
Seďte komfortně. 
Řidiči nákladních automobilů a autobusů tráví většinu svého pracovního dne vsedě, 
což je vystavuje velkému fyzickému namáhání. Pro snížení námahy řidiče je nezbytností 
optimální ergonomie sezení. Komfortní originální sedadla MAN přispívají k zachování 
zdraví, ale také ke schopnosti soustředit se a reagovat. 

Intuitivní ovládání
Všechna originální sedadla řidiče MAN profitují z jednoduchého intuitivního ovládání 
různých individuálních možností nastavení. Řidič rychle rozpoznává funkce ovládacích 
prvků podle jejich tvaru a umístění. To pomáhá předcházet záměnám a velice to 
usnadňuje určení, v jakém směru je třeba ovládací prvky obsluhovat.

NÁHRADNÍ DÍLY ARGUMENTÁŘ 
Originální sedadlo řidiče MAN

Nabídka
MAN nabízí širokou řadu sedadel řidiče a spolujezdce. K dispozici jsou komfortní sedadla, luxusní sedadla a sedadla s regulací 
klimatu, která se dodávají vybavená různými potahy splňujícími požadavky zákazníka. 

Komfortní sedadlo
Nastavitelné tlumiče zajišťují komfortnější pérování. Díky tomu jsou optimálně absorbovány vibrace vyvolané různými stavy vozovek. 
Funkce rychlého snížení usnadňuje řidičům nastupování a vystupování z kabiny. 

Luxusní sedadlo
Toto sedadlo a jeho přidané funkce napomáhají v ještě větší míře zachovat zdraví řidiče. Nastavení bočních obrysů a integrovaná 
bederní opěra odlehčují namáhání zad řidiče. Zdraví řidiči lépe pracují, jsou spokojenější a mají méně absencí. A co víc, vyhřívání 
sedadla zaručuje přímé teplo za chladných dnů. Pro řidiče, kteří denně překonávají velké vzdálenosti, je originální luxusní sedadlo 
MAN nepostradatelným společníkem.

Sedadlo s regulací klimatu
Originální sedadlo s regulací klimatu MAN poskytuje „komplexní péči“. Kromě všech funkcí nabízených luxusním sedadlem je toto 
sedadlo vybaveno také aktivní regulací klimatu. Jemný proud vzduchu ochlazuje řidiče v místech, kde se jeho tělo dotýká sedadla, 
a brání nekomfortnímu „přilepení“ k sedadlu. Díky originálnímu sedadlu MAN s regulací klimatu je i během horkých dnů zachována 
schopnost řidiče soustředit se.

 � Ergonomicky tvarovaná sedadla, která lze individuálně nastavovat
 � Snadné a intuitivní ovládání
 � Řidič je schopen se lépe soustředit a reagovat ▶ to významně přispívá k bezpečnosti na silnici
 � Zlepšuje se výkon a pohoda řidiče, protože důsledně klesá namáhání, kterému je vystavený
 � Zkrácení prostojů a zlepšení zdraví řidičů
 � Komfortní podmínky sezení díky vyhřívání sedadla nebo regulaci klimatu v originálním sedadle MAN s regulací klimatu

  Přehled výhod pro zákazníky:

Obr. 1: Ovládací prvky na originálním sedadle řidiče MAN
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MAN Truck & Bus AG – Člen skupiny MAN Group

Naposledy aktualizováno: 12/2018. Text a ilustrace nezávazné. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny; 
za chyby neneseme žádnou odpovědnost. Všechny údaje v tomto dokumentu odpovídají stavu v době předání do tisku.

Originální sedadla MAN pro autobusy
MAN rovněž nabízí širokou řadu individuálně přizpůsobených 
řešení pro sedadla autobusů, jak pro řidiče, tak pro cestující. 
Ať se jedná o vysoce kvalitní městský autobus nebo luxusní 
zájezdový, dokáže splnit prakticky každý požadavek.

Standardní sedadla pro autobusy
Kromě sedadel řidiče pro autobusy řešených podle specifikací 
zákazníků jsou k dispozici také čtyři standardní sedadla řidiče 
autobusů. Každá z variant zahrnuje otočné sedadlo  
s regulací klimatu, s bezpečnostním pásem nebo bez něho,  
a vyhřívané statické sedadlo, rovněž vybavené nebo nevybavené 
bezpečnostním pásem.

Srovnání vybavení mezi komfortním sedadlem, luxusním sedadlem a sedadlem s regulací klimatu

Vybavení Komfortní sedadlo Luxusní sedadlo Sedadlo s regulací klimatu

Nastavení dopředu/dozadu

Nastavení opěradla

Nastavení úhlu sedadla

Nastavení tlumiče

Funkce rychlého snížení

Bederní opěra

Nastavení bočních obrysů

Vodorovné zavěšení

Vyhřívání sedadla

Aktivní regulace klimatu sedadla

Područky volitelné volitelné volitelné

Obr. 3: Originální sedadla MAN pro autobusy

Obr. 2: Funkce všech ovládacích prvků na originálním sedadle řidiče MAN
Legenda
1 Integrovaný systém tříbodového bezpečnostního pásu
2 Nastavení područek
3 Nastavení opěradla
4 Nastavení beder
5 Bederní opěra a nastavení bočních obrysů 

(IPS = integrovaný pneumatický systém)
6 Nastavení výšky
7  Nastavení tlumičů
8  Funkce rychlého snížení
9  Nastavení dopředu/dozadu
10  Vodorovné zavěšení
11  Nastavení hloubky polštáře sedadla
12  Úhlové nastavení

Možnosti potahů sedadel
Sedadla užitkových vozidel pro řadu TG jsou  
k dispozici s následujícími možnostmi potahů:

 � Tkaná textilie
 � Semiš
 � Kůže
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