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MAN Truck & Bus představuje  

novou generaci nákladních vozidel 

  

• MAN Truck & Bus představuje novou generaci nákladních 

vozidel TG 

• Nová generace nákladních automobilů MAN stanoví 

standardy v oblasti orientaci na potřeby řidičů, 

asistenčních systémů a digitálních sítí 

• Spotřeba paliva byla snížena až o osm procent, 

odpovídajícím způsobem byly redukovány rovněž emise 

CO2 

• Nové asistenční systémy, včetně nově vyvinutého 

asistenčního systému zatáčení vozidla „turn assist“, 

zvyšují bezpečnost silničního provozu 

• S novou generací nákladních vozidel MAN důsledně 

zavádí myšlenku zjednodušení podnikání 

 

 

Praha, 14. 2. 2020 - MAN Truck & Bus uvádí poprvé po 20 letech 

kompletně nově vyvinutou generaci nákladních vozidel, která je důsledně 

orientována na měnící se požadavky segmentu dopravy a stanovuje nové 

standardy - mimo jiné – v oblasti elektronických asistenčních systémů, 

orientaci na požadavky řidiče a oblasti digitálních síťových služeb. Nová 

generace nákladních vozidel tak představuje výsledek vývoje výrobní 

společnosti MAN Truck & Bus od finálního výrobce vozidla k poskytovateli 

inteligentních a udržitelných dopravních řešení. S úsporou paliva na hranici 

8 % dosahuje nová generace nákladních vozidel významného snížení 

emisí CO2. Nově vyvinutý elektronický asistenční systém „turn assist“ 

pomáhá předcházet vážným nehodám v městské dopravě - čtyři roky před 

zákonem předepsaným zavedením jako povinné výbavy vozidla. Asistence 

změny jízdního pruhu také varuje řidiče vozidel v dalších jízdních pruzích. 

MAN zapojil zákazníky a řidiče do vývoje nové generace nákladních 

automobilů od samotného počátku, aby jejich požadavky mohly být 

důsledně součástí nového vozidla. 

  



Tisková informace 

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. 
_________________________________________________________________________________ 2 

„Usnadňujeme podnikání našich zákazníků, pomáháme jim aby bylo 

efektivnější a tím úspěšnější. Zjednodušení podnikání - to je naše ambice, 

náš slib. Nová generace nákladních vozidel MAN nám umožňuje plnit tyto 

cíle komplexněji než kdykoli předtím,“ říká Joachim Drees, předseda 

výkonné rady společnosti MAN Truck & Bus SE. 

  

Nová generace nákladních vozidel následuje ve stopách legendární série. 

MAN TGA, který byl představen v roce 2000, byl doslovným etalonem pro 

konstrukci moderních nákladních vozidel. Nová generace nákladních 

vozidel MAN své předchůdce nejen následuje, ale přináší rovněž novou 

úroveň komfortu, bezpečnosti provozu, efektivity, spolehlivosti, servisu, 

konektivity a digitalizace. 

 

Zjednodušení podnikání - měnící se odvětví dopravy 

Dnes jsou požadavky ve všech oblastech dopravního průmyslu 

rozmanitější a komplexnější než kdykoli předtím - prognózy do budoucna 

naznačují, že zásadní transformace tohoto odvětví je v „plném běhu“. To s 

sebou přináší velké výzvy - objem dopravy v samotné EU se v příštích 20 

letech zvýší o dalších 40 %. Účelem přísných legislativních předpisů je 

zároveň snížit emise CO2 o 15 % do roku 2025 (s dalším snížením o 30 % 

do roku 2030). A co je ještě horší, stále roste nedostatek řidičů. Podle 

současných statistik bude v Německu v příštích dvou letech chybět zhruba 

150 000 kvalifikovaných řidičů z povolání. Navíc stále komplexnější 

digitalizace napříč všemi logistickými procesy představuje pro dopravní 

společnosti vývoj opravdu rychlým tempem. 

„Naši zákazníci očekávají, že jim poskytneme odpovědi na otázky, a to 

samozřejmě správně,“ shrnuje Joachim Drees, předseda představenstva 

MAN. "Pro jejich potřebu musíme být o krok před všemi změnami se všemi 

jejich přímými a nepřímými účinky." Je to obrovský, ale zároveň velmi 

vzrušující úkol - to znamená, že musíme jako výrobce a poskytovatel 

řešení myslet v různých nových dimenzích. Důkazem je naše nová 

generace nákladních vozidel MAN. “ 

Proto nabízí vše, co si zákazníci a řidiči vždy cenili a očekávali od 

nákladních vozidel MAN – navíc vše ještě lépe. Spojuje vyzkoušené ctnosti 

s vývojem, který je zcela orientován na budoucnost, aby se přes stále 

složitější rámcové podmínky snížily náklady a zatížení řidičů, provozovatelů 

a majitelů, aby se usnadnila jejich každodenní práce. MAN se přitom 

zaměřuje na čtyři klíčová témata: řidič na svém pracovišti, efektivita 

provozu vozidla, spolehlivá použitelnost a silné a kompetentní partnerství 

se zákazníky. 
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Padne řidiči na míru - řidič je středem pozornosti 

Aby bylo možné optimalizovat pracovní místo v nákladním vozidle a 

přizpůsobit ho tak, aby lépe vyhovovalo denním požadavkům řidiče, musí 

být nutně upřednostňovány výkon a motivace řidiče. Koneckonců, 

rozhodujícími stavebními kameny hospodářského úspěchu dopravních 

společností jsou spokojenost a dobrá pohoda řidiče. Proto nová generace 

nákladních vozidel MAN stanoví nové standardy, pokud jde o uživatelskou 

přívětivost, optimální ergonomii, intuitivnější a spolehlivější provoz, 

propojení s digitálními zařízeními a aplikacemi a v neposlední řadě 

optimální prostor. Promyšlený koncept odkládacích prostor a dokonalý 

komfort při spaní - to vše se zaměřuje na potřeby řidiče, které byly 

stanoveny na základě dlouhodobých zkušeností. MAN průběžně zahrnuje 

odborné znalosti a zpětnou vazbu řidičů a podnikatelů do celého procesu 

vývoje. Moderní elektronické asistenční systémy, jako je nově vyvinutý 

„turn assist“, asistent při jízdě v dopravní zácpě a asistent změny jízdního 

pruhu snižují zátěž řidiče a zajišťují zvýšenou bezpečnost silničního 

provozu. 

 

Velká efektivita a hospodárnost 

Výrobní řada motorů MAN Euro 6d, která byla představena již v roce 2019, 

realizuje svůj plný potenciál účinnosti s novou generací vozidel MAN. 

Dokonalá souhra motorů s dalšími, nově vyvinutými hnacími a 

softwarovými komponenty snižujícími spotřebu poskytuje nové generaci 

vozidel vysokou úroveň efektivity provozu. Nová generace nákladních vozů 

MAN tak šetří až osm procent spotřeby paliva, v aplikacích dálkové 

dopravy, ve srovnání s předchůdci vybavenými motory Euro 6c a dosahuje 

tak významného snížení emisí CO2. 

Zlepšená aerodynamika nového designu vozidla také hraje v tomto snížení 

svoji roli. Kromě toho nabízí MAN další cílené a na praxi zaměřené 

možnosti školení a výuky s digitálními aplikacemi, aby podpořil řidiče v 

ještě účinnějších metodách řízení. 

Komplexní vylepšení produktů v oblastech údržby a služeb snižují náklady 

na údržbu a provoz. Stejně tak nová generace nákladních vozidel MAN 

nabízí významné výhody oblasti užitečné hmotnosti vozidel určených pro 

sektory citlivé na hmotnost. 

 

Optimalizované prostoje - maximální dostupnost po celou dobu 

životnosti 

Jak dobré je nákladní vozidlo, když se používá, do značné míry závisí na 

tom, jak účinně a snadno plní svůj primární přepravní úkol. Důležitým 

parametrem je v tomto případě spolehlivost. MAN usiluje o to, aby se s 
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novou generací nákladních vozů stal osvědčeným a pravdivějším, aby byla 

zajištěna dlouhodobá kvalita produktu (což opakovaně potvrzují pravidelné 

výroční zprávy nezávislého institutu TÜV) i pro budoucnost.  Za příklad 

můžeme vzít nově vyvinutou, zjednodušenou, výkonnou a do budoucna 

odolnou elektronickou architekturu, která výrazně zlepší a rozšíří funkčnost 

kamionů. Komplexně vyvíjený, digitalizovaný systém správy a údržby 

vozidel snižuje provozní náklady a zajišťuje maximální efektivitu nových 

vozidel MAN TG. Správa vozového parku je podporována mnoha 

digitálními funkcemi a službami. 

  

Silný partner - kompetentní a osobní partnerství 

Současně s novou generací nákladních vozidel MAN zavádí nový systém 

konzultací a nabídek, který je zcela orientován na potřeby zákazníka. 

Navazuje na logiku produktu, která je soustavně orientována na profil dané 

aplikace. To umožňuje, aby byly nové MAN TGX, TGS, TGM a TGL 

transformovány do nákladních vozidel, která vyhovují přesně a dokonale 

danému dopravnímu úkolu. Nástrojem v této oblasti jsou komplexně 

nastavitelné a flexibilní možnosti konfigurace vozidla při jeho zadání do 

výroby. Sytém zahrnuje individuálně koordinované služby v oblasti údržby, 

financování a digitálních služeb, díky nimž je nákladní vozidlo komplexním 

a integrovaným řešením dopravy - to vše z jediného zdroje s 

kompetentními partnery pro osobní kontakt. Kromě toho nabízí MAN 

Individual obsáhlé portfolio možností, jak vylepšit vozidlo a provést přímo 

ve výrobě specifické úpravy požadované zákazníkem. 

 

Od zákazníka k produktu 

Titulek provázející novou generaci nákladních vozidel MAN „Simply my 

Truck“ není jen sloganem, jde o významný základ pro vývoj ideálního 

pracoviště a obytného prostoru vozidla. Vývojáři společnosti MAN 

představili více než sedmi stovkám řidičů (i například během zastávek 

nákladních vozidel na čerpacích stanicích) různá prototypová řešení. 

Zpětná vazba od profesionálů a jejich osobní přání šla přímo „na stůl“ 

konstruktérům a vývojářům nové generace vozidel MAN TG. 

Kromě toho MAN pozval do Mnichova 300 národních a mezinárodních 

zákazníků z celkem 16 zemí, aby s nimi na seminářích definoval 

nejdůležitější požadavky na nová vozidla. Vývojáři porovnali informační 

vstupy se zpětnou vazbou z rozhovorů s řidiči a implementovali výsledné 

hlavní myšlenky do četných inovativních funkcí nové generace nákladních 

vozidel MAN. 

Zároveň MAN neustále rozvíjí výkonnost svých prodejních a poprodejních 

oblastí. Na základě více než 50 000 osobních průzkumů zákazníků ročně, 

byly vytvořeny nové služby a produkty, které pomáhají zákazníkům 
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optimálně využívat jejich nová nákladní vozidla MAN TGX, TGS, TGM a 

TGL. 

 

Komplexní vylepšení ve výrobním a prodejním procesu 

Nová generace nákladních automobilů MAN neznamená pouze nový 

produkt pro MAN; zahrnuje také komplexní vylepšení ve výrobě a prodeji. 

Aby byla sériová výroba nové generace nákladních automobilů MAN 

připravena k provozu a byla schopna současně nabízet předchozí modely 

během přechodné fáze do konce roku 2020, investoval MAN například 

pouze do mnichovského areálu zhruba 100 milionů EUR. Tam se denně 

vyrobí až 500 kabin nové generace nákladních vozidel MAN a předchozí 

řady TG. 

Další investice ve výši 85 milionů EUR šly do nové lakovny kabin v hlavní 

továrně, která může nyní bez problémů zvládat zvýšený výkon produkce 

kabin. Je to jedna z nejmodernějších a ekologicky šetrných lakoven v 

Evropě a další krok na cestě k „zelené továrně“. 

V továrně ve Steyru v Rakousku, kde jsou vyráběna vozidla modelových 

řad TGL a TGM pokračují v modernizaci výrobní linky, také zde byla 

zprovozněna nová špičková lakovna. V budoucnu právě zde budou 

výhradně zpracovávány všechny plastové díly pro celou výrobní síť MAN. 

Kromě výroby společnost MAN zahájila novou generací nákladních vozidel 

také restrukturalizaci nabídky. V centru toho je zásadní změna v metodice 

produktové logiky, která se projevuje v nových konfiguračních procesech a 

nástrojích. Při vytváření nabídky je jádrem myšlenky umístit individuální 

přepravní úkol zákazníka do popředí. Výsledkem je portfolio, které je více 

sladěno s trhem a zákazníky, s kompletně integrovanou řadou nákladních 

vozidel, poprodejních služeb, financováním a digitálními službami. Proces 

konfigurace a nabídky tak není jen mnohem rychlejší, ale také poskytuje 

vysokou úroveň flexibility při sestavování perfektního nástroje pro přepravní 

úkol zákazníka. 

  

Nová generace nákladních vozidel MAN - projekt v číslech 

Představení nové generace nákladních automobilů MAN je 

nejambicióznějším projektem společnosti za 20 let 

• V rámci projektu bylo vynaloženo 12 000 000 pracovních hodin 

• 4 000 000 zkušebních kilometrů najelo na trh  

• 2 800 000 řádků softwarového kódu 

• Do nového designu vozidla bylo vloženo 167 000 pracovních hodin 

• Do všech oddělení bylo integrováno přibližně 22 000 nových čísel 

položek 

• Standardně je k dispozici 3000 barev kabiny 
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• Do projektu se přímo zapojilo 2100 zaměstnanců MAN 

• Pro novou generaci nákladních vozidel MAN je k dispozici 8 

rozměrů kabiny 

• Až o 8 procent nižší spotřeba paliva 

• 4 série: MAN TGX, TGS, TGM nebo TGL 

• 1 tým: 36 000 zaměstnanců v MAN Truck & Bus 

 

 

 

 

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.  


