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Jeden z předních jihoafrických operátorů, společnost 

Chrome Carriers, zařadil do svého dopravního portfolia 

140 nových těžkých nákladních vozidel MAN TGS 

 

Společnost Reinhard Transport Group (RTG) pořídila 140 nových silničních 

tahačů MAN TGS 27.440 pro flotilu firmy Chrome Carriers. RTG je jedním z 

největších jihoafrických logistických operátorů, ke své činnosti využívá na 

485 nákladních vozidel. 

 

Kontrakt byl uzavřen se společností MAN po dlouhodobém a intenzívním 

testování vozidel všech konkurenčních značek včetně vozidel MAN. Během 

dlouhodobých testů společnost RTG analyzovala koeficient TCO a 

produktivitu vozidel všech finálních výrobců, kteří přicházeli v úvahu.  

"jeden z hlavních faktorů, který nás vedl k rozhodnutí o pořízení vozidel 

značky MAN byl fakt, že ani ve velmi intenzivním testování během 200 000 

kilometrů na silnicích, vozidla nevykázala ani jeden technický problém. 

Dalšími neméně důležitými fakty byla nízká spotřeba paliva, velmi příjemný 

poměr cena/výkon, vysoký pracovní komfort a velmi příznívá nabídka 

poprodejních a servisních služeb v rámci rozumného balíčku opatření", říká 

Derick Reinhardt, generální ředitel společnosti Reinhardt Transport Group. 

Společnost Reinhardt Transport Group se může pochlubit v Jižní Africe 

nejmladším vozovým parkem, který zahrnuje vozidla ne starší než 14 

měsíců v průměru.  

Společnost Chrome Carriers se dohodla s výrobcem vozidel MAN na 

zajištění garance pro 140 nových vozidel MAN TGS na úrovni čtyřletého 

provozu či ujetí 600 000 km na hnací trak a tříletou garanci nebo 450 000 

km na celé vozidlo. 

 

Hnací trakt nových vozidel MAN TGS 27.440 je tvořen osvědčeným 

motorem MAN D20 s maximálním výkonem 440 k a automatizovanou 
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převodovkou MAN TipMatic. Právě tato konfigurace zajišťuje vysoký točivý 

moment v nízkých otáčkách motoru, který je důležitý při provozu na 

stavebních dílech dolů, která jsou tvořena především nezpevněnými 

komunikacemi.  

Společnost Chrome Carriers bude využívat flotilu nových vozidel MAN TGS 

k transportu materiálu z povrchových dolů do přístavů v Richards Bay a 

Maputo. Značka MAN má v regionu více než dostatečné pokrytí servisní 

sítě.  

V souvislosti s objednaným školením řidičů společnosti Chrome Carriers v 

rámci služeb MAN ProfiDrive je možné počítat s úsporou až 10 % spotřeby 

motorvé nafty při daném typu provozu nových vozidel MAN TGS 27.440. 

 

Další informace na www.mantruckandbus.cz 

 

 

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 2012 obratu 15,8 miliard Eur. 
Je výrobcem a dodavatelem nákladních vozidel, autobusů, vznětových motorů, turbo techniky a speciálních převodových zařízení. 
Společnost MAN zaměstnává celosvětově 54 300 zaměstnanců. Na trzích, kam dodává své produkty, dlouhodobě zastává vedoucí 
pozice.  

 


