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Nový MAN TG - ideální a ergonomická sedadla 

 

• Přepracovaný obrys 

• Nové funkce sedadel 

• Intuitivní ovládání 

 

Praha, 14. 2. 2020 - Sedadlo řidiče je prvek, který doplňuje pracovní místo 

řidiče. Je to místo, kde řidiči denně tráví mnoho hodin. Současně není 

dlouhodobé držení těla v sedě pro člověka ideální. Z tohoto důvodu musí 

být sedadla řidičů co nejpohodlnější. Nová generace sedadel pro novou 

řadu nákladních vozidel byla vyvinuta a navržena společností MAN jako 

výsledek četných průzkumů řidičů a tisíců testovacích kilometrů. 

Kromě zcela nového obrysu se sedadla vyznačují dalšími novými funkcemi. 

Například u modelů s pneumatickým odpružením je funkce nastavení výšky 

bezpečnostního pásu. Upravená poloha bezpečnostního pásu v kombinaci 

s předpínačem bezpečnostního pásu navíc snižuje riziko zranění v případě 

nehody. Rozsah nastavení sedadel byl zvýšen o 50 milimetrů v podélné 

ose, což dává nyní dohromady 230 milimetrů. Ve výškové ose je rozsah 

nastavení nyní 120 milimetrů. Tímto způsobem mohou řidiči najít ideální 

polohu sedadla bez ohledu na to, zda mají mimořádně velkou nebo malou 

výšku. 

Ovládání je zcela intuitivní, protože páky pro nastavení různých funkcí 

sedadla jsou různé ve tvaru a dotyku, jsou umístěny v logických ovládacích 

skupinách a jsou snadno dosažitelné a prakticky uspořádány. Exkluzivní 

design MAN navíc automaticky podporuje ergonomické a správné sezení. 

To je umožněno různými úrovněmi tvrdosti pěny a konturami pěny 

specifickými pro MAN. 

Nejluxusnějším modelem nové generace sedadel je vzduchem odpružené 

sedadlo řidiče s podporou bederní oblasti, seřízením ve výšce ramen a 

integrovanou opěrkou hlavy. Vzduchem odpružené sedadlo nabízí 

nastavení výšky v devíti úrovních a dle hmotnosti, včetně funkce paměti a 

funkce rychlého spouštění, což usnadňuje nastupování a vystupování z 

vozíku. Svislé tlumení lze individuálně nastavit v sedmi úrovních nebo zcela 

zablokovat. U kabin se spacími lehátky je chránič trupu automaticky 
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integrován do odpovídajících oblastí na zadní straně sedadla. 

Volitelná aktivní klimatizace chladí, zahřívá a suší kontaktní plochy na 

sedáku a opěradle. Zde vzduch proudí jemnými otvory povrchu. Suchý a 

pohodlný pocit ze sedadla zvyšuje pocit pohody řidiče při všech teplotách. 

Obzvláště v zimě zajišťuje rychlá reakční doba vyhřívání sedadla příjemné 

teplotní prostředí v krátkém čase. 

Potahy jsou k dispozici v provedení částečně koženém, přičemž hlavová 

opěrka, boční panely a přední střední část sedáku jsou vyrobeny z 

elegantní, ale velmi robustní přírodní kůže. Centrální sekce jsou vyrobeny z 

vysoce kvalitní Alcantary, která je prodyšná, antistatická a hypoalergenní. 

Textilní potahy sedadel ve verzi Comfort jsou vyrobeny z velmi odolného 

velurového materiálu. Velur vyniká díky sametovému měkkému pocitu, 

který zajišťuje vysokou úroveň pohodlí v sedadle. Textilní potahy sedadel 

ve standardní verzi jsou vyrobeny výhradně z vysoce kvalitní ploché 

tkaniny. Netkaná textilie poskytuje sportovní přilnavost a zajišťuje, že 

sedadlo bude pohodlně sedět. 

Všechna sedadla byla také oceněna pečetí kvality Aktion Gesunder 

Rücken e. V. (kampaň za zdravější záda) a jsou doporučována jako 

produkty, které jsou zvláště vhodné pro záda řidiče. Všechny modely 

samozřejmě také splňují požadované normy ECE a bezpečnostní předpisy. 
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Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus 

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

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

z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá 

k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program 

snižování celkových nákladů vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující 

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

a je přidanou hodnotou pro naše zákazníky. 

 
 

 
 
MAN Truck & Bus, 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.  


