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Nový MAN TG – řidiči na míru 

 

• Jedinečné funkce 

• Osobitý design 

• Řidič je středem pozornosti 

 

Praha, 14. 2. 2020 - S cílem co nejvíce pomoci řidičům, snížit jejich 

každodenní zatížení a současně jim nabídnout nejlepší možnou úroveň 

komfortu, byl v průběhu vývoje nové generace nákladních vozidel MAN TG 

kladen důraz zejména na vývoj kabiny jako kombinaci pracoviště a 

životního prostoru. 

  

„Nová generace nákladních vozidel MAN kombinuje vynikající 

ergonomii, jedinečné funkce a osobitý design. Vynikající přizpůsobení 

řidiči je výrazem jeho ocenění jako nejdůležitějšího prvku celého 

logistického řetězce.“ 

Dr. Manuel Marx, vedoucí vývoje vozidel ve společnosti MAN Truck & Bus 

SE a Stephan Schütt, vedoucí vývoje vozidel a podvozků ve společnosti 

MAN Truck & Bus SE. 

  

Řidiči mají velmi náročnou práci: pracují s technologicky vyspělými stroji, 

musí splňovat stále více a více zákonných nařízení a specifikací, jsou často 

pod vysokým časovým tlakem a jsou denně vystaveni velkému stresu v 

silniční dopravě. Kromě toho musí být na silnici co možná nejefektivnější. 

„Požadavky na řidiče při řízení vozidel jsou vysoké. Naším cílem bylo proto 

zjednodušit jejich činnost a poskytnout jim bezpečnější a ergonomičtější 

možnosti k práci. Provedli jsme mnohá vylepšení vozidel z hlediska jejich 

uživatelské přívětivosti. Například poskytnutím větší srozumitelnosti při 

jejich ovládání, standardizací ovládacích prvků a také zavedením 

intuitivního ovládání. Přidali jsme také nové elektronické asistenční 

systémy a nové bezpečnostní systémy,“ vysvětluje při popisu přístupů 

vývoje Dr. Manuel Marx, vedoucí vývoje vozidel v MAN Truck & Bus SE.  

Stephan Schütt, vedoucí vývoje kabin a podvozků ve společnosti MAN 

Truck & Bus SE, dodává: „Pro mnoho řidičů je kabina místem, kde 
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v určitých chvílích po práci relaxuje. Chtěli bychom, aby se tam cítili jako 

doma. K tomu pocitu přispívá více místa, více úložného prostoru, pohodlná 

lehátka, funkční a přesto příjemné osvětlení a promyšlená multimediální 

rozhraní.“ 

 

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.  


