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Na cestách v Jižní Africe bude o 60 tahačů MAN více 

 

Společnost Imperial Cargo se spoléhá na hospodárná vozidla MAN 

TGS 

 

Významná logistická společnost Imperial Cargo, která sídlí v Jihoafrické 

republice a Namibii posílila svůj dopravní potenciál šedesáti tahači návěsů 

modelové řady MAN TGS, konkrétně TGS 26.440. Každé z těchto vozidel 

najezdí měsíčně v dálkové dopravě okolo 16 tisíc kilometrů, roční proběh 

pak činí zhruba 200 tisíc kilometrů. Nová flotila nahradí 44 současných 

vozidel MAN TGS 26.440. 

 

Christo Theron, generální ředitel společnosti Imperial Cargo Group, 

pokračuje ve spolupráci na základě pozitivních zkušeností s vozidly MAN 

TGS. „Provedli jsme intenzivní testy různých tahačů, které tvoří náš vozový 

park, přičemž jsme se zaměřili na spotřebu paliva. Tahače MAN TGS 

26.440 vykazují vynikající výsledky – potřebují zhruba o 10 % méně paliva 

než ostatní vozidla v naší flotile.“ 

 

Vozidla společnosti Imperial Cargo jezdí většinou ve dvojici: „Každý tahač 

přepravuje zhruba 36 t nákladu. Vozidla modelové řady MAN TGS jsou 

perfektní, zlatou, střední cestou z hlediska výkonu, užitečné hmotnosti a 

navíc mají skromnou spotřebu paliva. To znamená, že jejich celkové 

provozní náklady vytvořily zcela nové standardy. Naši řidiči jsou vozidly 

MAN TGS přímo nadšeni. Služby, které poskytuje servis MAN v Kapském 

městě, jsou pro nás nadmíru užitečné – servis reaguje velmi rychle, pokud 

plánujeme pravidelnou údržbu jsme v neustálém kontaktu. Inženýři MAN 

pracují též přímo v našich provozech, takže jsme schopni maximalizovat 
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dobu používání vozidel a po plánované údržbě být v co nejkratším čase 

opět na silnici.“ 

 

Společnost Imperial Cargo má filiálky v Jižní Africe a Namibii, zabývá se 

dopravou zboží též do okolních států jako je Zimbabwe, Zambie, Angola, 

Botswana nebo Mosambik. 
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Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus 

Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku 

ubývání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden 

z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá 

k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program 

snižování celkových nákladů z vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující 

technologii, servis, náklady na řidiče a další expertizy – chrání životní prostředí a je 

přidanou hodnotou pro naše zákazníky. 

 

 
 
Společnost MAN Group, jeden z největších evropských hráčů oboru dopravního inženýrství, dosáhla v roce 2013 obratu 15,7 miliard Eur. 

Je výrobcem a dodavatelem nákladních vozidel, autobusů, vznětových motorů, turbo techniky a speciálních převodových zařízení. 

Společnost MAN zaměstnává celosvětově 53 500 zaměstnanců. Na trzích, kam dodává své produkty, dlouhodobě zastává vedoucí pozice 


