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Německý lyžařský svaz se spoléhá na MAN TGX 

 

 Koncem října společnost MAN Truck & Bus předala Německému 

lyžařskému svazu (DSV) dva trucky MAN TGX. Oba tahače s motory s 

maximálním výkonem 500 k jsou vybaveny novou kombinací 

automatizované převodovky MAN TipMatic a systémem hydrostatického 

pohonu kol přední nápravy MAN HydroDrive, kterou výrobce představil na 

nedávném veletrhu IAA 2016. Díky zvýšené trakci a vyšší míře bezpečnosti 

jízdy i na površích se zhoršenou adhezí mohou vozidla doprovázet 

německé biatlonisty a běžkaře do dějišť Světového poháru. Budou jim tam 

přepravovat návěsy s mobilními dílnami. 

Předání vozidel bylo součástí oficiální akce DSV při příležitosti začátku 

nové sezóny a zdálo se, že na špičkové sportovce Simona Schemppa, 

Arnda Peiffera a Sebastiana Eisenlauera udělaly noví výkonní "členové 

týmu" dojem. Gerald Hönig a Mark Kirchner, trenéři německého 

biatlonového reprezentačního výběru, také využili příležitost poprvé si 

prohlédnout tyto moderní tahače. 

"Velmi nás těší, že úspěšná spolupráce se značkou MAN bude pokračovat 

další dvě zimní sezóny," řekl marketingový ředitel DSV Walter Vogel. 

"Nejen naši řidiči, ale především naši sportovci a trenéři si spolehlivost 

trucků TGX velmi cení. Dávají nám opravdovou konkurenční výhodu 

zejména ve špatném počasí a náročných podmínkách na cestách, s nimiž 

se někdy při dlouhých přesunech mezi dějišti Světového poháru 

setkáváme. Naše biatlonové a běžkařské trucky na místo závodu však vždy 

dorazily včas. " 

Kompletně vybavené pojízdné servisy a experti na voskování garantují 

špičkovým lyžařům dokonalou údržbu lyží přímo na místě závodů. Návěsy 

jsou vybaveny také speciálním systémem větrání, které je nezbytné pro 

ochranu zdraví techniků: speciální odsávací jednotka zajišťuje, aby se 

toxické plyny vznikající při voskování nedostaly přes netěsnosti do dílny. 

 

 

Další informace na www.mantruckandbus.cz 
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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 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 2014 obratu 14,3 miliard Eur. 

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

Společnost MAN zaměstnává celosvětově 55 900 zaměstnanců. Na trzích, kam dodává své produkty, dlouhodobě zastává vedoucí 

pozice. 


