
Filtry jsou důležitou součástí ochrany vozidla MAN proti 
předčasnému opotřebování a udržení výkonu motoru  
v dlouhodobém horizontu. 
Pokud se na místo originálních filtrů používají neoriginální, 
muže dojit k významnému poškození motoru, a to zejmé-
na v případě olejového filtru. 
Kvalita filtračního materiálu a zpracování spojovacích 
bodů, jako jsou kryty nebo těsnění, hraje důležitou roli při 
zajišťování plynulého chodu motoru.

Pouze Originální filtry MAN prochází rozsáhlým testová-
ním - nejenom na zkušebních stolicích, ale i v reálných 
zkušebních podmínkách. Od začátku výroby je použita 
zpětná vazba ze všech servisů k pravidelnému zlepšování 
výrobního procesu.

TRUCK balíčky, servis s výměnou oleje.

Je nějaký rozdíl mezi běžně dostupnými neoriginálními 
filtry a originálními filtry MAN pro moje vozidlo MAN? 
Ano, velmi velký rozdíl, protože neoriginální filtry nejsou 
schváleny při procesu vývoje motoru. To znamená, 
že nebyly provedeny žádné kontroly, zda filtry splňují 
stanovené požadavky MAN, jak dobře funguje filtrace a do 
jaké míry jsou pro tyto filtry platné intervaly výměny filtrů 
doporučené našimi servisy. Kvalita se proto může značně 
lišit od originálních filtrů MAN.

Co se může stát, když budu používat neoriginální filtry?
U motorů poškozených nevhodným filtrem se nefiltrovaný 
olej dostává na čistou stranu olejového filtru.
To je patrné z usazenin na krytu hlavy válců. Citlivé části  
motoru, jako například olejové mazání hlavního ložiska 
klikového hřídele, mohou být poškozeny do takové míry, že 
dojde k vážnému poškození motoru. V případě poškození 
ojnice nelze již blok motoru opravit.

Jaké následky má tento druh poškození a co mohu 
udělat?
V případě poškození může mít použití neoriginálních filtrů 
za následek ztrátu záruky. 
To znamená, že MAN nebude za závady zodpovědný. 
Proto důrazně doporučujeme nepoužívat takové filtry  
a neprodleně je vyměnit za originální filtry MAN. 
Kromě toho byste měli přijmout nápravná opatření proti 
možným škodám z důvodu použití neschválených filtrů.

NENÍ NIC LEPŠÍ NEŽ
ORIGINÁL.

   100 % odpovídající rozměry
   Dokonale těsní
   Špičkový výkon filtru díky minimálnímu pronikání 
nečistot

   Vysoká spolehlivost motoru 
   Dlouhá celková životnost motoru díky včasné výměně 
   Optimální interval výměny filtru
   Kvalita originálních dílů MAN zaručuje maximální 
životnost

Vaše zákaznické výhody:

Uvedené ceny jsou doporučené a kalkulované bez DPH.  
Konkrétní použitelnost dílu je třeba ověřit dle VIN vozidla v autorizovaném 
servisu MAN. Texty a ilustrace jsou nezávazné. 
* Nabídka je platná pouze u participujících autorizovaných servisů MAN  
do vyprodání zásob.

MAN Truck & Bus - Člen skupiny MAN

Pro více informací: 
www.mantruckandbus.cz
www.manoriginal.cz

Váš autorizovaný servis MAN

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.
Obchodní 120
251 70 Čestlice
Česká republika
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KVALITA VÍTĚZÍ
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Číslo dílu Název dílu
TGL Euro  

3/4/5                                                 
TGX / TGS / 
TGM Euro 4

TGX / TGS / 
TGM Euro 5

06.56631-0239 těsnicí kroužek • • •
51.05500-6073 vložka filtru motorového oleje • - -
51.05504-0122 vložka filtru motorového oleje - • •
51.12503-0061 vložka palivového filtru • • •
51.12503-0062 vložka palivového filtru • • •
81.08405-0018 vložka vzduchového filtru • - -
81.08405-0021 vložka vzduchového filtru - • •
81.15403-0000 vložka filtru pro AdBlue - - •
81.15403-6089 vložka filtru pro AdBlue - - •
81.61910-0030 filtr ventilace vnitřního prostoru • • •

motorový olej • • •

+ +

TGL Euro 3/4/5 4válec
zvýhodnění 
až 39%

+ +

TGX / TGS / TGM Euro 4
zvýhodnění 
až 33%+ +

TGX / TGS / TGM Euro 5
zvýhodnění 
až 25%+ +

Při údržbě spojené s výměnnou motorového oleje na vozidlech 
s motorem Euro 6, získáte jako malé poděkování 5L Originálního 
motorového oleje MAN normy MAN 3677 za jednu korunu.*

Olej je jedním z nejdůležitějších prvků ve Vašem MAN motoru. Snižuje tření mezi pohyblivými částmi, čímž se snižuje 
jejich opotřebení. Také zabraňuje korozi a hromadění zbytků ze spalování. Tím, že absorbuje a pohlcuje tepelné 
energie, chrání motor před přehřátím.

NEODOLATELNÁ NABÍDKA 
NEJEN PRO VÁŠ MAN MOTOR, ALE I PRO VÁS!

Výhody našich balíčků:
 � Atraktivní cena, úspora až 39 %
 � Kvalita originálních dílů
 � Odborně proškolený personál
 � Delší životnost díky optimální servisní péči
 � Dvouletá záruka

Servis s výměnou oleje:
 � Výměna motorového oleje 
 � Výměna vložky olejového filtru
 � Výměna vložky palivového filtru (a předfiltru, pokud je v sestavě)
 � Výměna vložky vzduchového filtru
 � Výměna vložky kabinového filtru

24

Originální díly MAN nyní nově s dvouletou zárukou.  
Při montáži v autorizovaném servisu se záruka vztahuje i na úhradu nákladů práce  

servisu a případné následné škody, které vadný díl způsobil.  
Záruka je platná ve všech evropských autorizovaných servisech MAN.

DÁREK PRO VÁS

* Nabídka je platná pouze u participujících autorizovaných servisů MAN


