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Nový MAN TG - SmartSelect  

 

• Nejvíce inovativní technologie ve vozidle  

• Ovládání infotainmentu optimalizované pro nákladní 

automobily 

• Jistý pohyb v každém okamžiku 

 

Praha, 14. 2. 2020 - Nová generace nákladních vozů MAN TG používá 

pouze ovládací prvky, které vyhovují konkrétním požadavkům nákladních 

vozidel a které zajišťují intuitivní a korektní provoz s malým rozptýlením ve 

všech jízdních situacích. MAN se proto záměrně vzdal používání dotykové 

obrazovky při používání informačního a mediálního systému. Při používání 

dotykové obrazovky váš pohled automaticky sleduje váš prst - a je tedy 

směřován od dění na silnici. Kromě toho musí být obrazovka umístěna na 

úrovni, kde je možné na ni dosáhnout ručně, což ztěžuje přizpůsobení 

pohledu mezi pozorováním na blízko a dálku. Celkově znamená použití 

dotykové obrazovky, že pro její ovládání musí řidiči přesunout svůj pohled z 

toho, co se děje na silnici, po relativně dlouhou dobu. To znamená vyšší 

bezpečnostní riziko. 

U nových nákladních vozidel MAN TG byl u systému MAN SmartSelect 

vyvinut princip ovládání „zatlačení a stisknutí“ speciálně pro odvětví 

nákladních vozidel. Ovládání je ergonomicky umístěno v přístrojové desce 

na provozní úrovni vedle sedadla řidiče a je doplněno funkcí touchpadu. To 

znamená, že řidič zůstane během provozu soustředěn na vozovku a prvky 

displeje. Hmatová zpětná vazba, jako je západka a zasunovací bod, byla 

upravena tak, aby zajistila správný vstup, když se vzduchem odpružené 

sedadlo řidiče pohybuje nahoru a dolů při jízdě na drsnějších površích. 

Opěrka zápěstí stabilizuje provozní ruku a odebírá zátěž z ramene řidiče. 

Pro uvolnění přístupu na sedadlo spolujezdce lze zbytek sklopit dopředu 

přes MAN SmartSelect. Jde o inteligentní koncept, který je v současné 

době v sektoru nákladních vozidel ojedinělý. 

Tímto způsobem nabízí MAN SmartSelect intuitivní a rychlé ovládání s 

minimálním rozptýlením v jakékoli jízdní situaci a je ideální pro provozování 

mediálního systému MAN. 
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MAN EasyControl - inteligentně umístěná řídicí jednotka 

Uzavření posuvné střechy, zapnutí reflektorů nebo nastartování motoru pro 

sklápění: to vše lze nyní provést i tehdy, když jsou dveře řidiče otevřené 

poté, co řidič vystoupil. Při vykládce během přepravních operací ve 

městech nebo v případě nouze může řidič také bleskově zapnout výstražný 

systém z vnějšku vozidla. K tlačítkům se snadno dostane pokud jsou dveře 

řidiče otevřené. Ovládání je umístěno tam, kde je chráněno proti stříkající 

vodě a nečistotám. Každý spínač má identifikační označení. Tím se zabrání 

nesprávné obsluze. 

V závislosti na tom, k jakému účelu a provozu se vozidlo používá si může 

zákazník zvolit , zda má tlačítka, která lze volně přiřadit, které může 

servisní středisko programovat pomocí funkcí podle přání zákazníka; nebo 

zákazník může použít konkrétně příslušná předkonfigurovaná přiřazení. 

 

Další informace na www.mantruckandbus.cz 

 

Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus 

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

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

z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá 

k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program 

snižování celkových nákladů vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující 

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

a je přidanou hodnotou pro naše zákazníky. 

 
 

 
 
MAN Truck & Bus, jeden z největších evropských výrobců dodávkových, nákladních a užitkových vozidel a poskytovatel dopravních řešení 

dosáhl v roce 2016 obratu 9 miliard Eur. Je výrobcem a dodavatelem dodávkových automobilů, nákladních vozidel, autobusů, vznětových 

a plynových motorů stejně jako služeb spojených s dopravou pasažerů a transportem zboží. MAN Truck & Bus je společností Volkswagen 

truck & Bus GmbH a zaměstnává celosvětově 35 000 zaměstnanců.  


