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MAN Truck & Bus je eden vodilnih evropskih proizvajalcev gospodarskih vozil in ponudnikov transportnih storitev z letnim 

prometom okoli 11 milijard Evrov (2019). V paleti izdelkov so kombiji, tovornjaki, avtobusi/turistični avtobusi ter dizelski 

in plinski motorji, pa tudi s toritve povezane s potniškim in tovornim transportom. MAN Truck & Bus je podjetje skupine 

TRATON SE, ki zaposluje po vsem svetu več kot 37.000 ljudi. 
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MAN podpira boj proti koroni: Novo vozilo za 

cepljenje prinaša cepljenje k bolnikom. 

 
MAN podpira nacionalno strategijo cepljenja z mobilnim vozilom za cepljenje MAN eTGE z električnim 

pogonom, ki poskrbi, da se doze cepiva pripeljejo na okolju prijazen način.  

 

Če bolniki ne morejo v center za cepljenje, morata cepivo in zdravnik 

obiskati bolnike – na primer v domovih za starejše ali na podeželju. Po 

mnenju strokovnjakov je obsežno cepljenje eden najučinkovitejših 

ukrepov proti nadaljnjemu širjenju virusa Corona SARS CoV-2. Zato je 

MAN Truck & Bus zdaj v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki s 

področja zdravstvene nege razvil tudi inovativno mobilno enoto za 

cepljenje, ki je naslednica mobilne enote za testiranje. 

 

 Mobilna enota za cepljenje na osnovi kombija MAN eTGE je 

opremljena s hladilnimi zaboji, opremo za prvo pomoč in prostorom 

za največ šest potnikov. 

mailto:tanja.cinc@man.eu
http://www.man-slovenija.si/
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 Obratovanje brez škodljivih izpustov omogoča kombi eTGE z 

električnim pogonom in akumulatorskim napajanjem. 

 Centri za decentralizirano cepljenje neposredno za ljudi, ki spadajo 

v skupine z visokim tveganjem. 

 

Z enoto za mobilno cepljenje želi MAN pomembno prispevati k obvladovanju 

pandemije Covid 19, saj omogoča vozilo na osnovi popolnoma električnega 

MAN eTGE prevoz cepiv in zdravstvenega osebja neposredno do ljudi. 

Osebe, ki spadajo v najbolj tvegane skupine – predvsem starejši od 80 let, 

pogosto le težko sami pridejo do centra za cepljenje, še zlasti, če ni v kraju 

njihovega prebivališča. Tu pride na pomoč MAN s svojim inovativnim 

konceptom vozila: Kot podpora decentralizirani nacionalni strategiji 

cepljenja, je mobilna enota za cepljenje eTGE posebej zasnovana za 

decentralizirano cepljenje in opremljena s hladilnimi zaboji, opremo za prvo 

pomoč in prostorom za največ šest oseb – na primer za zdravstveno osebje, 

ki lahko izvaja cepljenje na terenu. 

 

Prvič se bo vozilo uporabilo v Fürstenfeldbrucku in Dachauu. Medicinsko 

osebje skupine MAN Truck & Bus iz münchenske poslovne enote pa bo po 

potrebi spremljalo in podpiralo tudi ekipe za cepljenje dveh okrožnih 

zdravnikov. 

 

"Z našimi vozili smo vedno pomembno prispevali k družbi. Omogočajo, 

da so police supermarketov polne, z javnim prevozom pripeljejo ljudi 

na delo in poskrbijo, da lahko reševalne sile in gasilci opravljajo svoje 

pomembne naloge," poudarja Andreas Tostmann, predsednik 

izvršilnega odbora družbe MAN Truck & Bus SE. "Zato je za nas 

samoumevno, da podpiramo državno strategijo cepljenja tudi z 

inovativnim konceptom vozila." Tostmann vidi možne naloge enote za 

decentralizirano cepljenje v domovih za ostarele, negovalnih službah, 

zavetiščih za begunce in celo v izoliranih območjih, ki so preveč 

oddaljena od najbližjega centra za cepljenje. 

 

"Cepljenje je ključ do normalnosti. Zato osebno podpiram prizadevanje 

nemške vlade, da čim prej zagotovimo imunost čim več ljudi, "poudarja 
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Tostmann. "Kot gospodarska družba se MAN zaveda tudi svojega 

pomena pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe prebivalstva. Že od 

samega začetka pandemije naši zaposleni v servisnih delavnicah in 

obratih opravljajo svoje delo pod najstrožjimi varnostnimi ukrepi in s 

tem zagotavljajo, da so police polne, ljudje pa mobilni." Tostmann 

nadaljuje: "Prepričani smo, da higienski ukrepi v MAN-u zagotavljajo 

našim zaposlenim zelo visoko raven zaščite. Ohranjanje proizvodnje je 

izjemno pomembno, saj omogoča inovativne ideje – kot je ta mobilna 

enota za cepljenje in nenehno ustvarjanje dodane vrednosti, ki jo 

družba potrebuje za financiranje odziva na pandemijo. 

 

 
MAN podpira nacionalno strategijo cepljenja z mobilnim         Po diagnostičnem vozilu MAN Coronavirus (levo) je  

vozilom za cepljenje MAN eTGE z električnim pogonom,        mobilna enota za cepljenje MAN eTGE že drugo vozilo, 

ki poskrbi, da se doze cepiva pripeljejo na okolju prijazen       s katerim MAN prispeva k boju proti pandemiji. 

Način. 

 

 

Podjetje si zato zelo prizadeva zagotoviti varnost svojih kolegov: "Od začetka 

pandemije so bili naši ukrepi znotraj MAN-a vedno bolj strogi kot zunaj 

njega," pojasnjuje dr. Oliver Breitkopf, glavni zdravnik podjetja MAN Truck & 

Bus v Münchnu. "Zdravstvena služba zelo natančno spremlja znanstveni 

razvoj, da se lahko hitro odzove na tukajšnje inovacije in poskrbi za razumne 

ukrepe. Med drugim spada sem tudi načrt testiranja, ki bi zagotovil zgodnjo 

ustavitev širjenja okužbe s korono, če bi se slednja pojavila med zaposlenimi. 

"Poleg tega, da dela od doma čim več zaposlenih, obstaja še raven zaščite 

in varnostni koncept, po katerem se ocenjuje vsako delovno mesto. Glede 

na okoliščine se nato predpiše osebna zaščitna oprema ali celo spremeni 

delovni proces, na primer zaradi ustvarjanja večje razdalje. 
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Hiter pregled prednosti MAN-ove mobilne enote za cepljenje: 

 Prilagodljivo cepljenje tam, kjer je to najbolj potrebno. 

 Enostavno cepljenje bolnikov z omejeno gibljivostjo, npr. v domovih za 

ostarele. 

 Hitrejše doseganje želenega obsega cepljenja. 

 Prostor za do šest oseb s hkratnim hlajenim prevozom cepiva. 

 

Kot popolnoma električno vozilo z akumulatorskim napajanjem je eTGE 

popolnoma brez škodljivih izpustov. Doseg s polnimi akumulatorji je v praksi 

približno 120 do 140 km (115 km po merilih WLTP). eTGE povsem napolnite 

v dobrih petih urah na izmenični omrežni vtičnici z močjo 7,2 kW. Enosmerno 

polnjenje (40 kW) z vtičem CCS omogoča hitro polnjenje do 80 % v samo 45 

minutah. Poleg šestih sedežev za spremljevalno medicinsko osebje, spadajo 

med opremo tudi hladilniki, komplet za prvo pomoč, avtomatska drsna vrata, 

klimatska naprava, stacionarna klimatska naprava in avtomatska stopnica. 

 

Pri tem projektu ni bilo pomembno samo vozilo, temveč tudi hitro sodelovanje 

priznanih strokovnjakov z različnih področij. Rezultat predstavitve mobilnega 

diagnostičnega vozila MAN Coronavirus, predstavljenega oktobra 2020, je 

še eno inovativno in praktično zasnovano vozilo, ki pomaga pri obvladovanju 

pandemije. 

 

 
Mobilna enota za cepljenje MAN eTGE ima prostor za 6      V tovornem prostoru mobilne enote za cepljenje so hladilni   

oseb, na primer za zdravstveno osebje, zahvaljujoč      zaboji, oprema za prvo pomoč in dovolj prostora za morebitne 

preurejenemu in razdeljenemu tovornemu prostoru.       druge pripomočke, na primer decentralizirano postajo za cepljenje. 
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