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120 vozidel MAN TGS pro hlavní stavební projekt 

v Lagosu 

 

Stavební spole čnost Chagoury Group objednala skláp ěcí stavební 

soupravy pro developerský projekt EKO Atlantic City  na nigerijském 

pob řeží. 

 

V září dodala společnost MAN první část z objednávky sto dvaceti 

stavebních sklápěcích souprav s těžkými nákladními tahači modelové řady 

MAN TGS WW stavební společnosti Chagoury Group v nigerijském 

Lagosu.  

Třínápravové tahače mají velkou světlou výšku a v kombinaci se 

sklápěcími stavebními návěsy Meiller disponují vozidla celkovou hmotností 

40 t a 30 m3 nákladového prostoru. Tahače jsou vybaveny motory 

s maximálním výkonem 400 k optimalizovanými pro provoz na lokální 

palivo příslušné kvality. 

 

Mezi rozhodující faktory při výběru vozidel hrály hlavní roli skutečnosti, že 

modely řady MAN TGS WW jsou velmi robustní konstrukce, vykazují 

nízkou spotřebu pohonných hmot a jsou osazeny motory se vstřikováním 

typu Common-Rail. Velmi podstatná byla též spokojenost se značkou MAN.  

Podmínky za, kterých budou vozidla a soupravy svážet materiál 

z hornatých regionů Nigerie na atlantické pobřeží jsou extrémně složité. 

 

Projekt EKO Atlantic je součástí rekultivačního schématu iniciovaného 

místním vládním zastoupením v Lagosu jako řešení ochrany pobřeží 

poloostrova Victoria před následky půdní eroze.  

Uměle vytvořený ostrov o rozloze devíti kilometrů čtverečných vyroste 

blízko pobřeží nigerijského megacity Lagosu. Na ostrově je plánovaná 
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výstavba národní finanční burzy. V blízké budoucnosti by se celý nový 

ostrov měl stát finančním centrem oblasti. 

 

Údržbu včetně servisu zajistí flotile stavebních souprav místní dovozce 

vozidel MAN společnost SCOA Nigeria Plc., se sídlem v Lagosu a 

pobočkami v pěti dalších lokacích v Nigérii. 

 

 

 

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 


