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První jízdní dojmy s vozy s motorem MAN D1556 

 

• MAN D1556 pro pohon těžkých nákladních vozidel 

• V reálném provozu, na silnicích i mimo ně 

• Maximální výkon 294 kW/400 k a točivý moment 1800 N.m 

 

Praha, 3. 9. 2019: Nový motor MAN D1556 je nyní k dispozici k pohonu 

vozidel modelových řad MAN TGX a MAN TGS. Mnichovský výrobce 

přistavil vybraným evropským novinářům tři vozidla různých aplikací k 

získání prvních jízdních dojmů. Jedním z prvních evropských 

motoristických publicistů, který se mohl o přednostech a schopnostech 

nového motoru MAN D1556 přesvědčit přímo na silnici je Ing. Milan 

Olšanský, jediný představitel České republiky a Slovenska v prestižních 

mezinárodních porotách International Truck of the Year a Truck Innovation 

Award. Požádali jsem ho o první dojmy z jízdy. 

 

Jaká a jak vybavená vozidla MAN jste měl k dispozici? 

K dispozici jsem měl tři vozidla, typické aplikace v nichž má nový motor 

MAN D1556 nejvyšší význam. MAN TGS 18.330 se skříňovou nástavbou, 

MAN TGS 18.400 stavební tahač a MAN TGS 18.400 silniční tahač. 

Vozidla byla vybavena kabinami typu M, resp. L. Všechna byla osazena 

automatizovanými převodovkami MAN TipMatic, motorovou brzdou MAN 

Turbo EVBec a systémy MAN EfficientCruise 2 a EfficientRoll.  

Stavební souprava byla doplněna tříosým sklopným návěsem a měla 

celkovou hmotnost 39 t! Rozvážková souprava měla dvouosý plachtový 

návěs a celkovou hmotnost 28,16 t. Dvounápravový rozvážkový skříňový 

vůz měl celkovou hmotnost 18 t. Nejvíce jsem byl zvědav na to, jak si motor 

MAN D1556 s maximálním výkonem 294 kW/400 k poradí se soupravou o 

celkové hmotnosti 39 t.  
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Co jste vše mohl s novými vozy s motory MAN D1556 absolvovat? 

Jízdy jsem začal s nejmenším vozem. MAN D1556 (330 k) byl na osmnáct 

tun těžké vozidlo více než dostatečný. Vůz MAN TGS 18.330 se velmi 

příjemně ovládá a díky všem elektronickým systémům jsem mohl využít 

pracovní pohody jako u velkého kamionu. Dle nastavení hystereze systému 

EKO vůz plachtil, když bylo možno. Zajímavostí byl kamerový systém 

snímající tzv. „bird view“ aneb vše co se děje kolem vozu z ptačí 

perspektivy. Vřele doporučuji takovou možnost využít, z hlediska 

bezpečnosti například při couvání či jízdě ve stísněných prostorech nebo 

v městských aglomeracích s výrazným podílem chodců či cyklistů, kteří 

mají vždy přednost, je to krok na vyšší stupeň.  

Následoval rozvážkový tahač. Tak, jak nejsem příznivec moc velkých 

emocí co se týká rozdílného maximálního výkonu, musím říci, že od 

prvního okamžiku to bylo znát. Čtyři sta koní na soupravu 28 t bylo opět 

více než dost. S velkou výhodou jsem využíval novou funkci předvolby 

logiky a stylu řazení převodových stupňů Dd. Automatizovaná převodovka 

MAN TipMatic si v tomto módu drží stupně o 200 min-1 déle a řadí o 

poznání rychleji. To se hodí především na okresních komunikacích, při 

jízdě po městě či v hustém provozu, rovněž při rozjezdu na křižovatkách 

jde o velmi příjemnou funkci. Navíc se mi velmi líbila možnost nastavení 

omezovače rychlosti jízdy (FGB Fahrzeug Geschwindigkeit Begrenzung, ve 

výbavě od roku 2005) na požadovanou rychlost, v mém případě na 70 

km/h. Pak můžete stát na „plynu“ jak chcete a vůz jede plynule na hranici 

zvolené rychlosti. Předejdete tak nutnosti neustálého zrychlování a brzdění, 

jízda je plynulejší.  

Vrcholem jízd s vozidly MAN s novými motory MAN D1556 byla souprava 

se stavebním návěsem. Díky novému systému řazení volila 

automatizovaná převodovka MAN TipMatic Offroad často při rozjíždění či 

při průjezdu velmi ostrých zatáček první převodový stupen, což není zcela 

běžné. Na druhou stranu je to v tomto případě velmi praktické a plynulé. Se 

soupravou jsem se vydal i na nezpevněnou komunikaci malého štěrkového 

lomu. Opět s výhodou využité systémy řazení Dd a Dx. Motor si poradil se 

vším co jsem mu naservíroval. Osmnáct set Newton metrů točivého 

momentu bez problému na lehký terén nezpevněné cesty u třiceti devíti 

tunové soupravy stačilo. 

 

Jaké jsou vaše první a bezprostřední dojmy z jízdy s těžkými 

nákladními vozidly MAN osazenými novým motorem MAN D1556? 

Motor MAN D15 příjemně překvapil, především v nejvýkonnější verzi. Při 

ustálené jízdě na nejtěžší převodový stupeň dokonce vnitřní hluk v kabině 

odpovídal zhruba tomu co známe u luxusních autobusů. Ostatně, to je 
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vlastně takový informační oblouk, nadneseně řečeno, MAN D15 byl totiž 

nejprve na jaře letošního roku představen jako motor pro autobusy. Při 

vědomí hmotnostní výhody 230 kg opravdu motor o maximálním výkonu 

294 kW/400 k s 1800 N.m točivého momentu stačí na celou řadu aplikací 

těžkých nákladních vozidel, jen je třeba u toho trochu myslet. 

 

Děkujeme za zprostředkování prvních jízdních dojmů  

 

 

 

 

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.  


