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V pořadí 90 000. nákladní vůz MAN z továrny           

u Krakova 

 

• Výrobní podnik MAN Niepołomice vyexpedoval 90 000. nákladní 

vozidlo 

• Jubilejní nákladní vůz si převzala polská dopravní společnost Sachs 

Trans 

Montážní závod MAN v Niepołomicích nedaleko Krakova, kde mnichovská 

značka vyrábí tahače i podvozky těžké hmotnostní kategorie, dosáhl 14. 

března významný mezník: z montážní linky sjelo 90 000. nákladní vozidlo 

Mezník s číslem 90 000 připadl na tahač návěsů MAN TGS 18.420 4x2 

BLS - TS, který převzal osobně pan Marek Sachs, generální ředitel polské 

dopravní společnosti Sachs Trans. Tento podnik již provozuje kolem 50 

vozů s emblémem lva na masce vozidel. Většinou z nich tvoří modely TGX 

EfficientLine 3 s motory o maximálním výkonu 460 k, resp. 500 k, flotilu 

doplňují třínápravové tahače MAN TGX 26.500 6x2/4 BLS určené pro 

těžkou regionální i mezinárodní přepravu. 

Jubilejní výrobek odevzdaný 14. března je současně jedním z 80 vozů, 

které společnost Sachs Trans objednala tento rok a 90 000. nákladní 

automobil vyexpedovaný z niepołomického závodu od zahájení výroby        

v říjnu 2007. Ve výrobním zázemí u Krakova MAN montuje vozy 

modelových řad TGX a TGS s celkovou hmotností nad 18 t, které jsou 

předávány zákazníkům do celé Evropy. Vyrábí se zde vak také těžká 

nákladní vozidla určená pro mimoevropské a zaoceánské trhy. 

 

Na fotografii: 

Rodinná atmosféra při odvozu 90 000. vozu z Krakova: V doprovodu 

manželky Aliny Sachsové, jejích dvou synů a zetě, šéf společnosti Sachs 

Trans pan Marek Sachs (na snímku třetí zprava) převzal symbolický klíč od 

Pawla Stazyka, ředitele závodu MAN v Niepolomicích. 

 

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. 

 
 

 
 
MAN Truck & Bus, jeden z největších evropských výrobců dodávkových, nákladních a užitkových vozidel a poskytovatel dopravních řešení 

dosáhl v roce 2016 obratu 9 miliard Eur. Je výrobcem a dodavatelem dodávkových automobilů, nákladních vozidel, autobusů, vznětových 

a plynových motorů stejně jako služeb spojených s dopravou pasažerů a transportem zboží. MAN Truck & Bus je společností Volkswagen 

truck and Bus GmbH a zaměstnává celosvětově 35 000 zaměstnanců.  


