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4 ON THE WAY



W roku 2008 firma MAN świętowała 250-lecie istnienia. W tym samym czasie

gospodarka światowa odnotowała znaczące wahania. Nasz 250-letni sukces

zawdzięczamy bliskim kontaktom z naszymi klientami i właściwemu reagowaniu na ich

potrzeby. Odpowiednio dobrane produkty gwarantują naszym klientom profesjonalne

wykonanie pracy oraz oszczędność kosztów – to właśnie było i nadal jest naszą dewizą,

szczególnie w trudniejszych warunkach gospodarczych.

Po sukcesach ostatnich lat, pozwalających nam na międzynarodową ekspansję,

znajdujemy się aktualnie w fazie, będącej wyzwaniem zarówno dla naszych klientów,

jak i dla nas samych. W minionym roku operacyjnym udało nam się ponownie wypro-

dukować ponad 100 tysięcy ciężarówek i autobusów, przekraczając po raz kolejny

wyniki z poprzednich lat, mimo iż pod koniec 2008 roku popyt gwałtownie spadł.

W niniejszym numerze On the Way przedstawiamy silne strony Grupy MAN

Nutzfahrzeuge. Nasza kreatywność i entuzjazm zapewniają nam rozwój techniki

i ulepszenia naszych produktów. Nasi eksperci już dziś starają się znaleźć odpowiedzi

na pytania, które przyniesie jutro. Zwycięskie dokonania pod szyldem MAN, rekordy

na imprezach sportowych gwarantują fascynację naszą marką wśród dużych i małych.

Wasz

Szanowni Czytelnicy,

Od redakcj i
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Anton Weinmann
Prezes Zarządu



Członkowie zarządu MAN Nutzfahrzeuge

Od lewej do prawej:

Lars Wrebo (47 lat) – dział produkcji i logistyki
Sabine Drzisga (45) – dział kontroli, zaopatrzenia i prawny
Bernd Maierhofer (44) – dział rozwoju produkcji i produktu
Anton Weinmann (53) – prezes zarządu
Peter Erichreineke (52) – dział marketingu, sprzedaży i after sales



„Firmę MAN wspiera
silna załoga.
Dlatego z sukcesem
idziemy ku przyszłości”

Anton Weinmann
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Spis treści

tysiące ciężarówek
Spółka-córka MAN, Avtomobili Rossiya, zrealizuje

dwa zamówienia na ponad 4700 ciężarówek.
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Sandra König prowadzi nowy autokar drużyny FC Bayern
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Fani sportów motorowych na wyścigach ciężarówek
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42
nastęPny Przystanek: dubaj
Nowe autobusy miejskie dla arabskiej metropolii mają

za sobą pasjonującą podróż.

Miejsce dla
Maluchów
W firmie MAN Nutzfahr-

zeuge położono kamień

węgielny pod budowę

nowego przedszkola przy

zakładach w Monachium.

19

11

Prawdziwi
racjonali-
zatorzy
Po 150 latach

od narodzin

genialnego

wynalazcy

Rudolfa

Diesla, innowa-

cyjność w firmie

MAN kwitnie.
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RACEY STACEY
Kto wygrał tak wiele wyścigów,

jak Hans Stacey, potrzebuje

czegoś więcej niż szczęścia.

Utytułowany rajdowiec

najbardziej polega na sobie

i swojej załodze.
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I A A N U T Z F A H R Z E U G E 2 0 0 8 ............................... 38

MAN przedstawia swój nowy program produkcji

A H O J , P I Ę T R U S Y ! ..................................................... 42

Dubaj stał się bogatszy o jeżdżącą atrakcję

W S Z Y S T K O D L A K L I E N T Ó W ............................... 46

Jakość obsługi u MAN-a

PANI
KIEROWCA
Kobieta w czysto

męskim zawodzie,

czy to dobrze

wygląda? Tak,

przekonuje Sandra

König, kierowca

nowego autokaru

dla drużyny

FC Bayern.
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MAN najlepszą marką
Decyzja 400 właścicieli flot samochodo-
wych nie może być pomyłką: MAN
Nutzfahrzeuge to najlepszy i najbardziej
znany producent pojazdów ciężarowych
w Niemczech. Czasopismo branżowe Ver-
kehrsRundschau ankietowało 400 przed-
stawicieli przedsiębiorstw transporto-
wych, przemysłu i handlu. Decydującym
kryterium corocznie przyznawanej nagro-
dy ImageAward była – oprócz jakości pro-
duktu i orientacji na klienta – również
świadomość ekologiczna.

4700 ciężarówek do Rosji
MAN Avtomobili Rossiya zrealizuje dwa
zamówienia na łącznie 4700 ciężarówek
dużej ładowności. Spośród nich 2700 bę-
dzie przeznaczonych dla grupy przedsię-
biorstw MIB, natomiast JSC TransKredit-
bank zamówił 2000 pojazdów.

Poruszający pomysł
Rudolf Diesel: bez niego dzisiejszy transport wy-
glądałby zupełnie inaczej. W Maschinenfabrik
Augsburg, z której wywodzi się dzisiejsza firma
MAN AG, jeszcze w XIX wieku młody in�ynier
z zespołem konstruktorów opracowywał pierw-
szy wysokoprę�ny silnik spalinowy. W marcu
Rudolf Diesel skończyłby 150 lat – to wystar-
czający powód, aby zakłady MAN Nutzfahrzeu-
ge uczciły swego wizjonerskiego wynalazcę.



Rudolf Diesel jest
w każdym z nas

ON THE WAY 11

Pomysły to siła
napędowa.
Znajduje to
odzwierciedlenie
w całej historii firmy
MAN. Również
dzisiaj, po 150
latach od narodzin
Rudolfa Diesla,
pracownicy i ich
pomysły są tym,
co tworzy sukces
firmy MAN.
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iedyś był to Rudolf Diesel, który pokazał, że warto

walczyć o swoje idee. Heinrich von Buz, ówczesny

dyrektor Maschinenfabrik Augsburg, jako jedyny

wierzył w młodego inżyniera, dając mu do dyspo-

zycji pomieszczenie badawcze i współpracowników. Inwe-

stycja się opłaciła: Diesel wynalazł silnik, który zrewolucjoni-

zował technikę. 17 marca 2008 roku wynalazca skończył-

by 150 lat, więc to znakomita okazja, aby przedstawić dzie-

K

dzictwo Diesla. Przecież również

i dzisiaj MAN opiera się na pracowni-

kach, którzy z pasją i zaangażowa-

niem poświęcają się swej pracy.

Nie ma standardowych
rozwiązań

Prawdziwym racjonalizatorem

jest na przykład Franz Rammer.

Standardowe metody nigdy go nie

zadowalały. Już w szkole szukał

nietypowych rozwiązań i ten styl

myślenia pozostał mu do dzisiaj,

przynosząc sukcesy: hamulec sil-

nikowy MAN EVB® (Exhaust Valve

Brake), unikatowe wyposażenie

wszystkich pojazdów MAN, bazu-

je na jego pomyśle. Problemem,

który został rozwiązany za sprawą jego wynalazku,

na początku lat dziewięćdziesiątych zajmował się cały

motoryzacyjny świat. Powód? Skuteczność hamowa-

nia silnikiem była niedostateczna w stosunku do

wciąż rosnącej mocy silników wysokoprężnych uży-

wanych w pojazdach. Pojawiło się kilka rozwiązań, ale

wszystkie zbyt złożone i kosztowne. Potrzebny był

mechanizm, który mógłby otwierać zawory wyde-

chowe, co wzmocniłoby wydajność hamowania. Ta-

ką właśnie nakładkę testował Rammer, kiedy wpadł

na elektryzujący pomysł, aby wykorzystać w tym celu

już istniejące, ale niepożądane otwarcie zaworu wy-

dechowego. Po pierwszych symulacjach komputerowych

zaszył się w domu, gdzie zaopatrzony w program CAD

na domowym komputerze skonstruował prosty układ

hydrauliczny, mający osiągnąć pożądany efekt. Zgodnie

ze swymi rysunkami wykonał elementy konstrukcyjne,

wreszcie je przetestował. – Wyszło dokładnie to, czego

oczekiwałem – cieszy się inżynier jeszcze dzisiaj. Układ

EVB zwiększa skuteczność hamowania do 65% i został jak

dotąd wykonany w ponad trzech milionach egzemplarzy.

Niezahamowany przepływ idei: inżynier Franz Rammer
wynalazł hamulec silnikowy EVB®. W celu zwiększenia
sprawności hamowania wykorzystał już istniejący zawór.

Po lewej: szablon zapewnia właściwe ułożenie kabla.
Skonstruował go Martin Lenk w Wiedniu. Błędy są odtąd
wykluczone, ponieważ prowadzenie kabla jest prosto
i jednoznacznie zadane.

Po lewej: szablon zapewnia właściwe ułożenie kabla.
Skonstruował go Martin Lenk w Wiedniu. Błędy są odtąd
wykluczone, ponieważ prowadzenie kabla jest prosto
i jednoznacznie zadane.
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U góry: dzięki swej pomysłowości ślusarz-
-montażysta Detlef Dörrie znany jest jako
McGyver. Po prawej: inżynier mechanik
Christian Tauschhuber opracował test
na zimno do silników pojazdów użytkowych.

Jedna wtyczka zamiast trzech
Pomysłowość to cecha, którą także Detlef Dörrie wykazy-

wał od najmłodszych lat. Rower czy motorynka nie były dla

niego tylko środkiem lokomocji. Ciągle coś przy nich maj-

strował. Dzisiaj jeździ samochodem marki SAM i w wolnym

czasie bierze udział w wyścigach pojazdami, z których wy-

montowano wszystko, co nie jest niezbędne. Nic dziwnego,

że wśród swoich kolegów nosi przezwisko McGyver. Rów-

nież firmie MAN dostarcza wciąż nowych pomysłów. Jego

ostatnie usprawnienie: podczas montażu zaworów zabez-

pieczających zastąpić trzy wtyczki jedną. Dla niego i jego ko-

legów oznacza to mniej czynności przy montażu, dla klien-

tów firmy MAN jeszcze bardziej niezawodne ciężarówki.

Zimny test chroni środowisko
Christian Tauschhuber już jako dziecko pasjonował się

silnikami i chciał zostać inżynierem mechanikiem. Najlep-

sze pomysły przychodzą mu do głowy, kiedy może się wyci-

szyć – biegając w weekend po lesie. O tym, jak skrócić czas

przeprowadzania prób silników, szef oddziału montażu sil-

ników myślał regularnie od dawna. Wraz ze swymi kolega-

mi od miesięcy roztrząsali tę kwestię: silniki opuszczają ta-

Po lewej: Orhan Sakinci z Ankary wpadł na pomysł,
aby spawane połączenia testować na szczelność sprejem,
zamiast jak dawniej zanurzać w zbiorniku z wodą.
Po prawej: chłodnice do ciężarówek montowane
przy użyciu dźwigu – dotychczas była to trudna, precyzyjna
układanka. Robert Heretyk w Krakowie zakłada gumową
taśmę, która dociska chłodnicę i ułatwia montaż.
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Po prawej: chłodnice do ciężarówek montowane
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Inżynier Andreas Döring wynalazł
filtr PM-KAT® zainspirowany
obserwacją nurtu Dunaju.

Dotychczas przy wykańczaniu wałów korbowych
używano w zakładach w Salzgitter aluminiowych
naklejek. Dominik Abend i Rudolf Stefanic wprowadzili
nalepki z kodem kreskowym z folii poliestrowej.
Trzymają one mocniej i są znacznie tańsze.

Dotychczas przy wykańczaniu wałów korbowych
używano w zakładach w Salzgitter aluminiowych
naklejek. Dominik Abend i Rudolf Stefanic wprowadzili
nalepki z kodem kreskowym z folii poliestrowej.
Trzymają one mocniej i są znacznie tańsze.

śmę montażową w tempie raz na kilka minut, a przeprowa-

dzenie próby trwa niemal 30 razy dłużej. Wyjściem wyda-

wało się wykonywanie prób na zimno, uruchamiając silniki

bez napełnienia płynem chłodzącym. Dotychczas było to

jednak możliwe tylko dla silników do pojazdów osobo-

wych – testowanie na zimno silników do pojazdów użyt-

kowych, z ich dużo większym momentem obrotowym, wy-

dawało się poważnym wyzwaniem. Wysiłek, jaki Tauschhu-

ber podjął, opłacił się jednak. Z obniżonych

kosztów korzyść odnoszą w końcu także klien-

ci. Jednocześnie taka procedura chroni środo-

wisko, ponieważ corocznie oszczędza się oko-

ło 400 tysięcy litrów paliwa.

Dunaj inspiracją
Andreas Döring na pytanie, jak wpaść na dobre

pomysły, odpowiada bez zastanowienia – jeź-

dzić pociągiem. Döring mieszka w Monachium,

pracuje jednak w Norymberdze. Godziny spę-

dzane każdego dnia w pociągu potrafi wykorzy-

stać: – Tam mam spokój i swobodę myślenia,

a wtedy przychodzą mi do głowy dobre pomysły.

Podczas podróży pociągiem wpadł na pomysł

zasady działania filtra cząstek stałych w silnikach

wysokoprężnych PM-KAT®. Była powódź, pociąg

musiał się zatrzymać na moście. Döring obser-

wował, jak Dunaj toruje sobie drogę. Woda wyle-

wała się na łąki i opływała drzewa. Tam gdzie

przeszkody zmuszały strumień do obejścia, zbie-

rały się nieczystości, które niosła ze sobą woda.

Inżynier doszedł do wniosku, że podobnie po-

winny się zachowywać cząstki sadzy w spali-

nach, dają się więc wychwycić. Przez kilka lat

wielu kolegów z różnych wydziałów musiało

ostro kombinować, dopóki pomysł Döringa się nie urzeczy-

wistnił. Ponieważ w układzie PM-KAT® spaliny nie przecho-

dzą przez ścianki filtra, jak w klasycznych filtrach, lecz płyną

wzdłuż specjalnych struktur rozdzielających, urządzenie nie

może się zatkać. Jest to więc jedyny absolutnie bezobsługo-

wy system usuwania cząstek sadzy. Ten pomysł inżyniera

Döringa został zgłoszony do opatentowania, podobnie jak

około 20 innych jego pomysłów.

Andreas Döring jest tylko jednym z przykładów na to, że in-

nowacyjna pomysłowość Rudolfa Diesla wciąż jest w firmie

MAN żywa. Jest ona podstawą sukcesu przedsiębiorstwa,

który bez kreatywności i zaangażowania pracowników nie

byłby możliwy. �
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Highlights 2008

Ogień nie ma szans
MAN SX 43.1000 8x8 nie jest zwykłym pojazdem:
na całym świecie jest stosowany jako wóz strażacki
na lotniskach. Wiosną 2008 roku na monachijskim
lotnisku Franz Josef Strauß oddano do dyspozycji
trzy nowe pojazdy. Są one wyposażone w tysiąc-
konne silniki o 12 cylindrach w układzie widlastym
i mogą się rozpędzić do 80 km/h w czasie krótszym
niż 25 sekund. Wydajność ich pomp sięga
10 tys. litrów na minutę.

ON THE WAY 15

Bezpieczne zakręty
Nowy układ montowany w pojazdach
MAN ostrzega kierowcę cię�arówki
podczas zakręcania na skrzy�owa-
niach, kiedy piesi lub rowerzyści
pojawią się w obszarze zagro�enia.
Za ten wkład do bezpieczeństwa
na drogach MAN dostał od niemiec-
kiego automobilklubu ADAC nagrodę
w dziedzinie transportu oraz �ółtego
Anioła 2008 w kategorii „Innowacje
i środowisko”.

Ogarnąć historię
W czerwcu, w Monachium, Augs-
burgu i w Norymberdze fani MAN
mogli się wybrać w podróż wehi-
kułem czasu, poznając historię
firmy. Ponad 30 zabytkowych
ciężarówek, autobusów i traktorów
wyruszyło w wielką podróż przez
Bawarię świętując 250-lecie MAN.
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Wyzwanie dla transportu towarowego w przyszłości:
megamiasta. Milionowe metropolie rozwijają się
szczególnie w Azji. W ciągu kilku lat na tak gęsto
zamieszkałych obszarach prawdopodobnie będzie
dozwolony tylko ruch pojazdów hybrydowych oraz
elektrycznych emitujących niewiele spalin.



Olbrzymie metropolie,
strefy bez spalin i wciąż
rosnące natężenie ruchu:
eksperci liczą na to,
że do roku 2020 transport
towarów zasadniczo się
zmieni.

ON THE WAY 17

ojazd MAN-Eurocombi, jakby kierowany niewi-

dzialną ręką, dobija do jednej z licznych stacji

rozładunku. Klapa przestrzeni ładunkowej

otwiera się automatycznie. W ciągu kilku minut

sterowane robotami systemy ładowania identyfikują palety

i ładują je na mniejsze pojazdy z napędem hybrydowym lub

elektrycznym. Ciężarówki dużej ładowności obsługują

przede wszystkim transport między metropoliami. Wyso-

kowydajne systemy komunikacji i wspomagania stale mel-

dują drogą satelitarną o aktualnej pozycji pojazdów, podają

informacje o stanie ładunku oraz obliczają, kiedy i gdzie na-

leży pobrać następny ładunek. Tak wyposażone nowocze-

sne olbrzymy na kołach sprawią, że transport stanie się

w przyszłości maksymalnie efektywny.

Jak będzie wyglądał transport w roku 2020? I jakie

w związku z tym wymagania muszą spełnić ciężarówki? Ta-

kimi pytaniami zajmują się producenci samochodów użyt-

kowych już dzisiaj. W dziale rozwoju MAN rozważa się

możliwe scenariusze, jakim wymaganiom będą musiały

w przyszłości sprostać pojazdy transportowe. Aby móc od-

powiedzieć na takie pytania, firma MAN ściśle współpracu-

je z takimi dostawcami usług logistycznych, jak DHL.

P

Transport

2020
w roku
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Naszym rozmówcą jest Dr. Keith Ulrich, szef Centrum In-

nowacji w DHL. Pytamy go o przyszłość transportu towaro-

wego i rolę, jaką miałby tu do spełnienia MAN.

Co Pana zdaniem zmieni się w transpor-
cie towarowym do roku 2020?
Transport towarowy będzie się nadal rozwijał. Globalizacja

i ogólnoświatowy podział pracy są nie do uniknięcia. Musimy

więc dbać o to, aby wszystkie metody transportu i strumienie

towarów – powietrzem, koleją i drogami – były wzajemnie

dostosowane. Myślę przy tym, że w przyszłości zaobserwuje-

my znacznie bardziej inteligentne sterowanie ruchem

i wszystkimi kanałami logistycznymi.

A jak można inteligentnie sterować stru-
mieniami ruchu?
Pracujemy na przykład już z jednym z naszych klientów

na systemie RFID, co oznacza Radio Frequency Identifica-

tion. W tej technice możemy przy pomocy czytników jedno-

znacznie zidentyfikować i zlokalizować towary. Sprawia to,

że łańcuch dostaw staje się bardziej przejrzysty, otwiera cał-

kiem nowe możliwości. Klient może na przykład całkowicie

zapomnieć o kontroli wpływających towarów, tak dobre są

wyniki odczytu oznaczonych palet. RFID jest jednak tylko

jedną spośród wielu technologii, które mogą doprowadzić

do tego, aby strumienie towarów i informacji ściślej ze sobą

powiązać. Logistyka informacji stanie się coraz ważniejsza.

Weźmy na przykład przemysł farmaceutyczny. Pojawia się tu

trend stosowania chłodzonych, ciekłych leków, bo łatwiej je

dozować i są skuteczniejsze. Dlatego już dzisiaj stawiamy

przed sobą zadanie, jak usprawnić procesy monitorowania

transportu ze względu na stan towarów. Z naszymi partnera-

mi, takimi jak np. MAN, rozpracowujemy nowe pomysły,

dzięki którym możemy w znacznie bar-

dziej zindywidualizowany sposób spełnić

wymagania naszych klientów.

Skąd uzyskujecie
te informacje podczas
transportu?
W pewnym sensie dostarcza ich sama

ciężarówka. Do tego potrzebny jest przede

wszystkim moduł komunikacyjny, który bę-

dzie w stanie odbierać i wysyłać informacje na ca-

ły świat. Technicznie jest to możliwe już dzisiaj – przez

GPRS lub UMTS. Wyzwanie na przyszłość polega na tym,

aby zarządzać złożonością wszystkich danych, optymalizo-

wać je, a klientom udostępniać tylko istotne informacje.

Dawniej na przykład decydujące znaczenie miały informacje

dotyczące masy załadunku. To jednak uległo zmianie w wyni-

ku handlu internetowego. Kiedy dzisiaj zamawiam coś przez

Amazon lub e-bay, paczki często mają jednolitą wielkość, nie-

zależnie od tego, ile jest w środku. Oznacza to, że nie możemy

już brać pod uwagę samego ciężaru identyfikując załadunek

konkretnej ciężarówki. Ten trend będzie się nadal umacniał,

ponieważ udział handlu internetowego w rynku gwałtownie

rośnie. Skutkiem tego trendu jest zapotrzebowanie na takie

środki transportu, w których w inteligentny sposób będzie się

sterować pojemnością. I tutaj do gry wchodzi MAN jako wy-

twórca pojazdów.

Jakie dalsze wymagania macie wobec
pojazdów?
Postawiliśmy sobie za cel, aby do roku 2020 ograniczyć w na-

szym koncernie emisję dwutlenku węgla o 30 procent. W tym

celu również musimy współpracować z naszymi partnerami

z przemysłu motoryzacyjnego, ponieważ pojazdy

o obniżonej emisji spalin zajmują ważną pozycję

w tych planach. Jest wiele możliwości, jak miałoby

to konkretnie wyglądać. Jedna z nich to alterna-

tywne sposoby napędu i przyjazne dla środowiska

paliwa, które obniżają emisję. W transporcie do-

stawczym już dzisiaj logistycy stosują pojazdy elek-

tryczne. W roku 2020 liczymy na pojazdy, które

będą napędzane przede wszystkim biopaliwem

drugiej generacji. Poza tym ciężarówki muszą stać

się jeszcze bardziej ekonomiczne w eksploatacji.

Mogę też sobie wyobrazić, że do sterowania silni-

kiem zostaną zastosowane w większym stopniu

dane topograficzne, co umożliwi ekonomiczną

jazdę. Odpowiednich rozwiązań dla transportu

będziemy poszukiwać we współpracy z naszymi

partnerami. �

Dr. Keith Ulrich,
Szef Centrum
Innowacji DHL.



Zachwycające wzornictwo
To, że konstruktorzy z MAN Nutzfahrzeuge przy opracowywaniu nowych serii pojaz-
dów TGX i TGS bardzo zwracali uwagę na konstrukcję i technologię, jest zrozumiałe.
Ale o tym, że owe ciężkie pojazdy potrafią również przyciągać wzrok, świadczy wy-
różnienie nagrodą red dot: best of the best, za wyróżniające się i innowacyjne wzor-
nictwo. A konkurencja była silna: na konkurs o tę tak pożądaną nagrodę wpłynę-
ło 3200 zgłoszeń, ale tylko najlepsze z nich ostatecznie wyróżniono.
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Highlights 2008

Pełny sukces MAN-a!
Wobec takiej przewagi nikt nie miał szans: w lip-
cu 2008 roku Hans Stacey, zwycięzca Rajdu Dakar
z 2007 roku, dojechał do celu Rajdu Transorientale
ponad trzy godziny przed konkurentami. Pokonał
ogółem 10 tysięcy kilometrów, przez całą Rosję,
Kazachstan i Chiny. Ostatecznie do mety dojechało
14 ciężarówek, w tym sześć marki MAN.

Pełny sukces MAN-a!
Wobec takiej przewagi nikt nie miał szans: w lip-
cu 2008 roku Hans Stacey, zwycięzca Rajdu Dakar
z 2007 roku, dojechał do celu Rajdu Transorientale
ponad trzy godziny przed konkurentami. Pokonał
ogółem 10 tysięcy kilometrów, przez całą Rosję,
Kazachstan i Chiny. Ostatecznie do mety dojechało
14 ciężarówek, w tym sześć marki MAN.
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Miejsce dla maluchów
Nie zawsze łatwo pogodzić wychowywanie dzieci z pracą zawodową.
MAN wspiera w tym swoich pracowników. W czerwcu 2008 roku pre-
zes zarządu Anton Weinmann położył kamień węgielny pod budowę
przedszkola przy zakładach w Monachium.
W marcu 2009 roku nastąpiło uroczyste otwarcie placówki. Zajęcia
z dziećmi odbywają się w językach niemieckim i angielskim.
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a starcie Rajdu Dakar 2009 Hans Stacey stanął

jako obrońca tytułu – na swej wyścigowej cię-

żarówce MAN TGA wygrał przecież poprzedni

z tych klasycznych wyścigów po bezdrożach.

Wtedy pełna przygód i licząca ponad dziewięć tysięcy ki-

lometrów trasa wiodła z Lizbony przez Saharę do stolicy

Senegalu – Dakaru. A Racey Stacey – takie przezwisko

nosi ten „latający Holender” – swojego MAN-a poprowa-

dził tak, że był on najszybszy ze wszystkich ciężarówek,

którym udało się ukończyć ten awanturniczy i pełen

przygód maraton.

Hans Stacey to typ niespecjalnie smukły, ale też nie żaden

mięśniak. W jego oczach widać jednak błysk, ciekawość

człowieka, który poznał już niezły kawał świata. A zatem

superman i zawadiaka? – Nic z tych rzeczy – Racey Stacey

odpiera zaczepkę. – Oczywiście wielu entuzjastów spor-

tów motorowych oglądając w telewizji załogę „MAN with

a Mission 2” sądzi, że prowadzimy awanturnicze życie peł-

N



Stacey
Racey

Holenderski kierowca rajdowy
Hans Stacey jest typem zwycięzcy:
w 2007 roku wygrał Rajd Dakar,
w 2008 Transorientale
– zawsze na pojeździe marki MAN.
Spotkaliśmy się z nim przed Rajdem
Dakar, który w styczniu 2009 r.
prowadził przez Argentynę i Chile.
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Przygotowując się do Rajdu
Dakar holenderska załoga
regularnie trenuje w terenie.
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Czy tak może brzmieć motto śmiałka gotowego podjąć

wielkie ryzyko w sportach motorowych? Nie, na pewno nie.

Stacey jest na tyle doświadczonym zawodowcem, aby wie-

dzieć, że właśnie w maratonach rajdowych szanse na suk-

ces zależą od dobrego przygotowania i najdalej posuniętej

koncentracji. Dzikich śmiałków i awanturników czeka po-

rażka– wymagania wobec ludzi i materiału są zbyt brutalne.

Nie na darmo więc mówi: „Kto chce wygrać Dakar, musi

najpierw tam dojechać...”.

W tym roku nie można tego było rozumieć tak dosłow-

nie, ponieważ Rajd Dakar mimo niezmienionej nazwy

po raz pierwszy odbył się w Ameryce Południowej. Jednak

charakter imprezy, dzięki surowym krajobrazom pampa-

sów, sześciotysięcznikom Andów, czy też niekończącym się

polom wydm między Argentyną a Chile, został zachowany.

Często jednak najbardziej nawet profesjonalna postawa

nie pomoże, a koncentracja i przygotowania nie doprowa-

dzą do celu. Szczególnie wtedy, kiedy załogę opuści szczę-

ście i nie wystarczy już „nie mieć zbytniego pecha”. Tego

właśnie doświadczyli w 2008 roku Stacey i jego towarzysze

podróży Charly Gotlib (nawigator) oraz Bernard der Kin-

deren (technik). Już na początku liczącego 9,5 tysiąca kilo-

metrów rajdu uszkodzenie opon znacznie ich cofnęło

z obiecującej dotąd pozycji. Na szóstym etapie awaria nie-

stety całkiem wyeliminowała ich z rajdu. Jednak w stycz-

niu 2009 roku Racey Stacey znowu pojawił się w Ameryce

Południowej, chcąc odzyskać tytuł z Dakaru. To właśnie jest

zawodowiec. �

ne niebezpieczeństw. W rzeczywistości wygląda to zupeł-

nie inaczej. Rajdy to sport dla profesjonalistów, i w taki wła-

śnie profesjonalny sposób zabieramy się do każdych wyści-

gów. Proszę mi wierzyć, Rajd Dakar stawia takie wymaga-

nia, że chce się jak najbardziej uchronić przed przygodami.

Dlatego też Stacey, przygotowując się do wielkiej stawki

w Dakarze, brał udział w najrozmaitszych rajdach, aby ze-

brać możliwie najwięcej doświadczeń: na Rajdzie Środko-

woeuropejskim trenował zaciętą walkę o sekundy. Podczas

Rajdu Transorientale musiał natomiast pokonywać naj-

wyższe wydmy pustyni Gobi. Obie te umiejętności odgry-

wają także ważną rolę w Rajdzie Dakar.

Mimo to na tysiącach kilometrów bezdroży poprzez py-

lące wydmy i kałuże błota nie da się wszystkiego zaplano-

wać i przetrenować – w tym właśnie tkwią wyzwania każ-

dego maratońskiego rajdu. – Dla mnie jednak Dakar nie

jest wszakże żadną niebezpieczną przygodą, lecz wyści-

giem, w którym chcemy wygrać. Dlatego dbamy, aby działo

się tylko to, czego chcemy. A i tak pozostaje zawsze wystar-

czająco dużo nieprzewidzianych sytuacji.

Lista niezaplanowanych incydentów, które Stacey prze-

żył w ciągu ćwierćwiecza uprawiania sportów motoro-

wych, jest długa. Podczas Rajdu Transorientale z St. Peters-

burga do Pekinu silnik nabrał do środka wody i mechaniko-

wi zajęło dwa dni i dwie noce, aby na nowo uruchomić cię-

żarówkę. – Stąd moje powiedzonko: nie muszę mieć szczę-

ścia, wystarczy, że nie mam zbyt wiele pecha. – opowiada

rajdowiec.
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Po lewej: holenderska
załoga „MAN with
a Mission 2” wybrała się
na start Rajdu Dakar 2009
dwiema wyścigowymi
ciężarówkami i pojazdem
serwisowym.

Poniżej (od prawej):
Hans Stacey, startujący
jako obrońca tytułu
w zawodach ciężarówek,
oraz pilot Charly Gotlib
i technik Bernard der
Kinderen.



Pracownicy
świętują

na całym
świecie

„Dział pojazdów użytkowych stał się obecnie
najważniejszym filarem MAN – pracownicy

są z niego dumni”Anton Weinmann

W roku jubileuszowym grupa MAN Nutzfahrzeuge
zorganizowała dla swoich pracowników, ich rodzin, partnerów
i przyjaciół liczne imprezy. W wielu fabrykach MAN na świecie
– na przykład w Niemczech, w Południowej Afryce czy w Polsce
– tysiące gości mogły zapoznać się ze światem firmy MAN.
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Nakłady

NNaakkłłaaddyy  ww  mmllnn  €€ 2008 2007

Inwestycje 3) 492 352

Odpisy amortyzacyjne 225 306 

Badania i rozwój 256 234

Zestawienie wyników za ostatnich pięć lat

mmllnn  €€ 2008 2007 2006 2005 2004

Wynik z działalności operacyjnej 1 056 1 010 670 469 322

Wynik z uwzgl. obciążeń finansowych 1) 1 062 1 039 698 497

Obrót 10 610 10 410 8 685 7 377 6 799

Sprzedaż ciężarówek i autobusów (szt.) 103 705 100 609 87 160 74 218 69 410

%% 2008 2007 2006 2005 2004 

ROS (stopa zwrotu ze sprzedaży) 1) 10,0 9,7 7,7 6,4 4,7

ROS z uwzgl. obciążeń finansowych 1) 10,0 10,0 8,0 6,7

ROCE (stopa zwr. z zaangaż. kapitału) 1) 2) 39,5 43,0 26,8 17,9 12,6

Wyniki z działalności operacyjnej1)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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1) Od roku 2004, po uwzględnieniu poprawek na leasing
2) Od roku 2004, ze względu na zmienioną zgodnie z IAS strukturę bilansu; brak możliwości porównania z rokiem poprzednim
3) Bez wyrobów oddanych w wynajem

W roku operacyjnym 2008 firmie MAN Nutzfahrzeuge AG kolejny
raz udało się zwiększyć wynik z poprzedniego roku.

Fakty i liczby za 2008 rok

mmllnn €€



4) z uwzględnieniem czasowo zatrudnionych

Dział pojazdów ciężarowych

2008 2007 ww  %%

Obrót mln € 9 088 9 023 0,72 %

Sprzedaż szt. 96 478 93 260 3,45 %

TGX szt. 24 402  2 108

TGS szt. 19 841   1 012

TGA szt. 24 274 60 500   –59,88 %

TGM szt. 8 753 7 934     10,32 %

TGL szt. 13 711 15 107    –9,24 %

Pozostałe szt. 5 497 6 599    –16,70 %

Produkcja szt. 100 065 92 715 7,93 %

Wynik operacyjny mln € 1 037 1 023 1,37 %

Zatrudnienie 4) liczba 29 026 28 274 2,66 %

∆

Dział autobusów

2008 2007 ww  %%

Obrót mln € 1 522 1 387 9,73 % 

Sprzedaż szt. 7 227 7 349 –1,66 %

Produkcja szt. 7 265 6 913 5,09 %

Wynik operacyjny mln € 19 –13

Zatrudnienie 4) liczba 6 984 8 121      –14,0 %

∆

W dziale autobusów, po ubiegłorocznej stracie operacyjnej w wysokości 13 mln

euro, w 2008 r. odnotowano zysk operacyjny na poziomie 32 mln euro, co

w rezultacie dało wartość 19 mln euro. Stało się tak w wyniku podjętych w 2007

roku w tym dziale działań restrukturyzacyjnych. 

W roku 2007 wprowadzono z powodzeniem na rynek pojazdy klasy ciężkiej: MAN

TGX i TGS. Ogółem sprzedaż w dziale pojazdów ciężarowych wzrosła o ponad trzy

procenty, co umożliwiło dalsze zwiększenie zysku operacyjnego.



Udział w rynku europejskim 6)

2007 2008

L

16,1 %
16,6 %

2007 2008

12,8 %

14,9 %

6) Nowe pojazdy ciężarowe ponad 6 t, autobusy ponad 8 t

5) z uwzględnieniem czasowo zatrudnionych

Wydajność produkcji

200620052004 20082007

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

2,02

2,15

2,48

2,71

2,89

Fahrzeuge je Mitarbeiter 5)

Produkcja na wyżynach: w roku 2008 pracownicy firmy po
raz pierwszy wyprodukowali ponad 100 000 ciężarówek.

Ciężarówki Autobusy

Liczba pojazdów
na zatrudnionego 5)



7) z uwzględnieniem czasowo zatrudnionych

ZZaakkłłaaddyy  pprroodduukkccyyjjnnee AAssoorrttyymmeenntt  pprroodduukkccjjii ZZaattrruuddnniieenniiee  7) 

Monachium, Niemcy centrala, ciężkie pojazdy, części zamienne 6 611

Norymberga, Niemcy silniki 3 955

Salzgitter, Niemcy ciężkie pojazdy, podwozia autobusów 2 565

Pilsting i Plauen, Niemcy autokary luksusowe i piętrowe 999

Wiedeń, Austria pojazdy specjalne 994

Steyr, Austria pojazdy klasy lekkiej i części zamienne 2 827

Poznań i Starachowice, Polska autobusy miejskie 4 018

Kraków, Polska ciężarówki klasy ciężkiej 645

Ankara, Turcja autobusy międzymiastowe i turystyczne 2 117

Olifantsfontein i Pinetown, RPA montaż ciężarówek i autobusów 999

LLiicczzbbaa  zzaattrruuddnniioonnyycchh  ww  zzaakkłłaaddaacchh  łłąącczznniiee 25 730

Produkcja
Ciężarówki i autobusy MAN produkuje się i montuje w 13 zakładach na całym świecie. W zakładach joint 

venture MAN FORCE TRUCKS Pvt. Ltd. w Pune w Indiach zatrudnionych jest ponadto 470 pracowników.
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Dni otwarte w roku jubileuszowym
Rok 2008 upłynął w firmie MAN pod znakiem podwójnego jubileuszu: 150-lecia
Diesla i 250 lat firmy MAN. Od Afryki Południowej po Polskę, we wszystkich ośrod-
kach koncernu MAN odbywały się imprezy. Tłok panował wszędzie. Na rodzinną
fetę w Monachium przyszło niemal 30 tysięcy gości. W szczególny sposób święto-
wano w Norymberdze: cztery tysiące pracowników zakładów produkcji silników
MAN mogło z bliska podziwiać 30 zabytkowych ciężarówek, autobusów i traktorów,
które w ramach obchodów jubileuszowych przebyły trasę przez Bawarię.

Highlights 2008

Na ulicach Ankary
W ślad za pierwszym zamówieniem z 2006 roku
opiewającym na 490 pojazdów, zamówiono w Ankarze
następne 500 autobusów miejskich typu MAN Lion’s
Classic. Turecka stolica stawia na ekologię: autobusy
są napędzane gazem ziemnym, przez co emitują
wyjątkowo mało szkodliwych substancji.

Autokarem MAN do Ligi Mistrzów
Kiedy Ribéry, Schweinsteiger, Klinsmann & Co. jadą
na mecze Bundesligi lub Ligi Mistrzów, cenią sobie
komfort podróży: od jesieni 2008 roku ekskluzywny
autokar typu MAN Lion’s Coach L Supreme dowozi ich
na stadiony bezpiecznie i komfortowo. – Nowy
autokar dla załogi prowadzi się jak samochód
sportowy – twierdzi kierująca pojazdem Sandra
König. – Wnętrze jest doskonale wyposażone:
rozkładane stoliki, luksusowe skórzane fotele, liczne
udogodnienia multimedialne i obszerna kuchnia
na zapleczu.



Pani kierowca
yprawa na wyjazdowe rozgrywki drużyny FC

Bayern z Monachium rozpoczyna się już wpół

do ósmej rano w sobotę. Radio nadaje stare

przeboje, a Sandra König staje w kuchni puste-

go jeszcze autokaru drużyny i napełnia lodówkę. Nutella, sery

leerdamer i grünländer, szynka, salami – chłopaki Sandry lu-

bią to, i to w dużych ilościach. Potem kurs na Gelsenkirchen.

Tam już nazajutrz na bawarską jedenastkę ostrzą sobie zęby

W
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Dba o bezpieczny transport
drużyny FC Bayern: Sandra
König, kierowca nowego
autokaru MAN Lion’s
Coach L Supreme.
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sportowi rywale. A kiedy

dzisiaj wieczorem druży-

na wsiądzie do autoka-

ru na lotnisku

w Düsseldorfie, na

półmiskach w ku-

chence będą się pię-

trzyć starannie przy-

strojone kanapki. San-

dra zaopatrzyła się już

w tym celu w wiejski chleb

– bez tego nie ma mowy

o posiłkach. Po 20 latach przepra-

cowanych jako kierowca FC Bayern dobrze już

wie – ledwie piłkarze wsiądą do autokaru, to zaraz jedzą.

Po rozgrywkach chętnie lasagne, sznycle albo kanapki. San-

dra wyczarowuje to w małej kuchence z tyłu pojazdu, w cza-

sie gdy piłkarze na stadionie zdobywają bramki. – Piłka noż-

na wcale mnie tak bardzo nie interesuje; interesuje mnie dru-

żyna – mówi pani kierowca. – Podczas posiłków zawodnicy

są odprężeni i rozmawiają o wszystkim: o rodzinie, dziewczy-

nach, rozrywce, tęsknotach.

Właśnie z powodu serwowania ciepłych posiłków oczywi-

ste było od samego początku, że na pokładzie powinna być

kobieta. Gdy 20-letnia Sandra König po raz pierwszy zasiadła

obok swego ojca za kierownicą autokaru drużyny jako kie-

rowca zmiennik, suchy prowiant przywożono z hotelu.

Na dodatek trener i kierownik drużyny wcale nie byli za-

chwyceni, że pojawiła się kobieta. – To było straszne – przy-

pomina sobie. – Wcale im się nie podobało mieć tak młodą

dziewczynę w drużynie. Czoła im się rozchmurzyły dopiero,

kiedy pożartowałam z jednym z zawodników. Opowiada

o tym rozsiadając się z kawą i kanapką na skórzanym fotelu

Jürgena Klinsmannsa, w pierwszym rzędzie. – Dzisiaj

na szczęście trenerzy nie są tak surowi, kiedy wygłupiają się

z takim na przykład Bastianem Schweinsteigerem.

Autobus jak bastion
Za przyciemnionymi szybami ucieka niemiecka autostra-

da. Niewiele na niej kilometrów, których by Sandra König nie

znała. Dzisiaj jazdę autokarem MAN Lion’s Coach Supreme

rozpoczyna kolega-zmiennik Michael Lauerbach, Sandra

König może odchylić oparcie. Za chwilę się podnosi, aby wło-

żyć do odtwarzacza płytę CD. Dyskretna fala relaksującej mu-

zyki napełnia autokar. – Odkąd nowe autobusy mają dobrej

klasy głośniki, większość zawodników nie używa już słucha-

wek – mówi. – Za właściwy miks odpowiedzialny jest kapi-
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Zdjęcie po lewej: Sandra
König za sterami pojazdu
nie zdaje się na przypadek.
Przed każdą rozgrywką
przejeżdża drogę do sta-
dionu, chcąc sprawdzić
możliwe korki.

Zdjęcie po prawej: Sandra
König musi najpierw nawią-
zać dobre relacje z drużyną
(tutaj z Martinem Vasqu-
ezem, drugim trenerem).
Na początku trener i szef
drużyny czuli się nieswojo
w obecności kobiety.

„Kiedy chłopaki
grają, gotuję
dla nich. Kuchnia
niemiecka,
włoska,
azjatycka
– na szczęście
lubią wszystko”



34 ON THE WAY

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2008 2009

Sandra König odpoczywa w „fotelu szefa” Klinsmannsa
w oczekiwaniu na gwiazdy Bayernu Monachium.

tan Mark van Bommel, bo to zadanie, na którym inni już po-

legli: próbował tego bramkarz Michael Rensing, a przed nim

Mehmet Scholl. Przy ich płytach nie dało się wytrzymać na-

wet dwóch kawałków – mówi Sandra z ironicznym gryma-

sem na twarzy. Z tyłu na stolikach leżą karty do gry: bawarska

talia, którą swoją tradycyjną grę rozgrywają Philipp Lahm

i Andreas Ottl, oraz międzynarodowa – dla pozostałych.

Wśród zawodników z Ameryki Południowej dużym powo-

dzeniem cieszy się brazylijski skat.

Nie tylko podczas gry w karty wytwarza się przyjacielska at-

mosfera. – Autokar jest jak spotkanie w klubie, to chronio-

na przestrzeń – wyjaśnia pani kierowca. – Nierzadko nasz

autobus przeradza się w twierdzę, ponieważ zdobywcy tytułu

mistrza mają nie tylko przyjaciół. Pierwsze pełne wściekłości

gesty ujrzeli zza szyb wkrótce po meczu w Würzburgu. San-

dra König spuściła więc grube rolety.

Jeżdżąca obsługa non stop
Na dworze słońce przebija się przez mgłę. Sandra König

sięga po słoneczne okulary i przejmuje prowadzenie. Jej kole-

ga zajmuje jedno z siedzeń przy oknie i układa głowę na stoli-

ku. Przedwczoraj wrócili oboje z Florencji, jadąc na zmianę,

także w nocy. Są zawsze o kawałek przed drużyną, a jedno-

cześnie o krok za nią. Z lotniska do hotelu, z hotelu na stadion

i z powrotem, tu jest oaza spokoju dla bawarskiej drużyny

wiodącej życie w stylu Jet-Set. Przewożą 34 pary obuwia, try-

koty, stroje sportowe i ubrania, sprzęt medyczny („szpital to

przy tym pestka!”), a także stoły do masażu, a przy rozgryw-

kach zagranicznych również wielogwiazdkową załogę ku-

charzy Alfonsa Schuhbecka. Jak trzeba, to i na obóz treningo-

wy w Marbelli.

– Drużyna jeździ autokarem tylko do Stuttgartu i Norym-

bergi – mówi Sandra König, szybko odwzajemniając pozdro-

wienie młodego chłopaka, który radośnie macha ręką z wy-

przedzającego ich samochodu. Jako kierowca FC Bayern nie

może się skarżyć na brak zainteresowania. Nagle kierowca

pojazdu przed nią zwalnia, zmuszając ją do hamowania i po-

pisuje się swoim szalikiem klubu Borussia-Dortmund. Sandra

König popuszcza pedał gazu: – Dobrze, że drużyny nie ma

na pokładzie, zaraz posypałyby się komentarze.

Zawsze na posterunku
Jadąc na mecz z drużyną FC Bayern Monachium niechęt-

nie wciska się hamulec. Każde roboty drogowe, każdy korek,

każde niezaplanowane czerwone światło sprawiają, że San-

drze pot występuje na czoło: – Paryż to dla mnie koszmar.

Dojazd do stadionu jest upiorny. Na eskortę policji także nie

warto liczyć. A już zupełnie podczas rozgrywek Ligi Mistrzów

– mówi. – Nawet jak się ją uzyska, znikają potem nagle.

W ulicznej dżungli Florencji czy Barcelony Sandra König po-

lega tylko na swej własnej, twardo wywalczonej wiedzy.

Dzień przed rozgrywką dokładnie testuje wszystkie możliwe

drogi dojazdu z hotelu na stadion i z powrotem. Wyszukuje

wszystkie roboty drogowe, sprawdza, gdzie zdarzają się kor-

ki, przepytuje porządkowych stadionu i kierowców autobu-

sów drużyn przeciwników – nawet kosztem snu. – Wolę

przespać dwie godziny w spokoju, niż siedem godzin prze-

wracać się w łóżku pełna obaw, co się może wydarzyć – po-

wiada Sandra König, włączając migacz do zjazdu na Essen.

Urządzenie nawigacyjne daje wprawdzie wskazówki, ale

skomplikowaną drogę do hotelu zna tutaj niemal na oślep.

Tym niemniej jeszcze raz ze swym kolegą przejedzie dzisiaj

trasę do stadionu w Gelsenkirchen, a stamtąd na lotnisko

w Düsseldorfie. Dla bezpieczeństwa, aby jutro po rozgryw-

kach nie napotkać na jakieś przeszkody, kiedy sama będzie

w trasie robić posiłki dla drużyny.

Zawsze przygotowana – nie tylko wtedy, kiedy Luca Toni

znowu ciekawsko wpycha głowę do garnka i pyta „Co jest

do zjedzenia?!” �



Parę kliknięć i jest
ciężarówka
Od 7,5 ton do 44 ton masy całkowitej, od stan-
dardowego ciągnika siodłowego do wieloosio-
wych pojazdów specjalnych: kto poszukuje
nowej ciężarówki, temu MAN oferuje w interne-
cie pomoc w dokonaniu wyboru. Żądaną cięża-
rówkę można teraz skonfigurować w internecie
kilkoma kliknięciami. Nowy program konfiguru-
jący w prosty i komfortowy sposób prowadzi
klientów i zainteresowanych przez cały asorty-
ment produktów firmy MAN, zestawiając odpo-
wiedni pojazd z propozycją jego wyposażenia.
Na życzenie, pracownik działu sprzedaży nawią-
że z klientem kontakt w ciągu 24 godzin.

Highlights 2008
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Przygotowani na przyszłość
Niemal 300 tys. gości ze 110 krajów sprawiło, �e targi
pojazdów u�ytkowych IAA 2008 mo�na uznać za najpo-
myślniejsze w historii. MAN pokazał na tej najwa�niej-
szej imprezie bran�owej liczne innowacje dotyczące
efektywności transportu, czego najlepszym przykładem
był pojazd dostawczy z napędem hybrydowym.

ON THE WAY 35

>> www.man-mn.com/konfigurator
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Ziemia drży, a powietrze pach-
nie spaloną gumą! Gdy w
wyścigach ciężarówek kolosy
z huczącymi silnikami o mocy
1000 KM ruszą w trasę, nic ich
nie zatrzyma. W dorocznych
mistrzostwach European Truck
Racing kierowcy rywalizowali
przez dziesięć tygodni na
najtrudniejszych torach wyści-
gowych Europy. Rok 2008 był
przy tym dla firmy MAN trium-
falnym pochodem – aż sześciu
jej pilotów wdarło się do
pierwszej dziesiątki. �

Mocne
wozy,
mocne
typy!
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W trosce o środowisko: od autobusów miejskich po
turystyczne, MAN oferuje silniki spełniające normę EEV.

Teraz również w pojazdach dostawczych: nowy TGL Hybrid
to kamień milowy w dziedzinie napędów alternatywnych.
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Wydarzenie
IAA 2008
Targi pojazdów użytkowych
IAA to najważniejsze
spotkanie branży transpor-
towej i logistycznej.
Na stoisku MAN wielu
zwiedzających skorzystało
z okazji do rozmów
i z bliska mogło przyjrzeć
się produktom marki MAN.

jaki sposób można zwiększyć efektywność

transportu i przy niewielkich kosztach chronić

środowisko? Wielu przedsiębiorców budow-

lanych, spedytorów i przewoźników stawia so-

bie takie pytania w obliczu aktualnej sytuacji gospodarczej.

Podczas targów IAA, w odpowiedzi MAN Nutzfahrzeuge

przygotował cały pakiet produktów: od ciągników siodło-

wych o zoptymalizowanym zużyciu paliwa, poprzez alterna-

tywne napędy, aż po usługi, które umożliwiają ekonomiczne

wykorzystanie pojazdów.

Hasło: efektywność transportu
Kilka kroków dalej wyjątkowa oferta nie tylko dla chłodno

kalkulujących przewoźników: MAN przedstawił jako targo-

wą niespodziankę TGX EcoLion, wyjątkowo ekonomiczną

ciężarówkę. Maksymalna efektywność transportu była cen-

tralnym zagadnieniem już podczas projektowania. TGX Eco-

Lion oferuje takie rozwiązania techniczne, które są nacelo-

wane na obniżkę kosztów eksploatacji, np. system zarządza-

nia sprężonym powietrzem Air Pressure Management (APM).

Zastępuje on sprężarkę, która działa bez przerwy. W układzie

APM powietrze jest sprężane tylko wtedy, gdy to jest koniecz-

ne. Tym sposobem EcoLion zużywa równo pół litra paliwa

mniej na 100 km. Do oszczędności przyczynia się też zopty-

malizowana aerodynamika: właściwie ustawiony spojler da-

chowy oszczędza do pięciu procent oleju napędowego.

W

Nasza przyszłość:
Future Center (po
lewej) zapraszało
do wizjonerskiej
podróży w 2020 rok.
Zwiedzający mogli tam
dyskutować z eksper-
tami MAN o pracach
badawczo-rozwojo-
wych dotyczących
przyszłości transportu
drogowego.
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Wszystko dla środowiska
Nowości również w seriach o małej i średniej

ładowności. Tak więc w Hanowerze MAN TGL

świętował światową premierę jako model z na-

pędem hybrydowym. Prezentowany był razem

z TGM – po raz pierwszy w nowej szacie wzorni-

czej, podobnej do nagrodzonych modeli klasy

ciężkiej. Za osłoną chłodnicy modeli TGL i TGM

kryją się silniki, które spełniają surowe normy

czystości spalin Euro 5 – bez dodatków do pali-

wa. Nowe rozwiązania wewnątrz silnika zapew-

niają już podczas spalania w cylindrze mniejszą

zawartość tlenków azotu, dodatek AdBlue staje

się więc zbędny. W zależności od wykonania, sil-

niki spełniają nawet jeszcze bardziej rygorystycz-

ne normy EEV. (Enhanced Environmentally

friendly Vehicle).

Również rodzina autobusów MAN jaśniała

jednolitym obliczem. Podczas gdy fachowcy po-

dziwiali przyjazne dla środowiska autobusy EEV,

w centrum uwagi szerokiej publiczności znalazł

się absolutnie wyjątkowy autokar MAN: nowy

pojazd dla drużyny FC Bayern z Monachium.

A legenda piłki nożnej Gerd Müller, podpisywał

tam piłki i rzucał je do publiczności. �

U góry: legenda futbolu
Gerd Müller rozdaje
podpisane piłki.
Po lewej: autokar drużyny
FC Bayern Monachium
stał się jednym z magne-
sów stoiska MAN.
Poniżej: spojrzenie
z nowego autokaru
NEOPLAN Starliner.
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Partnerstwo z wioskami
dziecięcymi SOS
Dać młodym ludziom z Afryki szanse i perspekty-
wy, to wspólny cel partnerstwa zawartego między
MAN Nutzfahrzeuge a wioskami dziecięcymi SOS.
Projekt rozpoczął się od współpracy z centrum
kształcenia w Etiopii, które MAN wsparł finansowo
i wiedzą techniczną.
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Piętrusy dla Dubaju
Do Dubaju, miasta sukcesów, tylko to, co najlepsze: w lipcu pierwszy autobus piętrowy
marki NEOPLAN rozpoczął swoją trasę po metropolii w Zatoce Perskiej. Imponująco
wysoki – na 4,56 metra – autobus miejski jest częścią opiewającego na 400 sztuk
zamówienia przedsiębiorstwa transportowego RTA (Road Transport Authority).
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Ahoj
piętrusy!



Nowe, 4,5-metrowe, piętrowe
NEOPLANY będą w Dubaju jednymi
z największych autobusów.
Bezpieczne dostarczenie tam
pojazdów jest z pewnością
zadaniem dla profesjonalistów.

onwój rusza przed godziną 14.30. Powoli, bardzo powoli pięć au-

tobusów wyjeżdża na ulicę z zakładów w Pilsting. Autobus nu-

mer 3 prowadzi Thomas Aschenbrenner. Szef przedsiębiorstwa

przewozowego „Eurolines” w skupieniu obserwuje pojazd

przed nim, następnie sam wyprowadza autobus na drogę. Celem podróży

jest Bremerhaven, skąd autobusy zostaną przetransportowane drogą mor-

ską do Dubaju. Już same fakty brzmią ciekawie: piętrusy mają do pokonania

odległość 800 km. Każdy z nich ma 4,56 m wysokości – o pół metra więcej

od zwykłych piętrusów. Dzięki temu nawet na górnym pokładzie autobusu

wysokość wnętrza umożliwia wymagającym pasażerom wygodne przyjęcie

pozycji stojącej. Oprócz tego zapewniono miejsce dla wydajnych urządzeń

klimatyzacyjnych. To szczególnie ważne w arabskich metropoliach, gdzie

temperatura na zewnątrz często przekracza 50 stopni Celsjusza.

Droga do portu w Bremerhaven nie należy do łatwych. Na kierowców

czekają liczne mosty, pod którymi da się przejechać tylko środkiem autostra-

dy, jak również wąskie tunele. Mimo to Thomas Aschenbrenner nie jest spię-

ty. Przejazd został przecież dokładnie przygotowany. Doświadczony czter-

dziestolatek spędził wcześniej wiele dni na trasie, aby ocenić dokładnie cały

jej przebieg i zmierzyć każdy most. Przy użyciu dalmierza laserowego i lapto-

pa przedstawił swojej ekipie dokładny profil trasy, a potem nastąpiło za-

twierdzenie przejazdu. Obowiązującą procedurą jest zgłoszenie transportu

piętrusów osobno w każdym niemieckim kraju związkowym na trasie prze-

jazdu. Zanim wyruszono, przygotowania trwały trzy miesiące.

Po lewej: na statek wjeżdżają
na wstecznym biegu, inaczej nie
dałoby się pokonać stromego
wjazdu.

Po prawej: każdy konwój składa
się z pięciu autobusów. Kierowcy
muszą pokonać 800 km z Pilsting
do portu w Bremerhaven.

K
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16:55, AUTOSTRADA KOLO NORYMBERGI---
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Przyjazd bladym świtem: trasa ciężkiego transportu przez Niemcy kończy się w porcie w Bremerhaven. Teraz autobusy
zostaną załadowane na pokład kontenerowca i wysłane w kierunku Zatoki Perskiej.

06:33, BREMERHAVEN

U CELU: ZAJEZDNIA AUTOBUSOWA W DUBAJU
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Tuż przed północą na autostradzie A7 pod Hanowerem

na kierowców czeka policja. Zgodnie z planem. Odtąd dla

piętrusów będzie już ekstremalnie wąsko. Droga przechodzi

pod mostami, pod którymi jest równo 4,5 m, autobusy mogą

zatem przejechać tylko w stanie obniżonym. Dlatego też po-

licja na jakiś czas wyłącza autostradę A7 z ruchu. Między mo-

stem a dachem pojazdu jest tylko kilka centymetrów prze-

strzeni. Wszystko przebiega jednak perfekcyjnie i już po kilku

minutach konwój jedzie dalej w kierunku Bremerhaven.

Dla Thomasa Aschenbrennera i jego ekipy podróż kończy

się, gdy o świcie pojazdy wjeżdżają na teren portu. Aby zała-

dować piętrusy na pokład, trzeba pokonać jeszcze jedną

trudność. Rampa załadunkowa jest bardzo stroma. Nie była

pomyślana dla autobusów niskopodwoziowych. Tylko uży-

wając wielu drewnianych podkładów i na wstecznym biegu,

da się pokonać te ostatnie kilka metrów. Zanim wielki konte-

nerowiec wyruszy w rejs, na jego pokładzie autobusy zostaną

zaparkowane z dokładnością co do centymetra oraz porząd-

nie przymocowane. Następny przystanek: Dubaj. �

Przejazd do portu w Bremerhaven trwa około 15 godzin.

Wynika to z faktu, że każdy kraj związkowy można przeje-

chać tylko we wcześniej ustalonych ramach czasowych. Nie

ma tu miejsca na większe opóźnienia. Dlatego też druży-

na jest dobrze zgrana: kierowcy kontaktują się za pomocą ra-

dia CB, kiedy trzeba zmienić pas ruchu na środkowy, nato-

miast opis trasy uprzedza, gdzie można napotkać roboty dro-

gowe. Niezależnie od tego pojazd pilotujący ubezpiecza kon-

wój od tyłu; przed każdą zmianą pasa ruchu uruchamia świa-

tła ostrzegawcze zakazujące wyprzedzania pojazdom nad-

jeżdżającym z tyłu.

Wielu ciekawskich zdążyło się już przyzwyczaić do

Aschenbrennera i jego ekipy. W końcu co tydzień przewożą

autobusy do portu w Bremie. Kontrakt z Dubajem obejmuje

dostawę 170 autobusów piętrowych. – Na początku było

nam trochę nieswojo, przy zajazdach wciąż byliśmy oblegani

przez ludzi z aparatami fotograficznymi – mówi Aschen-

brenner. – Potem jednak zaczęło nam czegoś brakować, gdy

już nikt nam nie robił zdjęć z samochodu.

Załoga skrupulatnie przymocowuje do pokładu każdy autobus. To zabezpieczy pojazdy
przed siłą fal. Dzięki temu nawet wysokie na 4,56 m giganty stoją pewnie.

08:45, NA POKLADZIE---
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transporcie towarów i przewo-

zie osób liczy się tylko jedno:

punktualność i niezawodność.

Dzisiejsza skomplikowana go-

spodarka z dostawami just-in-time i napięty-

mi harmonogramami stawia wymagania za-

równo spedytorom, kierowcom, jak i samym

pojazdom. W każdej ciężarówce i autobusie

wszystko musi chodzić jak w zegarku. Nie ma

tutaj miejsca na długie przestoje czy awarie.

O to, aby pojazdy MAN pozostały niezawodne

dba MAN ComfortService, który daje zabez-

pieczenie na szeroką skalę. Indywidualnie

przygotowywane umowy serwisowe zapew-

niają każdemu rozwiązania „uszyte na miarę”.

W 58 centrach Truck & Bus oraz w po-

nad 1500 stacjach obsługi na całym świecie

pojazdy są optymalnie serwisowane i dopro-

wadzane do gotowości na długie trasy. Gdyby

zaś kierowcy przydarzyła się awaria, może on

zdać się na MAN Service Mobile24, 365 dni

w roku przez całą dobę. �

Naszej jakości usług
trudno nie docenić

W

„Jesteśmy gotowi
na każdą ewentual-
ność, gdy chodzi
o ciężarówkę, czy
o autobus. Zawsze
z oryginalnymi
częściami
zamiennymi MAN”
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BrAnżowe centruM szkoleń
Będą tu przedstawiane transportowe rozwiązania między-

narodowe i do specjalnych zastosowań – z rozmaitych branż.

mponujące jest to, co obecnie powstaje na północy

Monachium. Zalane światłem budynki zapraszają

do wnętrza. W nowoczesnej architekturze MAN wy-

stawia pojazdy marki MAN i NEOPLAN. Na nie-

mal 9000 metrów kwadratowych powierzchni wystawowej

wszystko obraca się wokół klientów: oba budynki zachęcają

do poznawania pełnej gamy produktów, oferując wszech-

stronne informacje, a także część restauracyjną. Ponadto

MAN prezentuje tu ekspozycję dającą przegląd historii, wy-

ścigów ciężarówek oraz światowej sieci punktów sprzedaży

i obsługi. W branżowym centrum szkoleń Competence Cen-

ter klienci mogą uzyskać porady fachowców, przetestować

pojazdy albo ukończyć kurs jazdy. Centrala firmy w Mona-

chium wzbogaciła się o jeszcze jedną atrakcję. �

I

MAn-ForuM
Świat pełen wrażeń

– w rolach głównych

ciężarówki i autobusy marki

MAN. W skład forum

wchodzi część przeznaczona

dla klientów, gdzie mogą oni

odebrać swoje nowe pojazdy

oraz dział prezentacji marki

i branżowe centrum szkoleń.

Otwarcie: lato 2009.

MAN i NEOPLAN w pełnej krasie
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NeoplaN-
Forum
Od roku 2000

NEOPLAN jest

częścią grupy MAN

Nutzfahrzeuge.

Forum poświęcone

autobusom tej marki

oraz centrum dla

klientów powstanie

niebawem.

Otwarcie:

zima 2009/2010.

Nowa ceNtrala przedsiębiorstwa
Budynek z zewnątrz przypomina listek koniczyny. Naprzeciwko nowego gmachu

centrali MAN Nutzfahrzeuge (powyżej, po lewej) powstają oba fora oraz niemiecka

centrala MAN Truck & Bus Deutschland (MTBD, poniżej, po lewej) na skrzyżowaniu

ulic Dachauer/Karlsfelder w Monachium.

„Obejrzeć i przetestować najnowsze
pojazdy, podyskutować z ekspertami:
MAN i NEOPLAN z bliska”
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Profil działalności w skrócie

MAN Nutzfahrzeuge

jest największym przedsiębiorstwem Grupy MAN i jednym z wiodących dostawców pojazdów użytkowych i rozwiązań transportowych.

Pojazdy Użytkowe Ameryka Łacińska

to największy w Brazylii producent ciężarówek i lider rynku pojazdów klasy ciężkiej

MAN Diesel

to lider rynku dwusuwowych silników okrętowych i wiodący dostawca czterosuwowych silników wysokoprężnych wielkiej mocy.

MAN Turbo

to jeden z wiodących światowych producentów turbin cieplnych.

RENK

jest uznanym na świecie wytwórcą wysokiej jakości przekładni specjalnych, komponentów do przekładni oraz układów kontroli.

Marka korporacyjna

Marki produktów

Marki usług

Grupa MAN

Marki grupy MAN Nutzfahrzeuge

MAN jest jednym z wiodących w Europie producentów

oferujących rozwiązania w dziedzinie transportu: jego rocz-

ne obroty sięgają 15 mld euro (2008). MAN jest dostawcą

ciężarówek, autobusów, silników wysokoprężnych, turbin

oraz mechanizmów przekładniowych. Grupa zatrudnia

na całym świecie około 51,3 tys. pracowników. Działy przed-

siębiorstwa zajmują wiodące pozycje na rynkach. Spółka

MAN AG z siedzibą w Monachium jest członkiem

Niemieckiego indeksu Giełdowego DAX, zrzeszającego

30 wiodących niemieckich spółek giełdowych.
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Grupa MAN Nutzfahrzeuge
Dachauer Straße 667

80995 Monachium, Niemcy

Telefon +49.89.1580-0

Telefax +49.89.1580-1212

www.man-mn.com

Przedsiębiorstwo Grupy MAN
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