú automatikus sebességváltó társítható. Kétliteres, 
négyhengeres dízelmotorját pedig kifejezetten a haszonjár-
művek nagyobb igénybevételére fejlesztette ki a Volkswa-
gen Csoport, a hosszú élettartamot és a gazdaságos műkö-
dést szem előtt tartva. A korszerű erőforrás 102, 122, 140 
és 177 lóerős teljesítményszintekkel szerepel a kínálatban.
 
Kényelmes, biztonságos és praktikus
A belsőtér kialakításán is érződik, hogy a TGE ízig-vérig 
haszongépjármű. Számos ötletes polc és rakodóhely segíti 
a vezető mindennapi munkáját, négyféle kivitelben készü-
lő vezetőülése pedig hosszú távon is megfelelő kényelmet 
nyújt. Az üléshuzatok kellően tartós anyagból készülnek. 

Korszerű megoldásokban és praktikus tárolóhelyekben nincs hiány a TGE igényes műszerfalán.

A furgonok háromféle hosszúsággal és magassággal készülnek, a raktér akár 18,3 köbmé-
teres is lehet.

Eddig 7,5 tonna össztömegtől indult az MAN teher-
gépkocsik termékkínálata, a TGE ezt a küszöböt 3,0 
tonnára vitte le.

TERMÉK      MAN TGE

A TGE vezetéstámogató rendszerei között pedig a vészfék-
rásegítő, az adaptív sebességtartó automatika, az éberség-
figyelő, a másodlagos ütközésvédelem, a városi automati-
kusan vészfékező funkció, a tolatva kiparkoláskor a hátsó 
keresztirányú forgalmat figyelő segéd, a vontatmánnyal 
manőverezést segítő rendszer és az oldalszélasszisztens 
egyaránt szerepel.

Digitális megoldások
Az MAN-től megszokott magas színvonalú szolgáltatások 
sorában pedig a teljes kishaszonjármű-piacon egyedül-
állónak számító új flottairányító megoldás külön említést 
érdemel. Ez a többek között a jármű aktuális állapotáról, 
karbantartásigényéről és földrajzi helyzetéről is azonnali, 
részletes tájékoztatást nyújtó rendszer gyári, illetve utólagos 
felszerelésként is rendelhető lesz az oroszlános márkától. 
Segítségével még hatékonyabbá tehető az MAN TGE üze-
meltetése, amely a kategória legjobb, 0,33-os légellenállási 
együtthatójával, legkisebb üzemanyag-fogyasztásával, illet-
ve mérsékelt szervizköltségeivel eleve a szegmens legkisebb 
teljes birtoklási költségét (TCO) kínálja. Így az oroszlános 
gyártó igen nagy várakozásokkal és reményekkel tekint leg-
kisebb típusa, a TGE piaci bevezetése elé. 
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Első pillantásra is látszik, hogy az új Tourliner a 
NEOPLAN család tagja. A szélvédő feletti kupolája ele-
gáns ívvel olvad bele a tető vonalába, lágy vonalait határo-
zott élek törik meg, továbbá karakteres első lámpatestei is 
minden kétséget kizáróan árulkodnak előkelő származá-
sáról. Ezek a bizonyos lámpatestek egyébként a márka ösz-
szes típusán egységesen megújultak, így már ezüst helyett 
fekete színű a hátterük, LED-es nappali menetvilágításuk 
pedig fénykarikaként veszi körbe a tompított fényszórót. 
Ez a sportos személyautókra jellemző motívum is kiváló-
an hangsúlyozza a NEOPLAN buszok dinamikus stílusát. 
Az új Tourliner karosszériájának aerodinamikai tulajdon-
ságai pedig húsz százalékkal javultak az elődjéhez képest, 
így a légellenállási együtthatója csupán 0,36. Ebben fontos 
szerepet játszanak az új külső visszapillantó tükrök, ame-
lyek áramvonalasabb kialakításuk mellett még nagyobb 
látóteret is biztosítanak.

Igényes belvilág
Hasonló igényességet sugároz a Tourliner utastere is. A bézs 
és szürke színárnyalatai, LED-es világítása, valamint a lebe-
gő hatású, azaz függőleges tartókonzolok nélküli felső cso-
magtartópolcai elegáns és tágas környezetet biztosítanak az 
utasoknak. Ráadásul a teljesen újfajta kialakítású szellőztető-

Belépő a prémiumosztályba
Bemutatkozik a NEOPLAN Tourliner új generációja

Megújult a NEOPLAN Tourliner, amely rendkívül sokoldalú alkal-
mazhatósága révén egy igazi mindenes, így kiváló termelékeny-
séget nyújt üzemeltetőjének, miközben márkanevéhez híven 
kívül-belül prémiumszínvonalat képvisel. A NEOPLAN új belépő-
típusa a hannoveri IAA kiállításon tartotta világpremierjét.

TERMÉK       Új NEOPLAN Tourliner

rendszer az egyéni levegőbefúvók huzatmentes működésé-
vel tovább fokozza a komfortérzetüket, és majdnem minden 
üléshez dupla USB-csatlakozó is rendelhető a kor követelmé-
nyeinek megfelelően.
A teljesen sík padlónak köszönhetően a belső elrendezés ru-
galmasan az adott felhasználás igényeihez igazítható, illetve 
ezáltal kényelmesebben megközelíthetők az ülések és köny-
nyebben elérhetők a felső polcok. A második ajtó mögé ke-
rekesszék-emelő is rendelhető, és ilyenkor akár hat üléspár is 
összetolható a padlóba épített síneken, helyet biztosítva két 
kerekesszékes utasnak.

Kiváló munkahely
A gépkocsivezető munkahelyét is nagy gondossággal ala-
kították ki a NEOPLAN tervezői. Az oldalsó konzolon 
praktikus tárolóhelyek sorakoznak, amelyekben akár A4-es 
mappák vagy nagy italos palackok is elhelyezhetők. A ke-
zelőelemek elrendezésének ergonómiáját is javították, va-
lamint már rendelkezésre áll a legújabb generációs Multi 
Media Coach (MMC) információs és szórakoztató rend-
szer öt-, illetve hétcolos képernyőjű változata az utazás fel-
pezsdítéséhez. Az új MMC készülékek továbbá hangvezér-
léssel is működtethetők és egyszerre két okostelefonnal is 
összekapcsolhatók. 
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Hatékonyságból is példás
Természetesen a D26-os dízelmotor korszerűsített változata 
gondoskodik az új Tourliner hajtásáról. A megnövelt teljesít-
mény-, illetve nyomatékértékek lehetővé tették egy hosszabb, 
2,73-os hátsó hídáttétel használatát, továbbá az automati-
zált TipMatic sebességváltó fokozatkapcsolási stratégiáját 
is optimalizálták. Sőt, a GPS-adatok alapján a domborzat-
hoz előrelátóan alkalmazkodó hajtásláncvezérlés, az MAN 
EfficientCruise is szerepel a kínálatban az MAN EfficientRoll 
szabadon gurító funkcióval együtt. Mindezek révén akár tíz 
százalékkal csökkent a Tourliner üzemanyag-fogyasztása az 
elődjéhez képest. Szintén újdonság a rugalmas szervizinter-
vallum, amely az alkatrészek kopásának figyelésével határoz-
za meg a szervizlátogatás szükségességét, növelve a jármű 
rendelkezésre állását.

Még nagyobb biztonságban
A Tourliner a biztonság terén is jelentősen fejlődött. Kíná-
latában megjelent az MAN AttentionGuard éberségfigyelő 
rendszer, továbbá automatikus vészfékrendszer, adaptív se-
bességtartó automatika és abroncsnyomás-ellenőrző is segíti 
a vezető munkáját. Ezenkívül a megerősített vázszerkezetével 

A belsőtér éppúgy prémiumszínvonalú, mint a többi NEOPLAN típus esetében.

Jól ismert kezelőelemek az ergonomikus kialakítású műszerfalon. Ma már USB-csatlakozó is dukál egy igényes 
autóbusz ülőhelyeihez.

A Tourliner kényelmére aligha lehet panasz.

TERMÉK       Új NEOPLAN Tourliner

már a 2017-ben életbe lépő ECE R66.02 borulási szabvány 
követelményeit is teljesíti. Ez előírja, hogy a vázszerkezet 50 
százalékkal több energiát nyeljen el, amit a gyártó a szaba-
dalmaztatott „cső a csőben” technológiájával, illetve nagyszi-
lárdságú acélok alkalmazásával ért el. A Tourliner ezenkívül 
két erős borulókeretet is kapott, egyet a B-oszlopnál, egyet 
pedig hátul. 

Szervizbarát
A jármű karbantartási munkálatait egyszerűsíti, hogy a 
motortér fedele, illetve az orrpanel kisebb tömegű és köny-
nyebben nyitható, mint korábban. Ráadásul az orrpanel több 
darabból áll, így kisebb sérülés esetén nem kell az egészet 
cserélni. A sarokelemek a lámpatestekkel együtt előrefelé 
kibillenthetők, ami megkönnyíti az izzócserét. A kerékjárati 
ívek körüli panelek pedig rövidebbek, ami 18 centiméterrel 
növeli a csomagtér nyílását. A háromtengelyes modellek ese-
tében a hátsó kerekek körüli burkolat immár két részből áll, 
ezáltal gyorsabban és olcsóbban cserélhető, ha megsérül.
Az új NEOPLAN Tourliner tehát optimálisan ötvözi a tel-
jes körű üzemeltetési költségre (TCO) jótékony hatású és a 
buszt a prémiumosztályba emelő megoldásokat. 
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Előretörő
alternatívák

Az MAN városi autóbuszainak újdonságai

Különösen sok érdekes innovációt 
vonultattak fel a városi buszok az 
MAN standján az IAA haszonjármű-
kiállítás alkalmával. A teljesen 
elektromos hajtású MAN Lion’s 
City csuklós busz önmagában is 
több jövőbe mutató koncepciót 
testesít meg, ám számos már 
sorozatgyártásba került újdonsággal 
is találkozhattak az érdeklődők.

Folyamatos továbbfejlesztésének 
köszönhetően továbbra is abszolút nap-
rakész az MAN hazánkban is jól ismert 
városi busza, a rendkívül sokoldalú Lion’s 
City. Módosításainak középpontjában az 
üzemanyag-fogyasztás csökkentése áll, 
ezenkívül optimalizálták a tömegét, javí-
tották a szervizelhetőségét és növelték az 
utaskapacitását.

Tíz százalékkal kisebb étvágy
A típus üzemanyag-hatékonyságát fokozza 
az automatikus alapjárati motorleállítás, a 
kétfokozatú levegősűrítő, az automatikus 
sebességváltók új vezérlőszoftvere, az ener-
giatakarékos LED-es belsőtér-világítás és a 
LED-es kijelzők. Sőt, a hűtés optimalizálá-
sával még az új, fekete alapszínű, hangsú-
lyosabb emblémával ellátott hűtőmaszk is 
hozzájárul az üzemanyag-fogyasztás mér-
sékléséhez. Ez egyébként nem csekély mér-
tékű, hiszen a jelenlegi Euro 6-os model-
lek akár tíz százalékkal is takarékosabbak 
EEV-s elődeikhez képest. Míg az optimali-
zált tömegű légkondicionálónak, a könnyű 
City Light üléseknek és a vázszerkezet, il-
letve a karosszéria módosításainak köszön-
hetően a 12 méteres modellek saját tömege 
mintegy kétszáz kilogrammal csökkent.
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Korszerűsített gépészet
Akárcsak a megújult TG-család teherautói, a városi buszok 
hajtásáról is a D20-as motor számos ponton korszerűsített 
változata gondoskodik. A D2066 LUH erőforrás 320 lóerős 
változata akár a 14,7 méter hosszú, háromtengelyes, 128 fő 
kapacitású Lion’s City L LE modellhez is optimális választás. 
Sőt, a Lion’s City szinte összes modellje biodízellel, 2017 ápri-
lisától pedig hidrogénezett növényi olajjal (HVO) is üzemel-
het. Ezenkívül a jól bevált Lion’s City Hybrid is megtalálható 
a kínálatban.
A csuklós buszok elektromos csuklóvezérlő rendszere opti-
mális nyomatékot biztosít a gépkocsivezetőnek ahhoz, hogy 
minden helyzetben biztonságosan és kényelmesen manőve-
rezhessen, például nagy szögben betört járművel elindulás-

TERMÉK     Városi buszok

kor megakadályozza a bebicskázást. A vezetőállás kényelmét 
pedig az új ISRI NTS2 ülés fokozza, amely ergonomikus de-
réktámaszt, sokféle állítási lehetőséget és üléshűtést kapott. 

Gazdaságosabb üzemeltetés
A teljes életciklusra vetített költségek optimalizálására is 
nagy figyelmet fektettek az MAN fejlesztői. A több részből 
álló oldalfalak nemcsak a tömeg szempontjából előnyösek, 
hanem sérülés esetén gyorsabban és olcsóbban javíthatók. 
Továbbá áttervezték a saját fejlesztésű ajtókat, amelyek rend-
kívül masszív felépítésűek, ugyanakkor gyorsan, csendesen 
és lágyan működnek. Újfajta rögzítésüknek köszönhetően 
semmilyen helyzetben sem keletkeznek feszültségek, ko-
pásálló alkatrészeket kaptak, valamint optimalizálták a ve-

A végállomásokon elhelyezett töltőoszlopokból öt-tíz perc alatt húsz kilométer megtételéhez elegendő áramot vehet fel az elektromos Lion’s City.

Az elektromos Lion’s City belsőtere nem különbözik a dízelekétől.

Konnektoros töltéskor, például éjszaka a telephelyen, legfeljebb száz 
kilowatt töltőteljesítménynél négy-hét órát vesz igénybe a teljes fel-
töltés.
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zetékek elvezetését. Teljesen burkolt 
hajtásuk masszívabb és jobban védett 
a portól, így az új ajtók nem igényel-
nek utólagos kenést, illetve utánállítást. 
Újdonságuk az elektromosan nyitható, 
egy- vagy kétszárnyú lengőajtó.
Végül, de nem utolsósorban az utastér-
ben igényesebb kárpitozás és elegáns 
színvilág teremt még kellemesebb kör-
nyezetet. Egyes ülésekhez USB-csat-
lakozó is tartozik, valamint vezeték 
nélküli internetkapcsolat (Wi-Fi) is 
kialakítható az utasoknak. Új opció to-
vábbá a második ajtóval szemben az ol-
dalfal alsó üvegezése, amely még több 
fénnyel árasztja el az utasteret. 

Fejlődő gázosok
Egyre nagyobb az igény az alternatív 
hajtású városi buszok iránt, amire az 
MAN több választ is bemutatott az 
IAA-n. Először is az oroszlános gyártó 
több mint hetven évvel ezelőtt vezette 
be első sűrített földgázzal hajtott au-
tóbuszát, így jelentős tapasztalatokkal 
rendelkezik a CNG-hajtás terén. Ezt 
kamatoztatva jelenleg Európában 39 
százalékos részesedéssel piacvezető 

ebben a szegmensben. Tavaly az MAN 
a városi autóbuszainak több mint egy-
ötödét CNG-erőforrással értékesítette. 
Magyarországra is szép számban kerül-
tek ilyen járművek, Kaposvár 40, míg 
Miskolc 75 gázüzemű Lion’s City buszt 
állított forgalomba a közelmúltban. 
A Lion’s City 12,8 literes, 310 lóerős 
E2876 LUH motorja biogázzal is üze-
melhet, így jóformán semleges a szén-
dioxid-terhelése. Ezenkívül a gázhaj-
tású típus szóló és csuklós kivitelben, 
alacsonypadlós és alacsonybelépésű 
felépítéssel egyaránt elérhető. Az IAA-n 
kiállított gázüzemű busz egyik különle-
ges megoldása az ajtóknál a belépőélek 
LED-es megvilágítása volt.

Moduláris villanyhajtás
A másik ígéretes alternatív hajtá-
si mód a városi buszok esetében az 
elektromos hajtás, amellyel már szin-
tén értékes tapasztalatokat szerzett az 
oroszlános gyártó az elmúlt években 
a Lion’s City Hybrid modell kapcsán. 
Az IAA-n kiállított, tisztán elektromos 
hajtású csuklós buszának különleges-
sége, hogy a töltési módok, illetve az 

energiatároló egységek tekintetében 
egyaránt moduláris, az üzemeltetők 
egyéni igényeire szabható megoldást 
kínált.
Ennek megfelelően a szóló, illetve 
csuklós járművek tetőre szerelt pan-
tográfos gyorstöltéssel, konnektoros 
éjszakai töltéssel vagy a kettő kombi-
nációjával is üzemeltethetők. Éjszakai 
töltés esetén legalább háromszáz kilo-
wattóra kapacitású energiatárolókra 
van szükség, hogy a busz hatótávol-
sága elérje a kétszáz kilométert. Ilyen-
kor a feltöltés legfeljebb száz kilowatt 
töltőteljesítmény mellett négy-hét órát 
vesz igénybe. Ezzel szemben a panto-
gráfos megoldás 250-450 kilowatt töl-
tőteljesítményt igényel a végállomáso-
kon elhelyezett, járművek fölé nyúló 
töltőoszlopoknál, ahol öt-tíz perc alatt 
húsz kilométer megtételéhez elegen-
dő áramot vehetnek fel a buszok. Ez 
esetben elegendő 80-160 kilowattóra 
akkumulátorkapacitás.
Az MAN villanybuszai egyébként 
ugyanazokat a töltő és energiatároló 
rendszereket használnák, mint a teher-
autói. A modularitás részeként továbbá 
elektromos, illetve hibrid elvű fűtő és 
légkondicionáló berendezések is szere-
pelnek majd a kínálatban. Az elektro-
mos Lion’s City ugyanis egyelőre még 
csak tanulmányjármű, várhatóan 2018-
ban kezdődik el az üzemeltetői teszte-
lés, 2019-ben pedig a sorozatgyártás. 
Ugyanakkor az MAN úgy tervezi, 
hogy 2030-ban már minden második 
értékesített városi busza helyileg nulla 
károsanyag-kibocsátású lesz. Az alter-
natív hajtási technológiák gyors elő-
retörése várható tehát az elkövetkező 
években. 

Az új, Euro 6-os Lion’s City modellek akár tíz százalékkal is kevesebb üzemanyagot fogyasztanak, mint EEV-s elődeik.

A Lion’s City CNG 12,8 literes, 310 lóerős E2876 LUH motorja sűrített biogázzal is üzemelhet,
így jóformán semleges a szén-dioxid-terhelése.
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Korszerűsített paletta

Az MAN és 
a NEOPLAN 
távolsági 
buszok 
újdonságai

Új modellváltozatok, hatékonyabb 
hajtásláncok, akadálymentesített 
kivitelek, új információs és 
szórakoztató rendszerek, valamint új 
extrafelszerelések – bőven kínáltak 
újdonságokat az MAN és a NEOPLAN 
távolsági buszok is a hannoveri IAA 
haszonjármű-kiállításon.

navigáció pedig a közlekedési informá-
ciókat is figyelembe veszi.
A Lion’s Coach és a Skyliner mostantól 
akadálymentesített kivitelben is rendel-
hető. Ez a Lion’s Coach esetében egy 
kerekesszék-emelőt, míg a Skylinernél 
a második ajtónál elhelyezett rámpát je-
lent, könnyen és gyorsan összecsukható, 
illetve eltolható utasülésekkel együtt. A 
Lion’s Coach új ülései pedig immár ál-
lítható fejtámlával szolgálják az utasok 
kényelmét.
A nemrég bemutatott MAN Lion’s In-
tercity városközi típus is tudott újat mu-
tatni az IAA-n, mégpedig a 13,25 méter 
hosszú, kéttengelyes, akár 63 ülőhellyel 
is ellátható C modellt. A kiállított pél-
dányba 290 lóerős D0836-os dízelmotor 
került.
A szintén a standon díszelgő NEOPLAN 
Cityliner pedig arra nyújtott kiváló pél-
dát, hogy az MAN Bus Modification 
Centre szakemberei számára szinte nem 
létezik lehetetlen, ha az ügyfelek egyedi 
igényeit kell megvalósítani a cégcsoport 
távolsági buszaiban. A bemutatójármű-
vet gördülő koncertteremmé varázsol-
ták ezerwattos hangrendszerrel, klubsa-
rokkal, teljes értékű konyhával, motoros 
mozgatású asztalokkal, üveg panoráma-
tetővel és színes LED-es hangulatvilágí-
tással. Így igazán sok érdekes látnivaló 
akadt a stand távolsági buszokat felsora-
koztató részén is. 

Annyira sikeres az EfficientLine cso-
mag az MAN TGX tehergépkocsik kö-
rében, hogy ezt az MAN Lion’s Coach 
távolsági buszon is bevezették az üzem-
anyag-hatékonyság fokozása érdekében. 
Alapja az optimalizált hajtáslánc a 460 
lóerős D2676 LOH motorral, a 12 foko-
zatú TipMatic automatizált sebességvál-
tóval és a 2,73 áttételű, hipoidfogazású 
hajtott tengellyel. Az EfficientLine mo-
dellek a nagyobb motor ellenére is száz 
kilogrammal könnyebbek, mint a legál-
talánosabb specifikációjú Lion’s Coach 
modellek. Továbbá az energiatakarékos 
gumiabroncsok, a könnyűfém keréktár-
csák, az abroncsnyomás-figyelő és a hát-
só kerékjárati ív áramvonalas burkolata 
is hozzájárul az üzemanyag-fogyasztás 

csökkentéséhez, akárcsak az MAN 
ProfiDrive járművezető-továbbképzés.
A NEOPLAN zászlóshajója, a Skyliner 
pedig tavaly óta Euro 6-os kivitelben 
szerepel a kínálatban. Áramvonalas ka-
rosszériája akár öt százalékkal is csök-
kenti az üzemanyag-fogyasztását, míg 
11 köbméteres csomagtere élenjáróan 
tágasnak számít az emeletes buszok 
szegmensében. A Skyliner akár 83 
utasüléssel is rendelhető, újdonságai kö-
zött pedig a 230 voltos aljzatok, az USB-
csatlakozók, a fedélzeti WiFi-kapcsolat 
és az új Multi Media Coach Advanced 
is felsorakozik. Ez utóbbi akár két mo-
biltelefont is kezelhet Bluetooth-on 
keresztül, hangvezérlése nyolc nyelven 
használható, a hétcolos kijelzőjén futó 
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A jövő szele
Konvojozás a hatékonyabb közúti közlekedésért

Betört a digitalizáció a fuvarozás és a logisztika területére is. 
Ennek egyik látványos eredménye az automatizált konvojozás 
technológiája, amelynek célja a közlekedés biztonságának 
és hatékonyságának fokozása. Az MAN aktív fejlesztője a 
konvojozáshoz szükséges műszaki megoldásoknak.



2016 ❘  2  MANmagazin   31

TECHNIKA       Konvojozás



32   MANmagazin  2016 ❘  2

TECHNIKA       Konvojozás

Már most is világosan látható, hogy a digitális tech-
nológia a közlekedés számára is hatékonyabb és gazda-
ságosabb megoldásokat tesz lehetővé. Nehéz-tehergép-
járművek esetén ennek tipikus példája a konvojozás, 
vagyis amikor a csúcstechnológia segítségével az egymás 
mögött haladó járművek a lehető legkisebb követési tá-
volságot tartják egymástól. Ezzel a megoldással a kisebb 
légellenállásnak köszönhetően a járművek üzemanyag-
fogyasztása és károsanyag-kibocsátása nagyjából 10 szá-
zalékkal csökken, valamint nem elhanyagolható a jármű-
vezetőt érő stressz mérséklődése sem. 

Biztonságosabb is
És mi a helyzet a biztonsággal? – tehetjük fel a kérdést. A 
rendszer fejlesztése során figyelembe vették, hogy a két 
tehergépkocsi közé bármikor besorolhat egy személy-

autó, amely például az autópálya elhagyására készül a 
következő kijáratnál. Ilyenkor a konvoj automatikusan 
szétkapcsolódik, majd amikor a köztes jármű távozik, 
visszaáll az eredeti formációba. Ráadásul a számítógép 
vezérelte teherautó gyorsabban reagál a külső ingerek-
re, mint azt a járművezető tenné. A technológia ezál-
tal hatékonyan részt vesz a balesetek megelőzésében is, 
ugyanis a statisztikák szerint a karambolok kilencven 
százaléka emberi tényező miatt következik be, illetve az 
autópályákon a legnagyobb kockázatot a nem megfelelő 
követési távolság miatti ráfutásos ütközések jelentik. A 
konvojozás a legújabb fejlesztésű járművek esetében a 
legkorszerűbb adattovábbítási és járművezető-támogató 
technológiákat alkalmazva működik, ezért egyértelmű-
en a közúti közlekedés biztonságának javítása irányába 
billenti a mérleget. 

MIT HOZHAT A JÖVŐ?
Könnyen elképzelhető, hogy a konvojok és az önvezető jár-
művek mögött álló technológia elér egy olyan szintre, amikor 
a járművezető közbeavatkozása nélkül is halad a tehergépko-
csi. A pilóta ugyan bent ül a fülkében, de nem szükséges sem 
a kormányhoz, sem az egyéb kezelőelemekhez érnie. A jár-
mű önállóan kommunikál a konvoj elején haladó gépkocsival, 
mozgását, haladását ahhoz igazítja. Gondoljunk csak bele, 
mennyivel többet dolgozhatna havonta a tehergépkocsi, ha 
önvezető módra kapcsolva a járművezető pihenőidejében is 
gyűjtené a kilométereket! 

A sűrű forgalom nem akadály. A konvojozás technológiája a közlekedés többi résztvevőjét is tekintetbe veszi.

Az MAN Truck Forum elől indult útjára a két „elektronikus vonórúddal” 
összekapcsolt MAN TGX szerelvény.
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A szakértők szerint ezek az automatizált konvojok a for-
galom áramlásának egyenletességét is javítják majd az 
autópályákon, hiszen a konvojhoz csatlakozó járművek 
sebessége is egyenletes lesz. A járművek közötti távolság 
csökkenésének köszönhetően a konvoj résztvevői kisebb 
helyet foglalnak el, ez csökkenti az utak zsúfoltságát. 

Most már a jogalkotókon a sor
Az MAN fejlesztői évek óta dolgoznak az autonóm vezetési 
technológia és a járművek fejlesztésén. A vállalat szakembe-
rei műszaki oldalról elképzelhetőnek tartják, hogy 2020-ra 
az önvezető konvojok elindulhatnak Európa útjain. Ez már 
leginkább csak azon múlik, hogy sikerül-e kidolgozni addig-
ra a jogszabályi hátteret; a kezdeményezéshez a csatlakozó 
országokban jogharmonizáció szükséges. Tisztázni kell a 
felelősségi köröket, hiszen képzeljük el, ha mégis bekövetke-

zik egy baleset, ki lesz a felelőse: a fuvarozóvállalat, akinek a 
gépkocsija a balesetet okozta? A járművezető, aki az automa-
tizált konvojba bekapcsolódott tehergépkocsira hagyatkozva 
nem vezetett éppen? A gépkocsi gyártója? Vagy a gépkocsiba 
beépített technológia szállítója? Legalább ennyire fontos a 
résztvevők, az érintett iparágak és az egyes tehergépkocsi-
gyártók közötti szoros együttműködés, amely nélkül elkép-
zelhetetlen a koncepció megvalósulása. És nem feledkezhe-
tünk meg a forgalom többi résztvevőjéről sem, akiknek meg 
kell szokniuk, hogy akár 40 tonnás szerelvények is önvezető 
üzemmódban, a gépkocsivezető aktív felügyelete nélkül köz-
lekednek az autópályákon. 

ÉLES BEVETÉSEN
Idén tavasszal a holland EU-elnökség idején Hollandia kez-
deményezésére a „European Truck Platooning Challenge 
2016” projekt keretében az MAN két TGX 18.480 nyerges 
vontatót biztosított a konvoj számára. Április 4-én az MAN 
Truck Forumban, azaz a gyártó müncheni ügyfélközpontjá-
ban újságírók, alkalmazottak és meghívott vendégek előtt a 
konvojt a német közlekedési miniszter, Alexander Dobrindt 
indította el Rotterdam felé. A holland városban április 6-án az 
EU közlekedési miniszterei számára tartott megbeszélésen 
már be is számolhattak a konvoj sikeres, országok közötti 
útjáról, valamint a kísérlet eredményeiről.
 „A gazdaságosabb közlekedés és a környezeti terhelés 
mérséklése érdekében a jövőben új megoldásokat kell talál-
nunk. Az üzemanyag-fogyasztás csökkentése csak bizonyos 
mértékig valósítható meg az aerodinamika javítása, valamint 
a hatékony vezetési technikák oktatása révén. A digitális in-
novációk sokkal jelentősebb hatással vannak a gazdaságos-
ságra” – mondta Joachim Drees, az MAN Truck & Bus AG 
elnök-vezérigazgatója. Ennek egyik formája a konvojozás. 

HOGYAN MŰKÖDNEK 
AZ AUTOMATIZÁLT 
KONVOJOK?
A „vezényutasítások” a konvojt vezető szerelvényből jármű-
vek közötti vezeték nélküli kommunikációs rendszert hasz-
nálva (ITS-G5) jutnak el a többi tehergépkocsihoz, illetve 
vissza a sor elején haladó szerelvényhez. A kommunikációs 
rendszer 5,9 gigahertzen működő Wi-Fi hálózatot használ. 
A konvojokban közlekedő tehergépjárművek között 10-15 
méteres követési távolság, vagy máshogy fogalmazva 80 ki-
lométer/óra sebességnél nagyjából fél másodperc követési 
idő van, amit a járművek közötti kommunikáció és a különbö-
ző vezetéstámogató rendszerek tesznek lehetővé. Az adott 
útvonalon a konvoj elején haladó jármű határozza meg a se-
bességet és az irányt, és minden szükséges információt a 
korábban említett Wi-Fi hálózaton keresztül juttat el a többi 
gépkocsihoz. Ha az elöl haladó jármű fékez vagy gyorsít, ak-
kor ezt a mögötte haladók is azonnal, a másodperc tört része 
alatt reagálva pontosan követik. 

Sikeres főpróba: Daniel Heyes, a konvojozás projektvezetője az MAN-
nél, elégedett volt a rotterdami tesztúttal.

Együttműködésben (balról jobbra): Joachim Drees, az MAN Truck & Bus
elnök-vezérigazgatója, Andreas Renschler, a Volkswagen Truck & Bus
elnök-vezérigazgatója és Alexander Dobrindt német közlekedési 
miniszter nyomta meg a European Truck Platooning Challenge 
tesztjének indítógombját.



Összesen 11 különleges gyá-
ri bemutatójármű vendégeskedett 
az etyeki rendezvényen a hazai pre-
mier keretében. Az ügyfelek a TGL 
8.220 duplafülkés tűzoltóautótól a 
TGM 18.290 hűtődobozos autón és 
a TGS 32.420 8x4-es betonkeverőn, 
TGS 26.500 6x2-es rönkszállítón, 
illetve TGS 33.580 6x4-es nyerges 
vontatón keresztül a TGX 18.640 
PerformanceLine Edition korlátozott 
példányszámú csúcsmodellig a TG-
család minden típusát kipróbálhatták 
a filmgyár területén kijelölt sajátos 
hangulatú tesztútvonalon. Sőt, még 
az a TGX 18.500 XLX EfficientLine 3 
nyerges szerelvény is rendelkezésük-

Megérkeztek az új sztárok

Az MAN megújult TG EfficientLine3 sorozatát bemutató 
road show magyarországi állomása

Filmcsillagok nyomában érkeztek meg 
a megújult MAN TG-család különleges 
tagjai az etyeki Korda Filmstúdióba 
november 24-én. Itt ért véget ugyanis az 
MAN nemzetközi road show-ja, amely 
közel két hónap alatt 11 országban 
mutatta be az ügyfeleknek a TG-család 
újdonságait, tesztvezetési lehetőséggel 
egybekötve. Hazánkban is több százan 
ünnepelték az oroszlános márka új 
sztárjainak hivatalos bevonulását. 

re állt, amely idén nyáron egy több 
ezer kilométeres, a TÜV által hite-
lesített közúti teszten igazolta, hogy 
átlagosan 6,35 százalékkal kevesebb 
üzemanyagot fogyaszt, mint előd-
je, az EfficientLine 2 generáció. A 
TGS 35.500 8x4-es, tridemtengelyes 
billencset és a TGS 18.360 4x4-es, 
sószóró felépítménnyel ellátott teher-
autót persze jellegükhöz illően terep-
pályán vezethették a meghívottak. A 
vendégek továbbá két nagyágyút, egy 
TGX 41.640 8x4-es nehézvontatót és 
egy TGS 35.500 8x2-es darus-platós 
tehergépkocsit is testközelből megis-
merhettek a rendezvényen.
A szakmai előadásokon pedig az 

MAN Kamion és Busz Kereske-
delmi Kft. szakemberei többek kö-
zött két új szolgáltatást, az MAN 
AssistanceCard kártyát és a RIO nyílt 
forráskódú, felhőalapú „operációs 
rendszert”, is részletesen bemutat-
tak az érdeklődőknek. Mindemellett 
MAN dakaros kamionnal élményau-
tózás, Volkswagen és Audi gépkocsik 
tesztvezetése, teherautó-szimuláto-
rozás, emlékfotózás és a filmgyártás 
kulisszatitkaiba való bevezetés színe-
sítette a programot. Így a vendégek-
nek nemcsak rendkívül hasznosan, 
hanem nagyon szórakoztatóan is telt 
a szakmai nap a Korda Filmstúdió-
ban. 

Nagy érdeklődés övezte a TGS 35.500 8x2-es 
darus-platós tehergépkocsit is.

A TGS 35.500 8x4-es billencset és a TGS 
18.360 4x4-es hókotrót tereppályán vezethet-
ték az ügyfelek.
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Gazdaságos megoldás 
kompromisszumok nélkül.

A beszerzés, az üzemeltetés 
és a továbbértékesítés során 
is előnyöket nyújt Önnek.

Az S.CS UNIVERSAL az EXECUTIVE csommaggal 
kiegészítve a prémiumfelszereltséget a pótkocsira 
és a gumiabroncsokra vonatkozó teljes körű 
szervizszolgáltatással, pótkocsi-telematikával és 
vonzó finanszírozással társítja. Ez a pótkocsi teljes 
élettartama során megtérül Önnek.

További információ: +36 22 814 100

EXECUTIVE csomag:

A pótkocsit és a szolgáltatásokat 

magában foglaló teljes körű megoldás.



Köszönjük ügyfeleinknek és partnereinknek a bizalmát
és az egész éves együttműködést!
Tartsanak velünk 2017-ben is a hatékonyság és a siker útján!

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag új évet kívánunk!

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.

2330 Dunaharaszti 9027 Győr 7630 Pécs 3580 Tiszaújváros
Csonka János u. 2.  Berkenyefa sor 1. Pécsváradi út 4. Bay Zoltán u. 15.

Tel: (24) 520-300  Tel: (96) 515-460 Tel: (72) 539-400 Tel: (49) 544-400

Fax: (24) 520-301 Fax: (96) 515-461 Fax: (72) 539-401 Fax: (49) 544-401
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