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Nový MAN TG - multifunkční volant a infotainment 

 

• Pěkně sedí v rukou 

• Systém médií 

• Vhodná aplikace 

 

Praha, 14. 2. 2020 -  Multifunkční volant je i nadále ústředním prvkem 

ovládání vozidla - jako dříve - byl upraven pro optimalizaci jízdních 

vlastností. Aby se ještě více zlepšilo uživatelské pohodlí, byla multifunkční 

tlačítka umístěna společně a pokud je to možné, nebyly jim přiděleno více 

funkcí. Díky ergonomicky proměnlivé tloušťce věnce volantu sedí pěkně v 

ruce. K dispozici je kožená verze s úzkým švem ve stylu šití baseballových 

míčů. Navíc podstatně větší rozsah nastavení sedadla umožňuje řidičům 

různých výšek a postav přizpůsobit polohu jejich tělesným rozměrům a 

tvarům. Výškově lze volant nastavit v rozsahu 110 milimetrů a 20 až 55 

stupňů. Aby se usnadnil nástup do vozidla při parkování, lze jej také zcela 

sklopit dolů do vodorovné polohy. 

 

Mediální systém MAN - informace a zábava v jednom 

Dalším vrcholem nové generace nákladních automobilů MAN je systém 

médií MAN. Ve verzi Professional kombinuje všechny špičkové funkce 

moderního rozhlasového a zábavního systému. Má vysoce kvalitní, 

nízkooslnivý 12,3 palcový barevný displej s nádherným HD rozlišením. V 

prvním případě displej umožňuje rychlé a spolehlivé čtení informací za 

jízdy. Ve druhém případě se stane zábavným společníkem během 

přestávek. Může také fungovat jako duální obrazovka, to znamená, že 

může buď zobrazovat další informace na pravé straně obrazovky, nebo 

může zobrazovat dva obrázky z kamery. Prostředky pro instalaci dvou 

zadních kamer jsou již k dispozici. 

Kromě možnosti přijímat standardní i digitální rozhlasové stanice existuje 

několik možností připojení mobilních telefonů a tabletů - přes USB / AUX 

nebo Bluetooth® - umožňující řidičům přehrávat vlastní soubory nebo 

streamovat hudbu pomocí MirrorLink. Ovladače si mohou vybrat z 

předdefinovaných zvukových profilů, jako je rock, pop a klasika, nebo 
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samozřejmě také vyladit distribuci zvuku a zvuku ručně. 

Řidiči mohou bezpečně volat za jízdy díky možnosti integrace mobilních 

telefonů s technologií Bluetooth® a integrovaného systému hands-free. 

Verze systému Navigation Professional a Navigation Advanced poskytují 

možnost používat dva telefony najednou. Mediální systém MAN 

shromažďuje data uložená v mobilním telefonu, jako jsou kontakty, 

seznamy volání nebo textové zprávy, jakož i odpovídající funkce. 

MAN také nabízí vhodnou aplikaci pro smartphony - bezplatnou aplikaci 

MAN Driver. Pomáhá usnadnit řidičům každodenní pracovní život, jednou z 

jeho funkcí je funkce dálkového ovládání pro mediální systém MAN. Řidiči 

mohou pomocí této aplikace velmi snadno ovládat rádio z místa 

spolujezdce nebo z lůžka během přestávek a přistupovat k zvukovým 

souborům ze zařízení nebo datových nosičů, které jsou připojeny k 

mediálnímu systému MAN. 

Informační systém kromě široké škály zábavních funkcí pomáhá řidičům 

efektivně navigovat v provozu - díky svým navigačním funkcím specifickým 

pro nákladní vozidla. Mezi tyto funkce patří ekologické směrování pro 

efektivní vedení trasy, výběr mezi zobrazováním 2D nebo 3D, zajímavé 

body, zohlednění aktuálních dopravních informací z internetu a navrhování 

alternativních tras v případě dopravních zácp. Předinstalované je také 

rozhraní k platformě digitálních služeb napříč výrobci RIO a aktualizace 

mapy jsou přístupné buď off-line během servisní zastávky v dílně MAN, 

nebo „vzduchem“. 

MAN nabízí tyto možnosti díky jedinečné elektronické architektuře nové 

generace vozidel. Hardwarový a softwarový systém, otevřený uvnitř i vně, 

vyvinutý a implementovaný společností MAN zajišťuje jedinečnou úroveň 

konektivity. Aplikace třetích stran a jejich funkce lze integrovat do systému 

MAN Media System například pro nástavby vozidel nebo telematické 

systémy. Dalším zdrojem přidané hodnoty pro řidiče nabízené novou 

generací nákladních automobilů MAN je automatická konfigurace vozidla 

pomocí karty řidiče. Ta ukládá jednotlivé konfigurace, například oblíbené 

stanice nebo navigační cíle, do profilu řidiče. Uložené konfigurace se 

aktivují, jakmile řidič zasune kartu řidiče do digitálního tachografu a řidič 

může okamžitě vyrazit. 

 

 

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 
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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.  


