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 Drive further all year round. 
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efektywność podczas testów. 

28 Wiadomości lokalne 
 Aktualności z rynku polskiego. 

36   Systemy bezpieczeństwa 
Szeroka oferta MAN w zakresie systemów 
wspomagania pracy kierowcy zwiększa 
bezpieczeństwo drogowe.

SPIS TREŚCI

JAKIE BYŁY NAJWAŻNIEJSZE ETAPY w stu-
letniej historii firmy MAN w konstruowa-
niu i produkcji pojazdów użytkowych? Jak 
nowy TGX D38 został przyjęty przez klien-
tów? I jak czteroosiowa ciężarówka trans-
portowana jest w głąb kopalni? Trzecie wy-
danie MANmagazine zawiera odpowiedzi 
na te i wiele innych ciekawych pytań. Pre-

zentuje świat firmy MAN: świat kształtowa-
ny przez technologię, pełen fascynujących 
tematów z dziedziny pojazdów ciężaro-
wych i autobusów.

Życzymy przyjemnej lektury nowego 
wydania MANmagazine. Można też pobrać 
wersję cyfrową na tablet. Jest bezpłatna i 
dostępna jako aplikacja na iOS i Androida.
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MY MAN

Peter Meyer, 44 lata, pracuje jako przewod-
nik na Wielkiej Wyspie Piaszczystej. Ten Austra-
lijczyk o niemieckich korzeniach używa cięża-
rówki z napędem na wszystkie koła i nadwoziem 
autobusu, aby pokazywać turystom leżącą u 
wschodniego wybrzeża Australii wyspę, która w 
całości składa się z piasku. Jego pojazd MAN ni-
gdy nie jeździ po utwardzonej drodze.  

 
Czy Twój MAN jest pojazdem seryjnym? 

To podwozie MAN zabudowane nadwoziem 
autobusu. Pojazd ma 28 miejsc siedzących i sil-
nik MAN o mocy 280 KM. Przerobiliśmy go na 
napęd na wszystkie koła. 

Przez cały dzień jeździsz po piasku. Jaki 
ma to wpływ na pojazd? Jeżdżąc po miękkim 
piasku trzeba zawsze utrzymywać maksymal-
ne obroty silnika, praktycznie na granicy czer-
wonej strefy. Piasek przedostaje się przez 
wszystkie szczeliny, a słona woda, przesiąknię-
te solą powietrze i błoto prędzej czy później 
zniszczą każdy pojazd. Jestem tu już od 20 lat i 
używałem wielu różnych pojazdów. Pojazdy 
MAN są na pewno najbardziej wytrzymałe.

Na co musisz szczególnie uważać, jako 
kierowca? Jeśli zatrzymam się w złym miej-
scu, ciężarówka po prostu zacznie się zapadać. 
Sam pusty pojazd waży 13 ton – dlatego tak 
ważne jest ciśnienie w oponach. Ja jeżdżę przy 
ciśnieniu 2,75 barów, podczas gdy standardo-
we ciśnienie na drodze asfaltowej to od 7,6 do 
7,9 barów. Chodzi o to, żeby maksymalnie 
zwiększyć odcisk opony, dzięki czemu pojazd 
będzie dryfować po piasku, zamiast w nim 
grzęznąć. Całkiem sporo niedoświadczonych 
turystów przyjeżdża tu prywatnie swoimi 
drogimi pojazdami z napędem na wszystkie 
koła sądząc, że mogą nimi jeździć wszędzie. W 
końcu zawsze gdzieś grzęzną – i ja ich wtedy 
wyciągam.

Plażowa terenówka: Po-
jazd MAN o mocy 280 KM 
nigdy nie jeździ po asfalto-
wych drogach.

STRAŻNIK PIASKU
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Australijski przewodnik: Już od dwóch 
dekad Peter Meyer obwozi turystów po 
wyspie z firmą Fraser Explorer Tours.

Więcej zdjęć Petera 
Meyera w akcji na 
wyspie znajdziesz 
w aplikacji.

STRAŻNIK PIASKU

Droga z piasku: Plaża służy na Wielkiej 
Wyspie Piaszczystej za autostradę – 

maksymalna dozwolona prędkość wy-
nosi 80 kilometrów na godzinę.
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W 2015 roku koncern MAN 
obchodzi ważną 
rocznicę – 100 lat temu 
rozpoczęto konstrukcję 
pojazdów użytkowych 
MAN. Poniżej prezentujemy 
przegląd najważniejszych 
wydarzeń w historii firmy.

Gotowi na 
przyszłość

Czerwiec 1915 roku – do rejestru 
handlowego miasta Norymberga 
wpisano nową firmę o nazwie 

„Lastwagenwerke M.A.N.-Saurer”. Została ona 
utworzona jako spółka joint venture fabryki 
maszyn Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg 
AG i szwajcarskiego producenta pojazdów 
użytkowych Saurer. W niedługim czasie wspól-
ną fabrykę w niemieckim Lindau nad Jeziorem 
Bodeńskim opuściła pierwsza trzytonowa cię-
żarówka MAN-Saurer, a wkrótce potem pierw-
sze autobusy wykorzystywane przez Cesarski 
Urząd Pocztowy i przewożące na długich dy-
stansach zarówno pasażerów, jak i listy i pacz-
ki. Takie były początki pojazdów użytkowych 
MAN – to historia sukcesu, która w znaczący 
sposób ukształtowała historię nie tylko samej 
firmy. Nieustannie wprowadzając zaawanso-
wane a często także rewolucyjne innowacje, 

firma MAN przez 100 lat wywarła istotny 
wpływ na rozwój pojazdów ciężarowych i au-
tobusów – i robi to nadal.

W 1916 roku produkcja została przeniesio-
na do zakładów MAN w Norymberdze. Po 
dwóch latach, po wycofaniu się firmy Saurer, 
przedsiębiorstwo zaczęło prowadzić działal-
ność pod nazwą „M.A.N. Lastwagenwerke”. W 
roku 1924 firma MAN zaprezentowała pierw-
szy pojazd ciężarowy z silnikiem Diesla z bez-
pośrednim wtryskiem paliwa, stwarzając tym 
samym podstawy do triumfalnego wprowa-
dzenia na rynek silników wysokoprężnych dla 
pojazdów ciężarowych. Pozwoliło to zaoszczę-
dzić nawet do 75% kosztów eksploatacyjnych 
w porównaniu z powszechnie stosowanymi 
wówczas silnikami benzynowymi. Już wtedy 
oszczędność i efektywność stanowiły dla fir-
my MAN dwa podstawowe cele, które są rów-

1932

1951

19551951

19611915

Pojazd MAN F8 z silnikiem V8 o 
mocy 180 KM staje się pojazdem 
flagowym okresu „cudu gospodar-
czego” odradzających się Niemiec.

Pierwszy niemiecki silnik 
dla pojazdów ciężarowych z 
turbodoładowaniem ozna-
cza podwyższenie efektyw-
ności o 35% w porównaniu 
do tradycyjnych silników – 
sześciocylindrowy MAN 
1546 GT osiąga moc 175 
KM zamiast 130 KM.

Produkcja ciężarówek, autobusów i ciągni-
ków zostaje przeniesiona z Norymbergi do 
nowych zakładów w Monachium. Pierwszy 
pojazd ciężarowy, który zjeżdża z linii pro-
dukcyjnej, to model MAN 515 L1. Silniki 
nadal produkowane są w Norymberdze.

Przy 140 KM model MAN 
S1H6 jest najmocniej-
szym pojazdem ciężaro-
wym z silnikiem Diesla na 
świecie. Rok później MAN 
wprowadza na rynek mo-
del osiągający moc do 
150 KM.

MAN wprowadza na rynek model 750 HO – pierw-
szy autobus o modułowej konstrukcji podwozia do 
wykorzystania w liniach miejskich i regionalnych 
oraz w autokarach.

MAN przy współpracy z firmą Saurer produku-
je pierwsze pojazdy ciężarowe i autobusy w 
Lindau na południu Niemiec. Rok później pro-
dukcja zostaje przeniesiona do zakładów MAN 
w Norymberdze.

1924
MAN konstruuje pierwszy 
silnik Diesla z bezpośrednim 
wtryskiem paliwa. W ten spo-
sób zaczyna się trwająca do 
dziś historia wielkiego sukce-
su silników wysokoprężnych 
w pojazdach ciężarowych.
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Rudolf Diesel, wspólnie z Rudolf Diesel, wspólnie z 

inżynierami MAN konstruuje inżynierami MAN konstruuje 
pierwszy silnik wysokoprężny.pierwszy silnik wysokoprężny.
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żarówka MAN-Saurer, a wkrótce potem pierw-
sze autobusy wykorzystywane przez Cesarski 
Urząd Pocztowy i przewożące na długich dy-
stansach zarówno pasażerów, jak i listy i pacz-
ki. Takie były początki pojazdów użytkowych 
MAN – to historia sukcesu, która w znaczący 
sposób ukształtowała historię nie tylko samej 
firmy. Nieustannie wprowadzając zaawanso-
wane a często także rewolucyjne innowacje, 

firma MAN przez 100 lat wywarła istotny 
wpływ na rozwój pojazdów ciężarowych i au-
tobusów – i robi to nadal.

W 1916 roku produkcja została przeniesio-
na do zakładów MAN w Norymberdze. Po 
dwóch latach, po wycofaniu się firmy Saurer, 
przedsiębiorstwo zaczęło prowadzić działal-
ność pod nazwą „M.A.N. Lastwagenwerke”. W 
roku 1924 firma MAN zaprezentowała pierw-
szy pojazd ciężarowy z silnikiem Diesla z bez-
pośrednim wtryskiem paliwa, stwarzając tym 
samym podstawy do triumfalnego wprowa-
dzenia na rynek silników wysokoprężnych dla 
pojazdów ciężarowych. Pozwoliło to zaoszczę-
dzić nawet do 75% kosztów eksploatacyjnych 
w porównaniu z powszechnie stosowanymi 
wówczas silnikami benzynowymi. Już wtedy 
oszczędność i efektywność stanowiły dla fir-
my MAN dwa podstawowe cele, które są rów-

1932

1951

19551951

19611915

Pojazd MAN F8 z silnikiem V8 o 
mocy 180 KM staje się pojazdem 
flagowym okresu „cudu gospodar-
czego” odradzających się Niemiec.

Pierwszy niemiecki silnik 
dla pojazdów ciężarowych z 
turbodoładowaniem ozna-
cza podwyższenie efektyw-
ności o 35% w porównaniu 
do tradycyjnych silników – 
sześciocylindrowy MAN 
1546 GT osiąga moc 175 
KM zamiast 130 KM.

Produkcja ciężarówek, autobusów i ciągni-
ków zostaje przeniesiona z Norymbergi do 
nowych zakładów w Monachium. Pierwszy 
pojazd ciężarowy, który zjeżdża z linii pro-
dukcyjnej, to model MAN 515 L1. Silniki 
nadal produkowane są w Norymberdze.

Przy 140 KM model MAN 
S1H6 jest najmocniej-
szym pojazdem ciężaro-
wym z silnikiem Diesla na 
świecie. Rok później MAN 
wprowadza na rynek mo-
del osiągający moc do 
150 KM.

MAN wprowadza na rynek model 750 HO – pierw-
szy autobus o modułowej konstrukcji podwozia do 
wykorzystania w liniach miejskich i regionalnych 
oraz w autokarach.

MAN przy współpracy z firmą Saurer produku-
je pierwsze pojazdy ciężarowe i autobusy w 
Lindau na południu Niemiec. Rok później pro-
dukcja zostaje przeniesiona do zakładów MAN 
w Norymberdze.

1924
MAN konstruuje pierwszy 
silnik Diesla z bezpośrednim 
wtryskiem paliwa. W ten spo-
sób zaczyna się trwająca do 
dziś historia wielkiego sukce-
su silników wysokoprężnych 
w pojazdach ciężarowych.
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inżynierami MAN konstruuje inżynierami MAN konstruuje 
pierwszy silnik wysokoprężny.pierwszy silnik wysokoprężny.
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nie ważne i dziś. W tym samym roku MAN 
wyprodukował pierwszy niskopodłogowy au-
tobus z podwoziem z niską ramą. Dotychczas 
autobusy MAN konstruowane były na podwo-
ziach ciężarówek.

W 1928 MAN ZAPREZENTOWAŁ pierwszy 
trzyosiowy pojazd ciężarowy, który stał się 
prekursorem wszystkich ciężkich pojazdów 
produkowanych przez firmę. W roku 1932 mo-
del S1H6 został wyposażony w silnik wysoko-
prężny D4086 o mocy 140 KM – był on wów-
czas uważany za najmocniejszą ciężarówkę z 
silnikiem Diesla na świecie. Kolejnym kamie-
niem milowym w rozwoju technologicznym 
firmy było skonstruowanie w 1937 roku wyjąt-
kowo oszczędnego silnika z bezpośrednim 
wtryskiem paliwa oraz wprowadzenie napędu 
na wszystkie koła. 

W okresie odbudowy gospodarczej po 
drugiej wojnie światowej istniało wielkie za-
potrzebowanie na pojazdy ciężarowe. W la-
tach 50. dwudziestego wieku pojazd MAN F8 
z silnikiem V8 o mocy 180 KM otrzymał sta-
tus pojazdu flagowego okresu „cudu gospo-

darczego” młodej jeszcze wówczas Republiki 
Federalnej Niemiec. Już w 1951 roku firma 
MAN udowodniła swoją innowacyjność 
wprowadzając na rynek pierwszy niemiecki 
silnik dla pojazdów ciężarowych z turbodoła-
dowaniem. Ten sześciocylindrowy silnik 
osiągał moc 175 KM przy pojemności 8,92 li-
tra, co stanowiło imponujący wzrost efek-
tywności aż o 35%. W 1955 roku MAN prze-
niósł produkcję ciężarówek i autobusów do 
nowej siedziby w Monachium, a zakłady w 
Norymberdze zaczęły pełnić rolę centrum 
kompetencji w zakresie produkcji silników.

MAN wielokrotnie potwierdzał swoją in-
nowacyjność także w sektorze autobusów. W 
roku 1961 firma wprowadziła na rynek model 
750 HO, który był pierwszym autobusem o 
modułowej konstrukcji podwozia. 

Na standardowym podwoziu montowano 
różne warianty zabudowy dla autobusów li-
niowych, regionalnych oraz dla autokarów 
dalekobieżnych. 

Po przejęciu w 1971 roku firmy Büssing 
Automobilwerke wraz z zakładami produkcyj-
nymi w Salzgitter, MAN pozyskał nie tylko jej 

technologię silników podpodłogowych, ale 
również charakterystyczne logo, które stało 
się symbolem koncernu. Od tego czasu styli-
zowany Lew Brunszwicki zdobi kratki chłod-
nic wszystkich pojazdów użytkowych wypro-
dukowanych przez MAN. W późnych latach 
70. MAN rozpoczął współpracę z VW w seg-
mencie lekkich pojazdów użytkowych, produ-
kując wspólnie do 1993 roku sześcio i ośmio-
tonowe pojazdy serii G. Obecnie MAN jest czę-
ścią koncernu VW.

NAJBARDZIEJ REPREZENTACYJNYMI pojaz-
dami MAN były zawsze pojazdy budowlane z 
silnikiem przed kabiną oraz pojazdy klasy 
ciężkiej przeznaczone do transportu długody-
stansowego z silnikiem pod kabiną – takie jak 
typ 19.280, który jako pierwszy pojazd MAN 
otrzymał w 1978 roku tytuł „Pojazdu ciężaro-
wego roku”. Potem doszło wiele kolejnych na-
gród, na przykład dla modelu MAN F90 wy-
produkowanego w roku 1986, który rok póź-
niej również otrzymał tytuł „Truck of the 
year”. Szczególne wrażenie zrobiła jego wyjąt-
kowo obszerna kabina. Zarówno wtedy, jak i 

dziś, ergonomia i komfort jazdy stanowiły nie-
zwykle istotne kwestie dla konstruktorów w 
firmie MAN. W latach 90. największy sukces 
odnosił model F2000. Już w 1994 roku ten ty-
poszereg klasy ciężkiej został standardowo 
wyposażony w silnik z elektronicznym syste-
mem regulacji wtrysku paliwa. 

Autobusy MAN również przechodziły 
ważne etapy rozwoju. W 1992 roku MAN za-
prezentował autokar Lion’s Star, który zapo-
czątkował wszystkie późniejsze generacje au-
tobusów o tej nazwie. Przy współczynniku 
oporu aerodynamicznego wynoszącym 0,41 
ten wysokopodłogowy autokar zapewniał wy-
jątkowo dobrą aerodynamikę i efektywność. 

Nowe tysiąclecie przyniosło nowe pasmo 
innowacji. W roku 2000 „Trucknology Genera-
tion Typ A”, czyli typoszereg TGA, wyznaczył 
nowe standardy w zakresie komfortu i ergono-
mii oraz zapoczątkował nowe technologie, ta-
kie jak skrzynia biegów MAN TipMatic i sys-
tem MAN Comfort-Shift optymalizujący 
zmianę biegów. Przejęcie marki NEOPLAN w 
2001 roku umocniło pozycję firmy MAN w 
segmencie autokarów klasy premium.

W 1932 roku model S1H6 marki MAN z 
silnikiem o mocy 140 KM był najmocniej-
szym pojazdem ciężarowym z silnikiem 
Diesla na świecie. Rok później powstała 
jeszcze mocniejsza wersja o mocy 150 KM.

KONI MECHANICZNYCH

140 

MAN wprowadza na rynek serię F90 z nowo 
zaprojektowaną kabiną.Rozpoczęcie współpracy z firmą Volkswagen 

Nutzfahrzeuge w celu konstruowania lekkich 
pojazdów użytkowych o masie całkowitej od 6 
do 10 ton.  Produkcja tzw. wspólnej serii VW-
-MAN rusza w roku 1979.

MAN po raz pierwszy otrzymuje 
tytuł „Truck of the year” za mo-
del 19.280.

MAN przejmuje ÖAF oraz 
Büssing Automobilwerke. 
Pozyskuje również logo w 
kształcie lwa, który do-
tychczas reprezentował 
firmę Büssing.

Na rynek wchodzi autokar 
MAN Lion’s Star, zdobywając 
tytuł „Autokaru roku”.

Prezentacja serii Trucknology Generation TGA daje 
początek wielkiej kampanii produktowej.

„Podstawą sukcesu 
firmy MAN, zarów-
no w przeszłości, 
jak i dziś, jest na-
sze doświadczenie 
w branży, orienta-
cja na potrzeby 
klienta oraz inno-
wacyjne koncepcje 
napędu”.
Henning Stibbe, kierownik archiwum historycznego, 
MAN Truck & Bus

1977

19781971 1992

20001986

2001
MAN przejmuje marki 
NEOPLAN, ERF i Star.

Zd
ję

ci
a:

 A
rc

hi
w

um
 h

is
to

ry
cz

ne
 M

A
N

 T
ru

ck
 &

 B
us



MAN MAGAZINE 1/2015

08 09

nie ważne i dziś. W tym samym roku MAN 
wyprodukował pierwszy niskopodłogowy au-
tobus z podwoziem z niską ramą. Dotychczas 
autobusy MAN konstruowane były na podwo-
ziach ciężarówek.

W 1928 MAN ZAPREZENTOWAŁ pierwszy 
trzyosiowy pojazd ciężarowy, który stał się 
prekursorem wszystkich ciężkich pojazdów 
produkowanych przez firmę. W roku 1932 mo-
del S1H6 został wyposażony w silnik wysoko-
prężny D4086 o mocy 140 KM – był on wów-
czas uważany za najmocniejszą ciężarówkę z 
silnikiem Diesla na świecie. Kolejnym kamie-
niem milowym w rozwoju technologicznym 
firmy było skonstruowanie w 1937 roku wyjąt-
kowo oszczędnego silnika z bezpośrednim 
wtryskiem paliwa oraz wprowadzenie napędu 
na wszystkie koła. 

W okresie odbudowy gospodarczej po 
drugiej wojnie światowej istniało wielkie za-
potrzebowanie na pojazdy ciężarowe. W la-
tach 50. dwudziestego wieku pojazd MAN F8 
z silnikiem V8 o mocy 180 KM otrzymał sta-
tus pojazdu flagowego okresu „cudu gospo-

darczego” młodej jeszcze wówczas Republiki 
Federalnej Niemiec. Już w 1951 roku firma 
MAN udowodniła swoją innowacyjność 
wprowadzając na rynek pierwszy niemiecki 
silnik dla pojazdów ciężarowych z turbodoła-
dowaniem. Ten sześciocylindrowy silnik 
osiągał moc 175 KM przy pojemności 8,92 li-
tra, co stanowiło imponujący wzrost efek-
tywności aż o 35%. W 1955 roku MAN prze-
niósł produkcję ciężarówek i autobusów do 
nowej siedziby w Monachium, a zakłady w 
Norymberdze zaczęły pełnić rolę centrum 
kompetencji w zakresie produkcji silników.

MAN wielokrotnie potwierdzał swoją in-
nowacyjność także w sektorze autobusów. W 
roku 1961 firma wprowadziła na rynek model 
750 HO, który był pierwszym autobusem o 
modułowej konstrukcji podwozia. 

Na standardowym podwoziu montowano 
różne warianty zabudowy dla autobusów li-
niowych, regionalnych oraz dla autokarów 
dalekobieżnych. 

Po przejęciu w 1971 roku firmy Büssing 
Automobilwerke wraz z zakładami produkcyj-
nymi w Salzgitter, MAN pozyskał nie tylko jej 

technologię silników podpodłogowych, ale 
również charakterystyczne logo, które stało 
się symbolem koncernu. Od tego czasu styli-
zowany Lew Brunszwicki zdobi kratki chłod-
nic wszystkich pojazdów użytkowych wypro-
dukowanych przez MAN. W późnych latach 
70. MAN rozpoczął współpracę z VW w seg-
mencie lekkich pojazdów użytkowych, produ-
kując wspólnie do 1993 roku sześcio i ośmio-
tonowe pojazdy serii G. Obecnie MAN jest czę-
ścią koncernu VW.

NAJBARDZIEJ REPREZENTACYJNYMI pojaz-
dami MAN były zawsze pojazdy budowlane z 
silnikiem przed kabiną oraz pojazdy klasy 
ciężkiej przeznaczone do transportu długody-
stansowego z silnikiem pod kabiną – takie jak 
typ 19.280, który jako pierwszy pojazd MAN 
otrzymał w 1978 roku tytuł „Pojazdu ciężaro-
wego roku”. Potem doszło wiele kolejnych na-
gród, na przykład dla modelu MAN F90 wy-
produkowanego w roku 1986, który rok póź-
niej również otrzymał tytuł „Truck of the 
year”. Szczególne wrażenie zrobiła jego wyjąt-
kowo obszerna kabina. Zarówno wtedy, jak i 

dziś, ergonomia i komfort jazdy stanowiły nie-
zwykle istotne kwestie dla konstruktorów w 
firmie MAN. W latach 90. największy sukces 
odnosił model F2000. Już w 1994 roku ten ty-
poszereg klasy ciężkiej został standardowo 
wyposażony w silnik z elektronicznym syste-
mem regulacji wtrysku paliwa. 

Autobusy MAN również przechodziły 
ważne etapy rozwoju. W 1992 roku MAN za-
prezentował autokar Lion’s Star, który zapo-
czątkował wszystkie późniejsze generacje au-
tobusów o tej nazwie. Przy współczynniku 
oporu aerodynamicznego wynoszącym 0,41 
ten wysokopodłogowy autokar zapewniał wy-
jątkowo dobrą aerodynamikę i efektywność. 

Nowe tysiąclecie przyniosło nowe pasmo 
innowacji. W roku 2000 „Trucknology Genera-
tion Typ A”, czyli typoszereg TGA, wyznaczył 
nowe standardy w zakresie komfortu i ergono-
mii oraz zapoczątkował nowe technologie, ta-
kie jak skrzynia biegów MAN TipMatic i sys-
tem MAN Comfort-Shift optymalizujący 
zmianę biegów. Przejęcie marki NEOPLAN w 
2001 roku umocniło pozycję firmy MAN w 
segmencie autokarów klasy premium.

W 1932 roku model S1H6 marki MAN z 
silnikiem o mocy 140 KM był najmocniej-
szym pojazdem ciężarowym z silnikiem 
Diesla na świecie. Rok później powstała 
jeszcze mocniejsza wersja o mocy 150 KM.
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jak i dziś, jest na-
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Wprowadzenie w 2004 roku silników D20 
z układem wtryskowym Common Rail było 
prawdziwym kamieniem milowym w zakre-
sie technologii silników. MAN był pierwszym 
producentem pojazdów użytkowych, który 
wprowadził we wszystkich swoich silnikach tą 
oszczędną i ekologiczną technologię elektro-
nicznej kontroli wtrysku paliwa. Zmodernizo-
wano również serie pojazdów lekkich i śred-
nich wprowadzając w 2005 roku serie TGL i 
TGM. Spełnienie wymagań obowiązującej 
wówczas normy czystości spalin Euro 4 było 
możliwe dzięki połączeniu systemu recyrku-
lacji spalin oraz zastosowania filtrów cząstek 
stałych bez użycia domieszek takich jak Ad-
Blue. Dwa lata później dwa nowe modele za-
stąpiły serię TGA w klasie pojazdów ciężkich: 
TGX przeznaczony do transportu dalekobież-
nego oraz TGS działający w segmencie trak-
cyjnym i ciężkim segmencie dostawczym. 
Oba pojazdy otrzymały po raz siódmy w hi-
storii firmy tytuł „Truck of the year”, ustana-
wiając rekord w branży.

W roku 2010 MAN rozpoczął seryjną pro-

dukcję autobusów miejskich z napędem hy-
brydowym – Lion’s City Hybrid. Dzięki temu 
nowoczesnemu napędowi pojazd ten jest w 
stanie ograniczyć zużycie paliwa nawet o 30%. 
Nowy model szybko odniósł wielki sukces i w 
roku 2011 został wyróżniony nagrodą ÖkoGlo-
be, a rok później nagrodą Green Bus za kon-
cepcję zrównoważonego rozwoju. 

WAŻNYM CELEM firmy Man Truck & Bus za-
wsze było konstruowanie pojazdów zapew-
niających oszczędne zużycie zasobów i posza-
nowanie środowiska naturalnego. W roku 
2012 MAN sprostał wymogom nowej normy 
Euro 6 dotyczącej czystości spalin wprowa-
dzając na rynek najnowszą generację pojaz-
dów serii TG. Spełniają one najbardziej rygo-
rystyczne wymagania zapewniając równocze-
śnie optymalną efektywność zużycia paliwa. 
Jesienią 2014 roku firma MAN zaprezentowała 
najnowszą generację silników D38 stanowią-
cych ukoronowanie stuletniej historii kon-
strukcji silników dla pojazdów użytkowych. 
Przy dwustopniowym turbodoładowaniu, te 

oszczędne silniki Diesla spełniające wymogi 
normy Euro 6 osiągają moc do 640 KM.

ISTOTNYMI CZYNNIKAMI decydującymi dziś 
o kierunku rozwoju produktów firmy są 
zrównoważony rozwój i cele klimatyczne kon-
cernu, jak również uwarunkowania politycz-
ne oraz ograniczone zasoby paliw kopalnych. 
Dlatego MAN bada możliwości rozwoju alter-
natywnych koncepcji napędu pojazdów. W 
przyszłości napędy hybrydowe staną się ele-
mentem koncepcji napędowej we wszystkich 
obszarach zastosowań. Autobusy miejskie już 
dziś stosują seryjny układ obejmujący silnik 
Diesla i elektryczny napęd hybrydowy. W sek-
torze pojazdów użytkowych firma MAN za-
prezentowała na targach IAA 2014 pojazd TGX 
Hybrid jako koncepcję optymalnego pod 
względem całkowitego kosztu eksploatacji  
napędu hybrydowego w transporcie daleko-
bieżnym. Zaprojektowany przez firmę MAN 
pojazd testowy Metropolis o napędzie wy-
łącznie elektrycznym jest wyposażony w Ran-
ge Extender i przeznaczony do jazdy w wa-

runkach miejskich. Ten pojazd klasy ciężkiej 
jest obecnie w fazie testowania.

Gaz ziemny (CNG) oraz biogaz to także do-
stępne alternatywy. Silniki napędzane gazem 
CNG mogą również wykorzystywać biogaz, 
prawie całkowicie neutralizując emisję CO2. 
Przykładem jest tu nowy autobus przegubo-
wy Lion’s City GL CNG napędzany gazem 
ziemnym, który zdobył nagrodę „Bus of the 
year  2015”. Obecna oferta autobusów miej-
skich napędzanych gazem ziemnym zostanie 
w 2016 roku rozszerzona o pojazdy ciężarowe. 

Analitycy prognozują i badają globalne 
trendy, aby na ich podstawie wyznaczać kieru-
nek rozwoju przyszłych generacji pojazdów. 
MAN prowadzi wstępne badania nad konstruk-
cją pojazdów, które do niektórych zadań nie 
będą potrzebowały kierowców – na przykład 
pojazdy zabezpieczające drogi, na których pro-
wadzone są prace budowlane.  Te i inne nowe 
pomysły będą dla MAN Truck & Bus nieustan-
nym motorem postępu w projektowaniu naj-
nowocześniejszych pojazdów użytkowych.

„Nasza stuletnia 
historia sukcesu 
utorowała drogę 
do przyszłości 
pełnej nowych idei 
i innowacji”.
Dr Georg Pachta-Reyhofen, Dyrektor Generalny MAN SE

MAN konstruuje pojazdy użytkowe od stu lat, 
ale historia powstania koncernu sięga jeszcze 
dalej i rozpoczyna się od trzech ważnych dat: 
utworzenia huty żelaza St. Antony w Obe-
rhausen w 1758 roku oraz założenia fabryki 
maszyn Sandersche Maschinenfabrik w 1840 
roku i przedsiębiorstwa Eisengießerei und 
Maschinenfabrik Klett & Comp w Norymber-
dze w 1841 roku. W 1878 roku huta St. Anto-
ny połączyła się z dwoma innymi hutami że-
laza w Zagłębiu Ruhry tworząc przedsiębior-
stwo „Gutehoffnungshütte” (GHH), natomiast 
dwaj południowoniemieccy prekursorzy 
wspólnie utworzyli w 1898 roku fabrykę Ma-
schinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG – w 
skrócie MAN. W latach 1893-1897 Rudolf 
Diesel w tej właśnie fabryce w Augsburgu 
konstruował pierwszy silnik wysokoprężny, 
który stworzył podstawy dla późniejszych ge-
neracji silników w pojazdach użytkowych 
marki MAN. W 1921 doszło do połączenia 
MAN i GHH, i w ten sposób powstała istnieją-
ca do dziś firma, która od 2011 roku należy 
do koncernu VW.
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Wprowadzenie na rynek modeli 
TGL i TGM w klasie pojazdów lek-
kich i średnich od 7,5 do 26 ton 
uzupełnia ofertę MAN Trucknology 
Generation.

Rusza seryjna produk-
cja autobusów miej-
skich MAN Hybrid.

W klasie pojazdów ciężkich, seria TGA 
zostaje zastąpiona modelami MAN TGS i 
TGX. Oba otrzymują od dziennikarzy branży 
tytuł „Truck of the year 2008”.

Powrót legendy: 
Na rynek wraca 
dwupokładowy 
NEOPLAN Skyliner.
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2014

Autobus przegubowy Lion’s City GL 
CNG napędzany gazem ziemnym zdo-
bywa tytuł „Bus of the year”.

Nowe silniki D38 spełniające normę Euro 6 
dla pojazdów MAN TGX oferują moc 
od 520 do 640 KM.

Debiut pojazdów MAN TG serii TGL, TGM, TGS 
i TGX spełniających wymogi normy Euro 6.

Silniki D20 z układem Common Rail 
zapoczątkowują całkowicie nową 
technologię elektronicznej kontroli 
wtrysku paliwa.
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PŁYNNA  JAZDA 

Pojazd flagowy: TGX D38 to nowa, 
efektywna potęga we flocie przewoźni-

ka napojów Tiger-Trans. 

Efektywny transport 
napojów butelkowanych 
to praca przy dużych 
obciążeniach, ale TGX D38 
potrafi sprostać nawet 
najtrudniejszym wyzwaniom. 
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„Technologia MAN 
ułatwia kierowcom 
życie” 
Wolfgang Müller, kierowca ciężarówek w Tiger-Trans

Wolfgang Müller pokonuje swoją 
ciężarówką wiele tysięcy kilometrów 
rocznie, często przy pełnym obciążeniu. 
Do tego potrzebny jest mocny pojazd, taki 
jak TGX D38.

140 000
KILOMETRÓW

R
ozsypując biały puch Królowa 
Śniego nie miała złych intencji. 
Promienie porannego słońca 
lśnią na śniegu, a droga wije się 
przez odległe pola niczym wstę-
ga asfaltu. Bezlistne, powykręca-

ne drzewa owocowe stoją w wąskich rzędach, a 
horyzont przesłaniają wznoszące się ku niebu 
ośnieżone alpejskie szczyty. Wolfgang Müller 
jest w trasie w regionie Jeziora Bodeńskiego i 
dziś pokonuje odległość między Kißlegg a 
Meckatz. „Ludzie zazwyczaj przyjeżdżają tu na 
wczasy” – mówi. Ten 47-letni zawodowy kie-
rowca wiezie do browaru w Meckatz palety 
na napoje swoją 16,5-metrową, 40-tonową cię-
żarówką – bo to zadanie dla zawodnika wagi 
ciężkiej.

Wolfgang Müller od dwóch tygodni jeździ 
tym nowym, jaskrawoczerwonym modelem 
TGX D38 i nazywa go „baronem autostrady”. 
To pojazd flagowy jego pracodawcy, firmy Ti-
ger-Trans z Neukirch, zajmującej się logistyką 
w sektorze napojów. Ciężarówka jest najnow-
szym i flagowym modelem marki MAN, a Ti-
ger-Trans jest jednym z pierwszych klientów, 
którzy ją zakupili. „Na pewno zasługuje na 
specjalne imię” – mówi Müller, „ten 40-tono-
wy gigant osiąga moc aż 560 KM i oferuje naj-
nowocześniejszą technologię na drodze”. 
Efektywność i zaawansowanie techniczne to 
wymogi tej pracy, bo pokaźny ładunek 56 pa-
let z napojami musi się zmieścić na ogrom-
nym ciągniku siodłowym z naczepą z dwupo-
ziomowym ładowaniem. „To największy w 
swojej klasie transportowiec napojów” – wyja-
śnia Müller. Z dumą relacjonuje, że kierowcy 
spotykani na postojach serwisowych często 
pytają go o ten imponujący, nowoczesny ze-
staw drogowy. 

„WSZYSCY NASI KIEROWCY mają własne 
pojazdy” – mówi 46-letni Udo Hunstiger. 
Wspólnie z bratem Jürgenen zarządza firmą 
spedycyjną Tiger-Trans od 1989 roku. Flota 
przewoźnika liczy 21 ciężarówek. W sezonie 
wiosennym, kiedy popyt na napoje zazwyczaj 
spada, Tiger-Trans przewozi również rośliny z 
Toskanii oraz wino z całych Włoch. „Jeśli 
wziąć pod uwagę zarówno przewóz napojów, 
jak i roślin, to praktycznie zawsze jeździmy 
przy pełnym obciążeniu” – wyjaśnia Hunsti-

Nowoczesna ciężarówka: Nowy TGX D38 
nabyty przez Tiger-Trans oferuje 560 KM mocy 
i wysoce zaawansowaną technologię.

Niezawodny partner: Wolfgang Müller spędza w 
swojej ciężarówce wiele godzin i uważa TGX za 

„genialne osiągnięcie”.

Moc: TGX D38 pozwala osiągnąć 
maksymalny moment obrotowy 2700 
niutonometrów na wszystkich biegach.
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W aplikacji: Dołącz 
do Wolfganga Müllera 
na trasie z jego 
nowym TGX D38.

ger. Szczególnie przy pokonywaniu Alp, moc-
ne pojazdy przeznaczone do ruchu trakcyjne-
go, takie jak TGX, są – jak to określa – „praw-
dziwym błogosławieństwem”. 

Udo Hunstiger wie o czym mówi, bo sam 
od czasu do czasu siada za kierownicą. „Mój oj-
ciec zawsze powtarzał, że firmę można poznać 
po jej pojazdach” – wspomina Hunstiger. „Nasi 
kierowcy i ich pojazdy są naszą najważniejszą 
wizytówką w kontaktach z klientami”. Zado-
wolenie kierowcy ze swojej ciężarówki i pozy-
tywne doświadczenia podczas jazdy, wpływa-
ją na motywację i poziom zadowolenia klien-
tów. „Można śmiało powiedzieć, że w naszym 
przypadku mamy do czynienia właśnie z ta-
kim połączeniem” – podsumowuje Hunstiger.

WOLFGANG MÜLLER jeździ z firmą Tiger-
-Trans od 12 lat. Każdego roku pokonuje blisko 
140 000 kilometrów. Zaawansowana technolo-
gia pojazdów „ułatwia kierowcom życie” – co 
widać wyraźnie na trasie do browaru w Mec-
katz. Na 9% nachyleniu system ciągłego hamo-
wania łagodnie hamuje 40-tonową ciężarówkę 
przy zjeździe, teraz lekki skręt w prawo, potem 
w lewo i znów pod górę. „W górzystym terenie 
wystarczą mi zaledwie dwa biegi, co w ogóle 
nie zabiera czasu” – zachwyca się Müller. „Kon-
struktorzy MAN stworzyli coś naprawdę wy-

jątkowego”.  Szczególnie moment obrotowy to 
coś „naprawdę genialnego” – mówi. „Przy pręd-
kości 70 kilometrów na godzinę jadę na 12. bie-
gu. Ciężarówka daje sobie radę ze wszystkim w 
zakresie prędkości od 900 do około 1300 obro-
tów na minutę. Tu właśnie widać, jaką różnicę 
robi pojemność silnika i dwustopniowe turbo-
doładowanie”. Müller uważa też, że kontrolo-
wany przez GPS system EfficientCruise®, który 
rozpoznaje topografię drogi, potrafi genero-
wać prognozy i inteligentną strategię zmiany 
biegów, to świetna funkcja. „Wystarczy dać mu 
delikatny sygnał” - wyjaśnia. Nie chciałby zna-
leźć się na autostradzie bez niego. 

U celu podróży, w Meckatz, Müller ma-
newruje wprowadzając ciężarówkę do hali do-
stawczej pod zabytkowym budynkiem browa-
ru. Boczne ściany naczepy unoszą się niczym 
skrzydła anioła, a wózki widłowe podjeżdżają, 
żeby sprawnie wyciągnąć z pojazdu palety. Zo-
stają one zapełnione skrzynkami i beczkami 
piwa przeznaczonymi dla hurtowni napojów 
nad Jeziorem Bodeńskim. Podczas gdy opera-
torzy wózków widłowych kończą pracę, Wol-
fgang Müller podsumowuje swoje wrażenia z 
jazdy: „Szczególnie pozytywnym zaskocze-
niem była dla mnie efektywność TGX D38” – 
przyznaje. „Mój poprzedni zestaw spalał śred-
nio 37 litrów oleju napędowego na 100 kilome-
trów, a teraz zużycie paliwa spadło do 30 
litrów, nawet do 28,5 w zależności od rozmiaru 
opon naczepy. To spora różnica”. 

Po około 20 minutach ciężarówka Wol-
fganga Müllera jest już załadowana piwem. 
Kierowca sprawdza na wyświetlaczu w kabinie 
poziom załadowania: 9,3 tony na osiach napę-
dowych i 16 ton na naczepie. Wszystko w ideal-
nym porządku. Müller uruchamia silnik i włą-
cza radio. Pora wracać na podmiejskie drogi. 
Mocny i zadziwiająco cichy 40-tonowiec rusza 
z cichym szumem. Müller bierze głęboki od-
dech: „Co za wspaniały dzień. Nie wyobrażam 
sobie lepszej pracy”.

Film o TGX D38 w Tiger-Trans można obejrzeć 
na stronie > www.man.eu/discovermantgxd38ontour

„Kierowcy i ich 
pojazdy są naszą 
najważniejszą 
wizytówką”. 
Udo Hunstiger, Dyrektor Zarządzający w Tiger-Trans

Pełne obciążenie: TGX D38 jest 
najmocniejszą ciężarówką we flocie firmy 
Tiger-Trans.
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To nie w naszym stylu, ale w tym przypadku satysfakcjonuje nas „mniej”. W dodatku jesteśmy z tego dumni. TÜV Süd  
potwierdził we wrześniu 2014, że MAN EfficientLine 2 zużywa o 6,57% mniej paliwa w stosunku do swojego i tak już bardzo 
oszczędnego poprzednika. Wynik ten obniża koszty eksploatacji oraz emisję CO2 i maksymalizuje zyski. Zoptymalizowany  
silnik D26, wyposażony w układ Top Torque podwyższający moment obrotowy na dwóch ostatnich biegach, wspierany  
systemem GPS Tempomat EfficientCruise®, zautomatyzowana skrzynia biegów MAN TipMatic® 2 i inne rozwiązania  
oszczędnościowe sprawiają, że ten gigant mocy staje się maluchem w kategoriach zużycia paliwa. Zobacz co jeszcze  
potrafi MAN: www.mantruckandbus.pl  

MAN TGX EfficientLine 2 
potrafi znacznie więcej. 
Mówiąc dokładniej o 6,57% mniej. MAN kann.

MAN kann.
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W kopalni w Bernburgu głęboko spod ziemi wydobywana jest sól. Do tego przedsięwzię-
cia potrzebne są pojazdy, które dobrze radzą sobie w trudnym terenie – takie jak 
ciężarówki MAN z napędem HydroDrive spełniające wymogi normy Euro 6. Jednak 
zanim pojazd rozpocznie pracę na dnie kopalni, trzeba go rozłożyć na części i w takiej 
postaci przetransportować pod ziemię.

POD ZIEMIĄ
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Ż elazna brama zasuwa się, winda 
rusza z szarpnięciem i pędzi w dół 
na głębokość 500 metrów. Pod-

czas jazdy uszy poddane są tego samego ro-
dzaju ciśnieniu, jakie odczuwa się przy zmia-
nie wysokości w samolocie. Na dnie kopalni 
świat wygląda zupełnie inaczej – neony oświe-
tlają podszybie, gdzie czeka już rząd jeepów. 
Kopalnia poprzecinana jest we wszystkich kie-
runkach labiryntem przejść i tuneli. Może on 
sprawiać wrażenie nieprzeniknionej plątaniny 
ścieżek, ale w istocie jest starannie zaplanowa-
nym systemem dróg dla pracującej tu codzien-
nie załogi. Przy przyjemnej temperaturze 25°C 
w powietrzu unosi się rześki zapach – to sól. 
Uczucie to jest wszechobecne, ponieważ 

Praca w kopalni: Wywrotki z wyładun-
kiem spychowym marki MAN są 

preferowanymi pojazdami roboczymi w 
kopalni soli w Bernburgu.
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„O wiele bardziej opłaca 
nam się modyfikowanie 
pojazdów MAN”.
Volker Grzeschuchna, Dyrektor M+E Technology w Esco

System MAN HydroDrive zapewnia 
lepszą przyczepność w warunkach 
terenowych. Oprócz tego, pojazdy z 
napędem HydroDrive są o 400 kg lżejsze 
i niższe niż tradycyjne pojazdy z 
napędem na wszystkie koła, dlatego 
idealnie nadają się do pracy pod ziemią. 

KILOGRAMÓW
400

„SPROWADZENIE TYCH POJAZDÓW pod zie-
mię było prawdziwą przygodą” – wspomina 
Uwe Müller, kierownik robót w Gress + Zapp 
Bernburg. Firma ta jest jednym z partnerów 
serwisowych MAN i specjalizuje się w trans-
porcie i konserwacji pojazdów pod ziemią. 
„Musieliśmy rozebrać ciężarówkę na części, 
spuścić poszczególne części pod ziemię, a na-
stępnie na nowo je złożyć”. Mechanicy praco-
wali przez tydzień nad rozmontowaniem po-
jazdu. „Pakowanie części do skrzynek i spusz-
czanie ich na haku nie było większym 
problemem” – mówi Müller – „ale już kabina, 
nadwozie i przede wszystkim trzyosiowe pod-
wozie stanowiły dużo poważniejsze wyzwanie. 
Podwozie ma ponad osiem metrów długości, a 
jego szerokość jest zaledwie o kilka centyme-
trów mniejsza niż średnica szybu transporto-
wego. Udało nam się za trzecim podejściem”. 
Kiedy już pojazd znalazł się pod ziemią, zaczę-
to go na nowo montować i po dwóch tygo-
dniach był gotowy do swojej pierwszej misji. 
Müller nie jest zaniepokojony faktem, że prze-
transportowanie pojazdu było niełatwym za-
daniem – firma Esco zamówiła już w MAN ko-
lejne cztery wywrotki i jednego hakowca. „O 
wiele bardziej opłaca nam się modyfikowanie 
wywrotek MAN niż zakup specjalistycznych 
pojazdów górniczych” – mówi Grzeschuchna. 
Pojazdy te są idealnie wyposażone do wykony-
wania podziemnych zadań. „Kabiny mają na 
przykład zainstalowany automatyczny system 
gaśniczy oraz filtrowany system wentylacyj-
ny” – mówi Thomas Triller, przedstawiciel han-
dlowy w firmie MAN. Tłumaczy też, że wyso-
kość stropu w tunelach rzadko stanowi pro-
blem, choć czasem faktycznie bywa dość 
ciasno: „Przy 3,35 metra wysokości roboczej 
pojazdy są w stanie pracować przy wymaganej 
wysokości stropów”.

ABY BEZPIECZNIE OBSŁUGIWAĆ swoje urzą-
dzenia, kierowcy przechodzą specjalne szkole-
nie pod okiem Heinricha Degenharta. „Zanim 
zjedziemy do kopalni, omawiamy część teore-
tyczną” – mówi instruktor ProfiDrive. Pod zie-
mią, jak wyjaśnia dalej ekspert, ćwiczy się 
standardowe elementy bezpiecznej jazdy, 
włącznie z praktykami związanymi z pracą ła-
dowarek wysypujących. Oto jedno z utrud-
nień: „Poruszamy się w tunelach, których po-

Podróż w głąb kopalni: 
 1  Rozmontowanie: na 
powierzchni pojazd jest 
rozbierany na części.  2  Na 
haku: spuszczanie do kopalni 
przez wąski szybo.  3  Pełna 
koncentracja: pracownik 
naprowadza podzespoły za 
pomocą joysticka.  4  Koniec 
podróży: poszczególne części 
są odbierane na dnie kopalni.

1
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wszystko tutaj składa się z soli. Ściany i stropy, 
przeważnie białe lub szare, połyskują gdzienie-
gdzie, a tam, gdzie odłożyły się inne osady, 
przebijają się migotliwe pasma rdzawej czer-
wieni i brązu, a miejscami widać nawet kolor 
niebieski. Podłoga jest gładka i twarda – aby 
umożliwić korzystanie z ciężkich urządzeń bu-
duje się tu specjalną nawierzchnię z użyciem 
drobno zmielonej soli i wody. Sól wypełnia po-
wietrze i w krótkim czasie nawet skóra przeby-
wających tu osób zaczyna nasiąkać solą. Pył 
solny pokrywa maszyny, narzędzia i pojazdy. 
„Ponieważ panuje tu niska wilgotność powie-
trza, sól nie ma szkodliwego działania” – mówi 
Volker Grzeschuchna. „Ale gdybyśmy wywieź-
li tego jeepa z powrotem na powierzchnię, na-
tychmiast zacząłby rdzewieć i w ciągu paru dni 
całkowicie by się rozleciał”.

Grzeschuchna jest Dyrektorem działu 
Technologii Podziemnej M+E w przedsiębior-
stwie European Salt Company (Esco) w Bern-
burgu nad Soławą. W tej wschodnioniemiec-
kiej kopalni o powierzchni 25 km² sól wydo-
bywana jest od 1912 roku. Grzeschuchna 
codziennie zjeżdża pod ziemię, aby upewnić 
się, że praca przebiega sprawnie. Jest odpowie-
dzialny nie tylko za wszystkie urządzenia 
elektryczne, kable, zasilanie, oświetlenie i ta-
śmociągi, ale także za flotę pojazdów, w tym 
ciężkie maszyny górnicze oraz czteroosiowe 
wywrotki  i trójosiowe hakowce marki MAN, 
które zostały spuszczone do tego tunelu w 
częściach. Zd
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Precyzyjne manewry: Podczas 
opuszczania czteroosiowego 

podwozia liczy się każdy 
centymetr.
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wierzchnia jest bardzo gładka i śliska. W nie-
których miejscach sól jest tak mocno zbita, że 
przypomina szkło”. Po całodniowym szkole-
niu członkowie załogi kwalifikują się do obsłu-
gi pojazdów. Zamawiając nowe bramowce, fir-
ma Esco specjalnie wybrała pojazdy z napę-
dem HydroDrive posiadające opcję kontroli 
trakcji przedniej osi, którą można wykorzystać 
w razie potrzeby. „Oznacza to zwiększenie bez-
pieczeństwa na nieutwardzonym terenie czę-
sto występującym w warunkach podziem-
nych” – wyjaśnia Triller. Oprócz tego pojazd z 
napędem HydroDrive jest niższy niż tradycyj-
ny pojazd z napędem na wszystkie koła – to 
wielka zaleta oraz czynnik zwiększający bez-
pieczeństwo pracy w niskich podziemnych tu-
nelach. Wreszcie, dzięki redukcji masy nawet o 
400 kg, pojazd zużywa mniej paliwa. Bramow-
ce z napędem HydroDrive wykonują w kopal-
niach zadania związane z bezpieczeństwem, 
takie jak transport części zamiennych i mate-
riałów wybuchowych. Wielu klientów doceni-
ło zalety napędu MAN HydroDrive – od 2005 
roku sprzedano już 11 000 tych pojazdów.

Natomiast czteroosiowa wywrotka prze-
znaczona jest do zapełniania wyrobisk, z któ-
rych już nie wydobywa się soli. Ciężarówka ta 
musi więc dostarczyć ładunek materiałów 
wypełniających do krawędzi wyrobiska i 
zrzucić go – powtarzając tą czynność dopóki 
nie zostanie wypełnione. Ponieważ nie ma 
tam miejsca na przechylenie skrzyni wy-
wrotki, mieszanina musi zostać zepchnięta z 
pojazdu. „Mechanizm ten przypomina rodzaj 
prasy” – wyjaśnia Triller. „Po wewnętrznych 
ścianach skrzyni ładunkowej przesuwa się le-
miesz z napędem hydraulicznym, który spy-
cha materiał na tyły pojazdu, jak po szynach”. 

Na dnie kopalni widać gigantyczny po-
jazd, który podjeżdża i wsuwa krawędź łyżki 
pod bryły soli większe od dorosłego człowie-
ka. Szyb przypomina katedrę – jego ściany są 
wysokie na blisko 30 metrów i mienią się zło-
żami osadów, których wiek szacuje się na 250 
milionów lat. Powoli, ze zgrzytem, ładowarka 
odjeżdża kawałek dalej i zrzuca bloki solne do 
wlotu kruszarki, gdzie urobek jest rozdrabnia-
ny, a następnie przesypywany na taśmociąg. 
W końcu zostanie wywieziony na powierzch-
nię, gdzie ujrzy światło dzienne i znajdzie za-
stosowanie jako sól do sypania dróg albo sól 
kuchenna. 

Grzeschuchna jest zadowolony. Biznes 
idzie dobrze i w planach są już kolejne zakupy: 
„Wywrotka MAN sprawdziła się w fazie testo-
wania. Prawdopodobnie jeszcze przed koń-
cem roku zamówimy następne pojazdy”. 

„Napęd MAN Hydro-
-Drive zwiększa 
bezpieczeństwo 
jazdy po nieutwar-
dzonym terenie”.
Thomas Triller, kierownik sprzedaży w firmie MAN

Obejrzyj w aplikacji 
imponujący 
transport ciężarówki 
pod ziemię.

Gotowi do pracy: Montowanie 
ciężarówki na dnie kopalni zajmuje 
dwa tygodnie.

MAN MAGAZINE

Pojazd górniczy: Wywrotka MAN 
z napędem HydroDrive 
to niezawodny członek zespołu 
kopalni soli w Bernburgu.
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*Provides a guide according to 561/2006.

 

** By implementing unique screens in the latest SE5000 to provide extra information to drivers, infringements in a sample of real data taken from 108 drivers, examined over 
180 days using any digital tachograph prior to April 2012 for 90 days, followed by an SE5000 Rev 7.4 or 7.5 for 90 days, showed 60% reduction in actual infringements.

CHOOSE THE MAN STANDARD TACHOGRAPH
CHOOSE THE SE5000 EXAKT DUO

60% LESS 
INFRINGEMENTS

DRIVE AND 
REST TIME

T ECHNO LO GY

The SE5000 Exakt ‘One Minute Rule’ tachograph now comes with Duo

Get the SE5000 Exakt Duo now at your nearest MAN dealer or for more information and for the chance 
to win an iPad mini go to www.SE5000.com/MAN

Developed in consultation with drivers, new Duo technology is a decision support tool that gives real-time updates on driving 
and rest time – removing all the hassle and confusion away from drivers. This free of charge tool helps them optimise their 
time on the road and adapt to any changes in their journey, as well as helping them to stay legal, avoiding costly fines*. Duo 
Technology has been shown to reduce infringements by an average of 60%**, making the SE5000 Exakt Duo the tachograph 
for a better, more efficient fleet.
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JESZCZE 
LEPSZY 
MODEL
Podróż z Monachium do Hanoweru, 

ale nie przez Niemcy, tylko przez 
Austrię, Włochy, Francję, Hiszpa-

nię i Belgię: test na trasie o długości 5271 kilo-
metrów został zaplanowany tak, aby udowod-
nić efektywność nowego modelu MAN TGX Ef-
ficientLine 2. Po ośmiu dniach jazdy i 
pokonaniu 31 075 metrów wzniesień stało się 
jasne, że test zakończył się pełnym sukcesem. 
W samą porę, aby zaprezentować nowy model 
na Targach pojazdów użytkowych IAA ubiegłej 
jesieni, MAN wysłał nowy TGX i jego poprzed-
nika, EfficientLine 1, na test porównawczy po 
Europie. „Choć EfficientLine pierwszej genera-
cji już był niezwykle ekonomicznym pojaz-
dem, to nowy model zapewnia dalsze ograni-
czenie zużycia paliwa” – podsumowuje Willi-
bald Pfeffer , instruktor MAN ProfiDrive, który 
usiadł za kierownicą nowej ciężarówki. Ekspert 
z niemieckiego Stowarzyszenia Nadzoru Tech-
nicznego TÜV Süd nadzorował przebieg podró-
ży z pojazdu eskortującego. Mimo trudnej to-
pografii terenu – aż 46% trasy prowadziło pod 
górę – ekspert nadzoru technicznego odnoto-
wał w nowym modelu EfficientLine 2 oszczęd-
ne zużycie paliwa wynoszące średnio 30,17 litra Zmiany wysokości: 46% wybranej trasy prowa-

dziło pod górę, aby gruntownie przetestować tem-
pomat EfficientCruise sterowany za pomocą GPS.

Jeśli chodzi o efektywność, ciągnik 
MAN TGX EfficientLine 2 stanowi 
kolejny kamień milowy w ruchu 
dalekobieżnym. Test porównawczy 
po Europie modeli  EfficientLine 
i  EfficientLine 2 wyraźnie to 
potwierdził.

Monachium

Hanower

Nîmes

Orlean

Irun

Santa 
Elena

Walencja

Piacenza
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Instruktorzy MAN ProfiDrive uczą kierow-
ców ciężarówek i autokarów, jak w opty-
malny sposób prowadzić pojazdy. Oprócz 
zaawansowanego kursu teoretycznego, 
ośrodki doskonalenia jazdy w 25 krajach 
oferują też zajęcia praktyczne, dzięki któ-
rym codzienna rutynowa jazda ma się stać 
jeszcze bezpieczniejsza i bardziej oszczęd-
na. Co roku blisko 4000 kierowców cięża-
rówek i autokarów bierze udział w kursach 
MAN ProfiDrive.

Eksperci dla 
zawodowców

Aplikacja zawiera 
film z porównawczej 
jazdy próbnej po 
Europie.
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oleju napędowego na 100 kilometrów – to oko-
ło dwóch litrów mniej niż pojazd porównaw-
czy o identycznej masie.

KONWÓJ TESTUJĄCY składający się z dwóch 
pojazdów ciężarowych i po jednym pojeździe 
eskortującym wyruszył z siedziby MAN Truck 
Forum w Monachium na południe w kierunku 
przełęczy Brenner. Ośmioetapowa trasa pro-
wadziła dalej przez Piacenzę w północnych 
Włoszech i francuskie Lazurowe Wybrzeże do 
Andaluzji, następnie przez łańcuchy gór Sierra 
Nevada, przez Francję i Belgię i wreszcie do Ha-
noweru. „Celowo wybraliśmy trasę o dużych 

takie jak aktualny ładunek i obroty silnika, 
aby obliczyć odpowiednie tempo w ramach 
wybranej przez kierowcę oczekiwanej pręd-
kości oraz regulowaną, czteroetapową tole-
rancję prędkości. „Tempomat przyspiesza 
wcześniej, niż zrobiłby to kierowca, ale także 
wcześniej zwalnia” – tłumaczy Pfeffer. „I oka-
zuje się, że ma rację, bo ciężarówka wjechała 
na każde wzniesienie z prędkością dokładnie 
taką, jaka była zaplanowana. System jest też 
bardzo prosty w obsłudze. To robi wrażenie”. 

Dodatkowo inżynierowie w MAN zapro-
jektowali system zapobiegający nieprzyjem-
nemu blokowaniu silnika przy zdejmowaniu 
nogi z gazu. „Pojazd zwalnia pedał gazu tak 
samo, jak zrobiłby to wykwalifikowany kie-
rowca” – mówi Pfeffer. Aby jeszcze bardziej 
zredukować zużycie oleju napędowego, silnik 
ma dodatkowy moment obrotowy 200 Nm na 
wyższych biegach, co pozwala utrzymać ni-
skie obroty i zoptymalizować efektywność 

różnicach wysokości” – mówi Pfeffer. Chodzi-
ło o to, żeby nowy tempomat sterowany za po-
mocą GPS mógł udowodnić swoje możliwości: 
system ten wykrywa z wyprzedzeniem topo-
grafię drogi ze wszystkimi podjazdami i zjaz-
dami, uruchamia regulację prędkości zopty-
malizowaną pod kątem zużycia paliwa i odpo-
wiednio dobiera przełożenia w skrzyni biegów 
MAN Tipmatic na wzniesieniach. 

Dzięki wykorzystaniu sygnału GPS, pozy-
cja i kierunek jazdy ciężarówki są odczytywa-
ne na zapisanych mapach zawierających 
dane lotnicze odnotowujące wzniesienia i 
spadki terenu. Uwzględniane są też zmienne, Zawodowcy za kierownicą: Instruktorzy 

MAN ProfiDrive siadają za kierownicę w 
kabinie kierowcy pojazdów testowych.

Ręka w rękę: Kierowca wybiera 
parametry prędkości, a Efficient-

Cruise oblicza optymalną prędkość 
dla oszczędności paliwa.

ekonomiczną pojazdu. Dzięki większej sile po-
ciągowej, kierowca może dłużej pozostać w 
wyższym zakresie biegów, redukując tym sa-
mym szarpnięcia oraz wynikającą z tego chwi-
lową utratę przyczepności – na przykład na 
umiarkowanych podjazdach na autostradzie. 
„W ostatecznym rozrachunku, suma zastoso-
wanych tu innowacji daje większą oszczęd-
ność paliwa w porównaniu z poprzednim mo-
delem” – mówi Pfeffer. 

Nawiasem mówiąc, cień aerodynamiczny 
nie odgrywał w tym teście żadnej roli. Aby nie 
zaburzyć  wyników testu porównawczego, cię-
żarówki TGX zawsze utrzymywały między 
sobą 45-minutowy odstęp. Obie zdążyły jed-
nak dojechać na czas do celu – Targów pojaz-
dów użytkowych IAA w Hanowerze. 

Obejrzyj mistrza oszczędnej jazdy w inte-
raktywnym materiale internetowym > www.

man.eu/efficientline2

Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego 
TÜV Süd dokumentowało i eskortowało 
jazdę próbną obu modeli EfficientLine. 
Nowa ciężarówka okazała się jeszcze 
bardziej oszczędna pod względem 
zużycia paliwa niż pojazd poprzedniej 
generacji.

6,57 %
OSZCZĘDNOŚCI PALIWA

„Pojazd zwalnia pe-
dał gazu tak samo, 
jak zrobiłby to 
wykwalifikowany 
kierowca”.
Willibald Pfeffer, instruktor MAN ProfiDrive

Trasa przez Europę: Jazda próbna 
obejmowała pięć krajów.
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Oszczędność paliwa: Mimo niełatwej topografii terenu, 
model TGX EfficientLine 2 zużywał zaledwie 30,17 litrów paliwa 
na 100 kilometrów.
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oleju napędowego na 100 kilometrów – to oko-
ło dwóch litrów mniej niż pojazd porównaw-
czy o identycznej masie.

KONWÓJ TESTUJĄCY składający się z dwóch 
pojazdów ciężarowych i po jednym pojeździe 
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Andaluzji, następnie przez łańcuchy gór Sierra 
Nevada, przez Francję i Belgię i wreszcie do Ha-
noweru. „Celowo wybraliśmy trasę o dużych 

takie jak aktualny ładunek i obroty silnika, 
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taką, jaka była zaplanowana. System jest też 
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mocą GPS mógł udowodnić swoje możliwości: 
system ten wykrywa z wyprzedzeniem topo-
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MAN Tipmatic na wzniesieniach. 
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MAN ProfiDrive siadają za kierownicę w 
kabinie kierowcy pojazdów testowych.

Ręka w rękę: Kierowca wybiera 
parametry prędkości, a Efficient-

Cruise oblicza optymalną prędkość 
dla oszczędności paliwa.

ekonomiczną pojazdu. Dzięki większej sile po-
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dów użytkowych IAA w Hanowerze. 
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Nowa ciężarówka okazała się jeszcze 
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B
yła to pierwsza partia przekaza-
nych ciągników, z łącznej puli 20 
pojazdów zamówionych przez 
podkarpackiego przewoźnika. 
Kolejne pojazdy zostaną odebra-
ne w czerwcu br. Ciągniki będą 

wykorzystywane w międzynarodowym trans-
porcie drogowym, od Wielkiej Brytanii, przez 
Włochy, po Austrię i Holandię. I właśnie w tych 
dwóch ostatnich krajach warto tankować bio-
diesel. „Aktualnie jest on o 27 eurocentów tań-
szy niż klasyczny olej napędowy. Przy flocie 30 
pojazdów daje to naprawdę spore oszczędno-
ści. Podczas jazdy to paliwo sprawdza się zna-
komicie, a przy okazji chronimy środowisko” 
– powiedział podczas przekazania Adam Plizga, 
właściciel firmy BOR. Pojazdy MAN TGX napę-
dzane biodieslem to rozwiązanie pozwalające 
na optymalizację kosztów eksploatacji. Świad-
czy o tym fakt, że można tankować do nich 
również klasyczny olej napędowy, a zużycie pa-
liwa oraz właściwości jezdne pojazdów są iden-
tyczne w przypadku zastosowania obu tych pa-
liw. „Zdecydowaliśmy się na zakup pojazdów 

Wczesną wiosną 2015 r. 
firma BOR Adam Plizga 
z Jasionki koło Rzeszowa 
odebrała 12 ciągników 
siodłowych MAN TGX 
18.440 4x2 BLS przysto-
sowanych do pracy na 
biopaliwie.

W roku 2015 na ulice pol-
skich miast wyjedzie wiele 
nowych, ekologicznych au-
tobusów miejskich MAN. 
Wszystkie powstają w zakła-
dach MAN w Polsce.

Pierwsze pojazdy MAN Euro 6 
napędzane biodieslem

Gazowa ofensywa MAN
Adam Plizga, właściciel firmy 
BOR i Konrad Wójcik z MAN 
podczas przekazania pojazdów. 

marki MAN, gdyż ma ona wieloletnie doświad-
czenie w zakresie napędów, zarówno tradycyj-
nych, jak i niekonwencjonalnych. Wcześniej 
dokładnie przetestowaliśmy tego typu pojaz-
dy, dzierżawiąc je na okres kilku miesięcy z Au-
strii. Pomyślnie przeszły one sprawdzian na 
europejskich szlakach i teraz stawiamy zarów-
no na biodiesel, jak i na MAN” – podkreślił 
Adam Plizga. Takie podejście pokazuje, że eko-
nomia i ekologia mogą iść ze sobą w parze! 

NAJNOWSZE POJAZDY TGX odebrane przez 
BOR to pierwsze tego typu pojazdy marki MAN 
w wersji Euro 6 dostarczone w Polsce. Weszły 
one do oferty produktowej MAN Trucks & Bus 
Polska w IV kwartale 2014 r. To pokazuje, że 
MAN sukcesywnie rozszerza swoje portfolio o 
pojazdy przyjazne dla środowiska i zasilane pa-
liwami alternatywnymi. Producent stawia tu-
taj także na gaz ziemny i od 2015 r. oferuje, 
obok autobusów miejskich, również pojazdy 
ciężarowe CNG na podwoziu TGM. Mogą one 
być używane na przykład w sektorze miejskim 
jako pojazdy dostawcze w handlu detalicznym 
lub do dostarczania przesyłek pocztowych. Do 
oferowanych korzyści, szczególnie na obsza-
rach miejskich, należy zaliczyć fakt, że cięża-
rówki na gaz ziemny są nie tylko bardziej eko-
logiczne, ale także cichsze. Kolejny plus. 

W KONTEKŚCIE przyszłości transportu dro-
gowego MAN nie tylko myśli o biodieslu i gazie 
ziemnym. Producent jako pierwszy pokazał na 
zeszłorocznych targach IAA pojazd koncepcyj-
ny TGX, przeznaczony do transportu daleko-
bieżnego, z napędem hybrydowym. W tym 
przypadku silnik Diesla działa jako główne źró-
dło mocy, natomiast dodatkowy układ napę-
dowy z silnikiem elektrycznym daje możli-
wość odzyskiwania, gromadzenia i ponownego 
wykorzystywania energii z hamowania. Ponie-
waż silnik elektryczny służy tylko jako wspo-
maganie dla silnika Diesla, można opracować 
„odchudzony”, lekki układ napędowy, którego 
elementy hybrydowe ważą około 400 kilogra-
mów. To z kolei przekłada się na niskie zużycie 
paliwa i emisję spalin. I o to właśnie chodzi. 
Wszystkie te przykłady pokazują, że MAN stara 
się spełnić oczekiwania przewoźników w za-
kresie nowych napędów, przedstawiając im 
szeroką oraz efektywną alternatywę.

Ciągniki MAN TGX Euro 6 należące do firmy BOR to pierwsze 
tego typu pojazdy sprzedane w Polsce.

W zeszłym roku MAN zebrał 
rekordowe zamówienia na 
nowe autobusy w Polsce i 

przygotował grunt pod sprzedaż w 2015 r. Spo-
dziewamy się, że poziom sprzedaży przekroczy 
100 szt.! Ważną rolę w tym sukcesie odgrywają 
zamówienia na autobusy gazowe, w tym naj-
większy kontrakt na tego typu pojazdy w histo-
rii polskiego rynku. Został on zawarty ze spółką 
PKM Tychy i dotyczy dostawy aż 36 autobusów 
MAN Lion’s City CNG. Podobne pojazdy (w wer-
sji 12-metrowej) trafiły na początku br. na Po-
morze. W styczniu firma PKM Gdynia odebrała 
15 pojazdów Lion’s City zasilanych sprężonym 

gazem ziemnym. Autobusy spełniają normę 
czystości spalin Euro 6, napędzane są silnikami 
dużej mocy 310 KM i oferują 85 miejsc, w tym 
29 siedzących dla pasażerów. Nowe pojazdy 
kursują na liniach obsługujących centrum Gdy-
ni oraz trasy wyjazdowe z tego obszaru w celu 
poprawy dostępności komunikacyjnej, w szcze-
gólności dla osób niepełnosprawnych. Przypo-
mnijmy, że to właśnie autobus gazowy MAN 
Lion’s City GL CNG został w zeszłym roku uho-
norowany tytułem „Bus of the Year 2015“, zde-
cydowanie wyprzedając konkurencję. Jak widać, 
polscy przewoźnicy sięgają po najlepsze pro-
dukty dostępne na rynku.
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Zakup gazowych autobusów 
współfinansowany został ze 
środków Unii Europejskiej.
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MAN-ami przez Syberię 

C
elem „Siberia Arctic Expedition 
2015” było pokonanie w warun-
kach syberyjskiej zimy trasy wio-
dącej przez całe terytorium Rosji, 
ale także spotkania z ludźmi, pre-
lekcje filmowe i koncerty prezen-

tujące wspólne osiągnięcia kulturalne Polski i 
Rosji. Aby sprostać bardzo trudnym warun-
kom, i to zarówno w zakresie dróg, jak i klima-
tu, podróżnicy wybrali wojskowe pojazdy 
MAN HX 6x6 i 4x4, które znakomicie spisały 
się w syberyjskich warunkach. „Zimowy etap 
ekspedycji stał się wymagającym sprawdzia-
nem dla naszego sprzętu. Przejechaliśmy łącz-
nie 21 900 km, poruszając się także po bezdro-
żach, w głębokim śniegu i w temperaturze 
przekraczającej minus 50 stopni” – mówi Ro-
muald Koperski, kierownik wyprawy i jedno-
cześnie kierowca jednego z pojazdów. „Moim 
zdaniem żaden inny pojazd nie poradziłby so-
bie lepiej w tak ciężkich warunkach”. Zimowa 
trasa wyprawy „Siberia Arctic Expedition 2015” 

27 marca br. zakończył się 
w Magadanie zimowy 
etap wyprawy, w której 
biorą udział trzy pojazdy 
MAN HX 6x6 i 4x4.

wiodła z Polski przez Litwę, Łotwę, następnie 
przez europejską część Federacji Rosyjskiej, 
Góry Ural, Nizinę Zachodniosyberyjską do Ja-
kucji, a stamtąd przez góry Suntar-Chajata do 
bieguna zimna w m. Ojmiakon. Kolejnym eta-
pem był przejazd bezdrożami, aż na krańce Ro-
sji. Pokonując Góry Wierchojańskie, Czerskie-
go, Momskie, Kołymskie, Czukockie, w tym pa-
sma Pegtymelskie i Szełagskie, ekspedycja 
dotarła do leżącego na Czukotce najbardziej 
wysuniętego na północ miasta Rosji – Pevek. 
Stamtąd przemieściła się do miasta Magadan, 
pozostawiając tam pojazdy do czasu rozpoczę-
cia etapu letniego ekspedycji SAE 2015, który 
rozpocznie się w sierpniu br. 

ZIMOWA SYBERYJSKA AURA, kilkanaście 
godzin dziennie jazdy, bardzo trudne warun-
ki socjalne, spanie w samochodach, brak toa-
lety, bieżącej wody – wszystko to sprawiało, że 
wyprawę nie zawsze można było nazwać ra-
dosną i przyjemną przygodą. Niemniej dzięki 

poniesionemu ryzyku podróżnicy z pewno-
ścią zobaczyli kawał nieznanego innym 
świata, a napotkanym ludziom pokazali tak-
że fragment polskiej kultury. Artystyczny 
aspekt wyprawy SAE 2015, choć symbolicz-
nie, wpisał się w akcję sprzyjającą zbliżeniu 
narodów Polski i Rosji, bowiem wydarzenia 
z nim związane przyczyniły się do pokona-
nia stereotypów i podniosły jakość dwu-
stronnych relacji. Wielki świat, polityka, wa-
śnie i swary pozostają bez znaczenia w obli-
czu spotkania ludzi, dla których drugi 
człowiek, serdeczne słowo, poznanie innej 
kultury stanowią wartość ponad czasem, 
także ponad politycznymi podziałami świa-
ta. „Na trasie wyprawy SAE 2015 spotkaliśmy 
setki ludzi, reprezentujących różne narody, 
kultury, zajęcia i profesje. Łączy ich wszyst-
kich niezwykła gościnność i otwartość na 
drugiego człowieka” – wspomina Romuald 
Koperski. „Wszędzie, w każdym miejscu Ro-
sji, udzielano nam potrzebnej pomocy i po-

dejmowano nas niezwykle gościnnie. Prze-
cierając szlak przez całe terytorium Rosji, 
aż na Czukotkę, udowodniliśmy, że to, 
co dla wielu zdawało się niemożliwe, stało 
się faktem”.

LATEM EKSPEDYCJĘ CZEKA kolejny wyma-
gający etap, który potrwa od 1 do 30 sierpnia 
2015 r. i obejmie koncerty w dużych mia-
stach na trasie Magadan – Moskwa. Program 
etapu letniego zostanie rozbudowany o 
udział kolejnych artystów z Polski, mogą-
cych dolecieć samolotami do miast na po-
szczególne koncerty. Trzon ekipy nadal sta-
nowi trzech kierowców: Romuald Koperski 
– Polska, Hans Joachim Lust – Niemcy, szef 
techniczny wyprawy, oraz Marian Pilorz – 
zastępca kierownika wyprawy. Teraz czeka 
ich jazda w wysokich temperaturach i tuma-
nach kurzu. Jednak po zimowych przygo-
dach na Syberii ich pokonanie wydaje się 
być dla „HX-ów” tylko formalnością.

NA POCZĄTKU ROKU FIRMA ITS Michalczew-
ski zamówiła 62 autobusy MAN Lion’s City, 
w tym 43 szt. przegubowych Lion’s City G i 
19 szt. standardowych Lion’s City, które od 
czerwca br. rozpoczną obsługę miejskich li-
nii autobusowych we Wrocławiu. „To zdecy-
dowanie nasz najważniejszy kontrakt w 
tym roku i bardzo się cieszymy, że nasz 
klient ponownie wybrał markę MAN” – 
mówi Krzysztof Gawroński, dyrektor sprze-
daży autobusów MAN Trucks & Bus Polska. 
Po Warszawie i Radomiu teraz Wrocław zo-
stanie kolejnym miastem, dla którego fir-
ma ITS Michalczewski świadczyć będzie 
usługi w komunikacji miejskiej. W zdecydo-
wanej większości flotę ITS-u stanowią po-
jazdy marki MAN, które kupowane są przez 
radomską firmę już od ponad 10 lat. Prze-
woźnik stawia nie tylko na nowoczesny ta-
bor, ale także na wysoki poziom swojego 
personelu. „Stawiamy na jakość, szkolenia 
kierowców i bezpieczeństwo. Mamy jedyny 
w Polsce specjalny tor do doskonalenia jaz-
dy autobusami i własną szkołę dla kierow-
ców” – wyjaśnia Marcin Kucharski, dyrek-
tor ds. rozwoju z firmy ITS Michalczewski.

Autobus MAN Lion`s City we wrocławskich 
barwach na linii produkcyjnej w  zakładzie 
MAN Bus Starachowice.

62 lwy dla Wrocławia
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MAN-ami przez Syberię 
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Śląska firma TRANSYM 
wraz z początkiem wiosny 
odebrała pierwszy ciągnik 
siodłowy MAN TGX 26.560. 

Na początku br. spółka 
MAN Truck & Bus Polska 
przeprowadziła pierwszy w 
koncernie MAN egzamin 
certyfikujący dla doradców 
serwisowych. 

Pierwszy polski TGX D38 
w barwach TRANSYM

Najwyższy poziom 
serwisowych kompetencji 

T RANSYM to specjaliści od trans-
portu ponadnormatywnego z 
15-letnim doświadczeniem. Ich 
najnowszy lew dołączył do floty 

26 pojazdów użytkowanych przez częstochow-
ską firmę w transporcie ponadgabarytowym i 
już w kwietniu rozpoczął obsługę najcięższych 
zleceń. Jego najnowszy silnik MAN D3876 daje 

D
oradca serwisowy to nieocenio-
na pomoc dla wszystkich klien-
tów korzystających z usług ser-
wisowych. To właśnie do niego 
zgłaszają się klienci z problema-
mi, jakie mają ze swymi pojazda-

mi, a potem oczekują wyczerpujących wyja-
śnień po dokonanej naprawie czy przeglądzie. 
Na tym jednak nie koniec. Doradca musi czu-
wać nad przebiegiem pracy uzgodnionej w zle-
ceniu i sprawdzić, czy prawidłowo zostały wy-
konane wszystkie przewidziane czynności. Po 
skończonej usłudze doradca serwisowy jest 
odpowiedzialny za wydanie pojazdu. Od pracy 
i kwalifikacji doradcy w największym stopniu 
zależy, czy klient ponownie zdecyduje się na 
kontakty z danym serwisem i czy pozostanie 
wierny marce i kupi kolejne pojazdy. To poka-
zuje, jak odpowiedzialny jest dzisiaj zawód do-
radcy serwisowego.

NIC WIĘC DZIWNEGO, że spółka MAN Truck 
& Bus Polska – jako pierwsza w całym koncer-
nie – opracowała autorski program certyfika-
cji doradców serwisowych. „Nadrzędnym ce-
lem tego projektu jest dalsze podnoszenie po-
ziomu obsługi k l ienta w naszej sieci 

Nowy flagowy pojazd 
ciężarowy MAN TGX 

dołączył do floty 
częstochowskiej firmy.

Certyfikaty już rozdane! Od lewej: 
Jakub Nieszyn – Certyfikowany Specjalista ds. 

Obsługi Klienta, Remo Car; Adam Bernatowicz – 
Dyrektor ds. Rozwoju Sieci, odpowiedzialny za 

MAN Academy; Piotr Kowalski – Certyfikowany 
Specjalista ds. Obsługi Klienta, Remo Car; 

Renata Bolimowska – Trener MAN Academy, 
odpowiedzialna za Proces Certyfikacji Doradców 

i Sprzedawców Części Zamiennych; Mirosław 
Knopik – Certyfikowany Specjalista ds. Obsługi 

Klienta, Janusz Kosica; Łukasz Żarnowski – 
Certyfikowany Specjalista ds. Obsługi Klienta, 

Remo Car, Bury oraz trener Krzysztof Bajda.

Egzamin na certyfikowanego 
doradcę serwisowego

kierowcy aż 560 mechanicznych koni, co stawia 
go w gronie najmocniejszych pojazdów w swo-
jej klasie. „Jeździmy po całej Europie, od Skan-
dynawii po Grecję, Bułgarię czy Turcję – wszę-
dzie gdzie jest zapotrzebowanie na specjali-
styczny transport ładunków” – mówi  Sylwester 
Strojec, właściciel spółki TRANSYM. „Aktualnie 
zdecydowana większość naszych pojazdów – bo 
aż 20 ciągników siodłowych – to pojazdy z logo 
MAN. Niemiecka marka jest z nami od początku 
funkcjonowania firmy, co oznacza, że w tym 
roku świętujemy 15 lat dobrej i owocnej współ-
pracy. Wybieramy MAN-a, ponieważ są to po-
jazdy niezwodne w obsłudze i eksploatacji. Co-
dziennie ten fakt podkreślają nasi kierowcy oraz 
mechanicy” – podsumowuje Sylwester Strojec.

DECYZJA O ZAKUPIE NOWEGO flagowego po-
jazdu MAN przez TRANSYM zapadła błyska-
wicznie – tuż po jego premierze na Międzyna-
rodowych Tragach Pojazdów Użytkowych w 
Hanowerze. Częstochowskim specjalistom od 
ponadgabaryów od razu wpadł w oko nowy 
sześciocylindrowy rzędowy silnik D3876 o po-
jemności 15,2 litra, który MAN skonstruował 
właśnie do realizacji trudnych i wymagają-
cych zadań transportowych. „To zupełna no-
wość w Polsce, a my chcemy pierwsi spróbo-
wać, czy ten model jest równie dobry jak po-
przednie. Dlatego zdecydowaliśmy się na 
zakup” – podkreśla Sylwester Strojec. „Istot-
nym czynnikiem była dla nas także atrakcyj-
na cena zakupu pojazdu oraz bardzo dobry 
kontakt z obsługą serwisową i posprzedażną 
w zakresie dostaw części zamiennych w MAN 
Truck Center w Czeladzi”. Stare powiedzenie, 
że to serwis sprzedaje kolejny pojazd w przy-
padku MAN sprawdza się dosłownie.

serwisowej i oparcie go właśnie na certyfiko-
wanych doradcach i sprzedawcach części za-
miennych. Chcielibyśmy, aby do końca roku w 
każdym naszym serwisie w Polsce, zarówno 
własnym, jak i autoryzowanym, pracował 
przynajmniej jeden doradca serwisowy z cer-
tyfikatem” – podkreśla Adam Bernatowicz, 
dyrektor ds. rozwoju sieci w MAN Truck & Bus 
Polska Sp. z o.o. Aby zostać certyfikowanym 
doradcą serwisowym MAN, należy przejść 
cykl szkoleń organizowanych przez Akademię 
Serwisową MAN w Wolicy. Zeszłoroczny pro-
gram treningowy skupiał się przede wszyst-
kim na efektywnej obsłudze klienta, prowa-
dzeniu aktywnej sprzedaży oraz zastosowa-
niu systemów komputerowych MAN w 
codziennej pracy. Wyposażeni w taką wiedzę 
doradcy stanęli w lutym br. przed komisją eg-
zaminacyjną. Pięciu z nich może już pochwa-
lić się certyfikatem. Kolejni przystąpią do eg-
zaminów jeszcze w tym roku. To jednak nie 
koniec podnoszenia kompetencji personal-
nych w MAN. Pod koniec 2015 r. obędzie się 
pierwszy egzamin w procesie certyfikacji 
sprzedawców części zamiennych. To oznacza, 
że firma wyznacza zupełnie nowy poziom w 
zakresie usług serwisowych.

 Układ napędowy 
MAN TGX D38 to 
połączenie mocy 
i efektywności.
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 Układ napędowy 
MAN TGX D38 to 
połączenie mocy 
i efektywności.
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Rok to za mało. Od teraz oryginalne części 
zamienne MAN objęte są 2-letnią gwarancją.

PROGRAM „DOBRE ROCZNIKI” to oferta 
MAN Truck & Bus Polska skierowana do użyt-
kowników pojazdów pięcioletnich i star-
szych. Obejmuje ona ponad 30 dedykowa-
nych pakietów serwisowych, a oferowane w 
nich rabaty sięgają nawet 49%. Oferta została 
podzielona na 6 superpakietów dla najpopu-
larniejszych pojazdów MAN oraz 24 pakiety 
dedykowane dla wszystkich modeli produko-
wanych przed rokiem 2010. Ponadto każdy 
klient korzystający z usług sieci Autoryzowa-
nych Partnerów Serwisowych MAN może li-

Czas na „Dobre Roczniki” 

Dwa lata 
gwarancji 
na części!

W tym roku sieć Partnerów Serwisowych MAN 
powiększyła się o dwa punkty: Galaauto w Bia-
łymstoku (Radule 91 przy trasie S8) oraz Marcar 
Trucks Jarosław Gruszka w Opolu przy ul. Ole-
skiej 119. Jednocześnie informujemy, że MAN 
Truck & Bus Service przy ul. Elewatorskiej 29 w 
Białymstoku zakończył swoją działalność. Nowe 
punkty charakteryzują się dobrą lokalizacją i spo-

rą powierzchnią parkingów. Oferowany zakres 
usług to: serwis pojazdów ciężarowych MAN, 
sprzedaż oryginalnych części zamiennych MAN, 
serwis Mobil24 i serwis naczep. W obu punktach 
zatrudniony personel posiada wieloletnie do-
świadczenie w pracy z pojazdami MAN, poszerza-
ne systematycznymi szkoleniami w Akademii Ser-
wisowej MAN.

Nowi Partnerzy w Białymstoku i Opolu

DLA MAN ROK TO ZA MAŁO, dlatego też 
od lutego 2015 r. spółka MAN Truck & Bus 
Polska wprowadziła na rynek nowy pro-
gram, w którym oryginalne części zamien-
ne objęte są dwuletnią gwarancją. Dotyczy 
to zarówno pojazdów ciężarowych, jak i au-
tobusów. Program ten potwierdza, że ofero-
wane przez MAN produkty spełniają kryte-
rium najwyższej jakości i niezawodności. 
„Dzięki zakupowi oryginalnych części za-
miennych możliwe jest obniżenie kosztów 
obsługi serwisowej, a dostępność części we 
wszystkich stacjach serwisowych MAN 
skraca okres przestoju podczas konserwacji 
pojazdu” – powiedział Bartłomiej Ciemiń-
ski, dyrektor ds. serwisu w MAN Truck & 
Bus Polska. Wszystkie te parametry znaczą-
co wpływają na obniżenie całkowitych 
kosztów eksploatacji pojazdu (TCO). Korzy-
stanie z oryginalnych części zamiennych 
MAN objętych gwarancją na 2 lata to rów-
nież znacznie wyższa wartość pojazdu przy 
odsprzedaży. Gwarancja obowiązuje wy-
łącznie na oryginalne części zamienne 
MAN zakupione i zamontowane w autory-
zowanych stacjach serwisowych MAN w 
Polsce. Gwarancja nie obejmuje skutków 
naturalnego zużycia części zamiennych.

czyć na upusty sięgające nawet 32% na kon-
serwację i dowolne naprawy. Co więcej, w 
przypadku awarii takiego pojazdu na drodze 
klient może skorzystać z usługi Dobre Rocz-
niki Assistance. Wystarczy zgłosić ten fakt 
najbliższej stacji serwisowej MAN w Polsce. 
Najprostszym sposobem znalezienia najbliż-
szej Autoryzowanej Stacji Obsługi MAN jest 
skorzystanie z mobilnej aplikacji Serwis 
MAN Polska, którą można bezpłatnie pobrać 
na telefon z systemem Android ze sklepu Go-
ogle Play. 
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Stać Cię na oryginalność.
Zostaw starą część w rozliczeniu 
- kupisz w atrakcyjnej cenie! MAN kann.
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*  Oferta obowiązuje w Autoryzowanych Stacjach Obsługi MAN Truck & Bus na terenie Polski biorących udział w akcji promocyjnej. Dotyczy sprzedaży części 
zamiennych wraz z wymianą, zrealizowanej na podstawie faktury VAT z dopiskiem „Sprzedaż i montaż objęte promocją 2 lata gwarancji zgodnie z Ogólnymi 
Warunkami Gwarancyjnymi”.
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Człowiek za kierownicą to najważniejszy 
czynnik decydujący o bezpieczeństwie 
ruchu drogowego. MAN wspiera kierowców, 
oferując szeroką gamę innowacyjnych 
systemów wspomagających ich pracę. 

Systemy bez pieczeństwa
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Największe pojazdy na drodze – 
ciężarówki i autobusy – to fascy-
nujące i skomplikowane maszy-

ny. Same ich rozmiary zapewniają im specjal-
ną pozycję w drogowej hierarchii, dlatego na 
ich kierowcach spoczywa szczególna odpowie-
dzialność za bezpieczeństwo. MAN nie pozo-
stawia jednak kierowców samym sobie i za-
pewnia im wsparcie w postaci szerokiej oferty 
inteligentnych systemów wspomagania. Sys-
temy te stanowią uzupełnienie tak zwanych 
pasywnych funkcji bezpieczeństwa obecnych 
we wszystkich pojazdach firmy MAN i odciąża-
ją kierowców zarówno podczas rutynowej, co-
dziennej jazdy, jak i w sytuacjach krytycznych, 
pomagając uniknąć ryzyka lub przynajmniej je 
zmniejszając. 

WIELE INNOWACJI uważanych niegdyś za 
przełomowe osiągnięcia w zakresie bezpie-
czeństwa jazdy, takich jak  system zapobiega-
jący blokowaniu kół (ABS) czy system kontroli 
trakcji (TCS), to dziś standard. Spośród now-
szych technologii najpowszechniej znany jest 
System elektronicznej stabilizacji toru jazdy 
(ESP). W momencie, kiedy zaistnieje ryzyko 
wpadnięcia w poślizg, ESP natychmiast reagu-
je – i to znacznie szybciej, niż byłby to w stanie 
zrobić nawet najbardziej doświadczony kie-
rowca ciężarówki albo autobusu. System ten 
redukuje impet pojazdu i w razie potrzeby wy-
hamowuje poszczególne koła, stabilizując po-
jazd. Obliczono, że dzięki systemowi ESP moż-
na uniknąć nawet do 44% wszystkich wypad-
ków z udziałem pojedynczego pojazdu 
ciężarowego. 

Szczególnym wyzwaniem dla kierowców 
jest monotonia i samotność na długich tra-

System elektronicznej 
stabilizacji toru jazdy 
(ESP) interweniuje w 
razie ryzyka wpadnięcia 
w poślizg i wyhamowuje 
poszczególne koła.

ESP

LGS

ACC
Tempomat adaptacyjny 

(ACC) monitoruje i 
utrzymuje bezpieczną 

odległość od pojazdów 
poprzedzających.

Jeśli kierowca nie rozpozna 
na czas niebezpiecznej 
sytuacji, wspomaganie 

hamowania awaryjnego 
(EBA) samoczynnie uaktyw-

ni hamowanie.

EBA

System utrzymania pasa 
ruchu (LGS) monitoruje 
oznakowania jezdni i 
ostrzega kierowcę, jeśli 
zjedzie z wyznaczonego 
pasa bez włączenia 
kierunkowskazu.
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sach. MAN przychodzi im z pomocą oferując 
od kilku lat system utrzymania pasa ruchu 
(LGS), w którym kamera wideo nieustannie 
monitoruje oznakowania jezdni. W momencie 
przejechania pasa ruchu bez włączenia kie-
runkowskazu kierowcę ostrzega charaktery-
styczny dźwięk. Unikanie niebezpiecznych sy-
tuacji ma również zupełnie inne aspekty. Na 
przykład system stabilizacji przechyłów Acti-
ve Roll Stabilisation lub system ciągłej kontro-
li amortyzacji (CDC) ogranicza niebezpieczny 
efekt momentu wywracającego , który może 
pojawić się w przypadku przemieszczenia ła-
dunku albo w pojazdach o wysokim punkcie 
ciężkości. Może to powodować znaczne siły 
boczne podczas manewrów hamowania i skrę-
cania. W ułamku sekundy system CDC regulu-
je tłumienie poszczególnych amortyzatorów, 
redukując przechył. Dla kierowcy oznacza to 
również krótszą drogę hamowania, bardziej 
bezpośrednie reagowanie układu kierowni-
czego oraz zwiększenie bezpieczeństwa. 

OBECNOŚĆ INNYCH KIEROWCÓW na drodze 
wiąże się z dodatkowym ryzykiem, zatem ko-
lejnym popularnym systemem wspomagania 
jest Tempomat adaptacyjny (ACC). „Szczegól-
nie ważne jest dla nas zabezpieczenie przez 
zderzeniami tylnymi” – mówi Rudolf Ebner, 
który kieruje działem zakupów w spółce Qu-
ehenberger Group w Austrii. Składając duże 
zamówienie w MAN, firma Quehenberger za-
życzyła sobie, aby zakupione modele TGX 
były wyposażone w pakiet bezpieczeństwa 
SafetyPackage. Tempomat adaptacyjny ACC 
nie tylko utrzymuje stałą prędkość, ale auto-
matycznie ją zmniejsza, kiedy poprzedzający 
pojazd zwalnia. Odległość jest monitorowana 
za pomocą czujnika radarowego. Ten system 
jest ściśle powiązany ze wspomaganiem ha-
mowania awaryjnego (EBA) oraz sygnalizacją 
hamowania awaryjnego (ESS), która za pomo-
gą pulsujących świateł informuje innych 
użytkowników drogi o konieczności nagłego 
hamowania oraz automatycznie włącza świa-
tła awaryjne, kiedy pojazd się zatrzyma, co 
pomaga uniknąć tylnego zderzenia. Wspoma-

ganie EBA, które niedługo zacznie być obo-
wiązkowe w pojazdach użytkowych, jest już 
dostępne w pojazdach MAN, a latem 2015 
roku, po wprowadzeniu dalszych udoskona-
leń, osiągnie nawet status drugiej generacji. 
Dotychczas obszar z przodu pojazdu kontro-
lowany był za pomocą radaru, ale obecnie do-
dawany jest również system kamer wideo, aby 
analiza była jeszcze dokładniejsza, a hamowa-
nie awaryjne jeszcze bardziej skuteczne. Bez-
pieczeństwo na drodze to nie tylko kwestia ży-
cia i bezpieczeństwa ludzi, ale również spore 
oszczędności. „Dzięki licznym systemom 
wspomagania w naszych pojazdach nie tylko 
płacimy niższe składki ubezpieczeniowe, ale 
także mamy mniej przestojów i nasze pojazdy 
są bardziej dyspozycyjne, ponieważ udaje 
nam się uniknąć wypadków” – wyjaśnia Ru-
dolf Ebner. 

Mimo stosowania nowoczesnych techno-
logii, kompetencje i odpowiedzialność to nadal 
podstawowe wymagania wobec kierowców au-
tobusów i pojazdów ciężarowych. Dlatego fir-
ma MAN wspiera kierowców ucząc ich jeszcze 
bezpieczniejszych technik jazdy. Kursy 
szkoleniowe MAN ProfiDrive uczą tego, czego 
nie zdoła zapewnić żadna technologia – a ra-
czej tego, co robić, żeby unikać konieczności jej 
stosowania. 

Przezorny asystent: Wspomaganie hamowania 
awaryjnego (EBA) interweniuje zapobiegawczo (żółty 

sygnał ostrzegawczy), jeśli kierowca nie zacznie 
hamować w odpowiednim momencie.

Większa stabilność: System elektronicznej 
stabilizacji toru jazdy (ESP) zapobiega 

poślizgom.

Skuteczne hamowanie, to lepsza jazda. Lepsza jazda to większe oszczędności, bezpieczeństwo i skuteczniejsza 
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sach. MAN przychodzi im z pomocą oferując 
od kilku lat system utrzymania pasa ruchu 
(LGS), w którym kamera wideo nieustannie 
monitoruje oznakowania jezdni. W momencie 
przejechania pasa ruchu bez włączenia kie-
runkowskazu kierowcę ostrzega charaktery-
styczny dźwięk. Unikanie niebezpiecznych sy-
tuacji ma również zupełnie inne aspekty. Na 
przykład system stabilizacji przechyłów Acti-
ve Roll Stabilisation lub system ciągłej kontro-
li amortyzacji (CDC) ogranicza niebezpieczny 
efekt momentu wywracającego , który może 
pojawić się w przypadku przemieszczenia ła-
dunku albo w pojazdach o wysokim punkcie 
ciężkości. Może to powodować znaczne siły 
boczne podczas manewrów hamowania i skrę-
cania. W ułamku sekundy system CDC regulu-
je tłumienie poszczególnych amortyzatorów, 
redukując przechył. Dla kierowcy oznacza to 
również krótszą drogę hamowania, bardziej 
bezpośrednie reagowanie układu kierowni-
czego oraz zwiększenie bezpieczeństwa. 

OBECNOŚĆ INNYCH KIEROWCÓW na drodze 
wiąże się z dodatkowym ryzykiem, zatem ko-
lejnym popularnym systemem wspomagania 
jest Tempomat adaptacyjny (ACC). „Szczegól-
nie ważne jest dla nas zabezpieczenie przez 
zderzeniami tylnymi” – mówi Rudolf Ebner, 
który kieruje działem zakupów w spółce Qu-
ehenberger Group w Austrii. Składając duże 
zamówienie w MAN, firma Quehenberger za-
życzyła sobie, aby zakupione modele TGX 
były wyposażone w pakiet bezpieczeństwa 
SafetyPackage. Tempomat adaptacyjny ACC 
nie tylko utrzymuje stałą prędkość, ale auto-
matycznie ją zmniejsza, kiedy poprzedzający 
pojazd zwalnia. Odległość jest monitorowana 
za pomocą czujnika radarowego. Ten system 
jest ściśle powiązany ze wspomaganiem ha-
mowania awaryjnego (EBA) oraz sygnalizacją 
hamowania awaryjnego (ESS), która za pomo-
gą pulsujących świateł informuje innych 
użytkowników drogi o konieczności nagłego 
hamowania oraz automatycznie włącza świa-
tła awaryjne, kiedy pojazd się zatrzyma, co 
pomaga uniknąć tylnego zderzenia. Wspoma-

ganie EBA, które niedługo zacznie być obo-
wiązkowe w pojazdach użytkowych, jest już 
dostępne w pojazdach MAN, a latem 2015 
roku, po wprowadzeniu dalszych udoskona-
leń, osiągnie nawet status drugiej generacji. 
Dotychczas obszar z przodu pojazdu kontro-
lowany był za pomocą radaru, ale obecnie do-
dawany jest również system kamer wideo, aby 
analiza była jeszcze dokładniejsza, a hamowa-
nie awaryjne jeszcze bardziej skuteczne. Bez-
pieczeństwo na drodze to nie tylko kwestia ży-
cia i bezpieczeństwa ludzi, ale również spore 
oszczędności. „Dzięki licznym systemom 
wspomagania w naszych pojazdach nie tylko 
płacimy niższe składki ubezpieczeniowe, ale 
także mamy mniej przestojów i nasze pojazdy 
są bardziej dyspozycyjne, ponieważ udaje 
nam się uniknąć wypadków” – wyjaśnia Ru-
dolf Ebner. 

Mimo stosowania nowoczesnych techno-
logii, kompetencje i odpowiedzialność to nadal 
podstawowe wymagania wobec kierowców au-
tobusów i pojazdów ciężarowych. Dlatego fir-
ma MAN wspiera kierowców ucząc ich jeszcze 
bezpieczniejszych technik jazdy. Kursy 
szkoleniowe MAN ProfiDrive uczą tego, czego 
nie zdoła zapewnić żadna technologia – a ra-
czej tego, co robić, żeby unikać konieczności jej 
stosowania. 

Przezorny asystent: Wspomaganie hamowania 
awaryjnego (EBA) interweniuje zapobiegawczo (żółty 

sygnał ostrzegawczy), jeśli kierowca nie zacznie 
hamować w odpowiednim momencie.

Większa stabilność: System elektronicznej 
stabilizacji toru jazdy (ESP) zapobiega 
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Dostawca napojów: TGX D38

 The new KMAX range. 
 Drive further all year round. 

ALL-SEASON

* Compared to RHS II and RHD II+. Tests conducted in cooperation with different European fl eets under the supervision of Goodyear on size 315/80R22.5 between July 2011 and June 2013 show that 
 KMAX S and KMAX D have an improvement in mileage potential of respectively up to 30 % and 35 % vs. Goodyear RHS II and RHD II+.

The new KMAX line delivers up to 35% more mileage 
compared to its predecessor and all-season capability.*
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