
JEDEN MOTOR. DVA ŽIVOTY.
Originální motory MAN ecoline+  
pro vaše starší vozidla MAN.



PLUS FAKTOR: UŠETŘÍ AŽ 65 %  
NÁKLADŮ.*
Opravy originálních motorů MAN ecoline+  
odpovídají aktuálním tržním hodnotám.

Rozšiřujeme naše portfolio o originální motory  
MAN ecoline+. Tato nabídka poskytuje nákladově 
efektivní a ekologické řešení zejména pro starší vozy.

Základním rozdílem mezi originálními motory MAN 
ecoline+ a originálními motory MAN ecoline, je 
větší rozsah renovace nejdůležitějších komponent 
samotného motoru.

 + Úspora až 65 % nákladů ve srovnání s originálními 
motory MAN a až 40 % ve srovnání s originálními 
motory MAN ecoline

 + Renovace v souladu s nejvyššími nároky na kvalitu
 + Řešení pro starší vozidla MAN odpovídající aktuálním 
tržním hodnotám

 + Záruka 24 měsíců

Naše nové a nákladově efektivní řešení pro vás

Rozšíření portfolia originálních dílů MAN 
ecoline nabízí značné výhody:

* V porovnání s originálními motory MAN.



ORIGINÁLNÍ MOTORY
MAN ECOLINE+.

PLUS FAKTOR MLUVÍ
SÁM ZA SEBE



UDRŽITELNÁ
RENOVACE.
Jak se renovují originální motory MAN ecoline+:
Staré motory jsou demontovány, vyčištěny  
a testovány ve výrobním závodě v Norimberku. 
Originální motory MAN ecoline+ jsou následně 
přestavěny za použití renovovaných dílů a vybraných 
nových originálních dílů MAN. Jednoduše řečeno, 
všechny opotřebované díly jsou nahrazeny. Součásti 
potřebné k renovování splňují všechny požadavky 
na kvalitu originálních dílů MAN. Motor je schválen 
pouze po úspěšném splnění zkušebního provozu na 
testovací stolici.

Díky tomu můžeme nabídnout záruku 24 měsíců na 
nové originální motory MAN ecoline+.

 + Renovované v souladu s přísnými standardy  
a zárukou kvality ve výrobním závodě v Norimberku.

 + Vysoce kvalifikovaní a zkušení zaměstnanci 
společnosti MAN pracují v souladu se stanovenými 
požadavky

 + Krátká doba odstávky vozidla díky efektivním 
pracovním postupům

 + Prodej prostřednictvím rozsáhlé obchodní sítě MAN

Využijte následující výhody:

S originálními motory MAN ecoline+ máte  
možnost zvýšit dostupnost a zachovat  
hodnotu vašeho vozidla MAN.
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POROVNÁNÍ NABÍDKY MOTORŮ MAN.

 

 

 

 

Rozsah 
dodávky 100 % 100 % přibližně 80 %

Úspory nákladů 
ve srovnání  
s originálními 
motory MAN

– – až 40 % – až 65 %

Likvidace 
starého motoru Zpoplatněna Zpoplatněna Zpoplatněna

Připraveno  
k zaslání ~ 4 pracovní dny ~ 4 pracovní dny ~ 2 pracovní dny

Dostupnost Skladem Skladem Skladem

Originální motor MAN

Nový motor v provozním 
stavu ze sériové výroby,  
včetně komponent
z příslušenství motoru.

Motor ze sériové výroby, který je 
dodáván s renovovanými díly  
z produktové řady ecoline
(setrvačník, vodní pumpa atd.).

Použitý motor, který byl přestavěn 
ve výrobním závodě za použití 
některých renovovaných 
komponent a vybraných nových
originálních dílů MAN.

Originální motor MAN ecoline

Portfolio

Originální motor MAN ecoline+

ROZSAH RENOVACE

Vybrané díly z motorového příslušenství starého motoru jsou použity v originálním motoru MAN ecoline+. 
Případná výše doplatku je stanovena na základě stavu starého motoru, který má být navrácen. Pro další 
informace prosím kontaktujte vaše servisní oddělení společnosti MAN.



PLUSOVÉ BODY PRO VAŠI SPOLEČ-
NOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Originální motory MAN ecoline+ jsou šetrné k životnímu prostředí. Díky renovaci starých motorů a opětovnému použití 
vybraných dílů ze starých motorů dochází k úspoře zdrojů a udržitelné výrobě. To znamená následující výhody pro životní 
prostředí:

 + Úspora zdrojů díky opětovnému použití starých 
dílů

 + Nižší spotřeba energie, jelikož renovace dílů 
vyžaduje méně nákladů, než je výroba od začátku

 + Snížení emisí oxidu uhličitého, díky redukci počtu 
nových dílů

Originální motory MAN ecoline+ jsou z hlediska 
životního prostředí udržitelné.



PROCES RENOVACE.

Přeprava 
starého 
motoru do 
výrobního 
závodu Příjem zboží, 

testování, 
třídění

Přeprava do 
výrobního závodu  
v Norimberku.

Materiál pro 
renovaci

Posouzení starých dílů, 
demontáž, čištění, 
testování

Renovace dílů nebo výměna 
opotřebovaných částí, 
montáž a inspekce kvality 
renovovaného motoru

Skladová dostupnost

Kratší dodací lhůta než u originálních motorů MAN a originálních motorů MAN ecoline, jelikož renovované 
motory jsou k dispozici na skladě.



VAŠE VÝHODY NA PRVNÍ POHLED.
   Řešení přizpůsobené stáří vozidla

   Cenově výhodná alternativa k originálnímu motoru MAN a originálnímu motoru MAN ecoline

   Maximální provozuschopnost vozidla a zachování hodnoty vozidla

   Renovace a kontrola kvality ve výrobním závodě MAN v Norimberku

   Záruka 24 měsíců

   Udržitelnost životního prostředí

   Technické inovace neustále vylepšující proces renovace

   Montáž motoru vysoce kvalifikovanými a zkrušenými zaměstnanci společnosti MAN

   Prodej originálních motorů MAN ecoline+ prostřednictvím rozsáhlé obchodní sítě MAN



ORIGIÁLNÍ MOTORY MAN ECOLINE+

POČÁTEČNÍ PORTFOLIO.
Dostupné od Řada motoru Typ motoru Výkon motoru Emisní norma

07.2017 D2066

D2066LF42 360 hp/265 kW Euro 5

D2066LF41 400 hp/294 kW Euro 5

D2066LF40 440 hp/324 kW Euro 5

D2066LF57 440 hp/324 kW EEV

09.2017 D2676

D2676LF07 480 hp/353 kW Euro 5

D2676LF18 480 hp/353 kW EEV

D2676LF06 540 hp/397 kW Euro 5

Začátkem 
roku 2018

D0834

D0834LFL63 150 hp/110 kW Euro 5

D0834LFL64 180 hp/132 kW Euro 5

D0834LFL65 220 hp/162 kW Euro 5

D0836

D0836LFL63 250 hp/184 kW Euro 5

D0836LFL64 290 hp/213 kW Euro 5

D0836LFL65 340 hp/250 kW Euro 5

Portfolio bude průběžně rozšiřováno.



Poslední aktualizace: 07/2017 · Text a ilustrace nejsou závazné.
Technické změny si z důvodu dalšího vývoje vyhrazujeme.  
Veškeré údaje v této publikaci byly aktuální v době tisku.
Fotografie: © Vuk Latinovic

MAN Truck & Bus - Člen skupiny MAN

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.
Obchodní 120
251 70 Čestlice
Česká republika

www.mantruckandbus.cz
www.manoriginal.cz


