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Nigerijský zákazník, spole čnost Julius Berger, po řídila 

78 nových nákladních vozidel modelové řady MAN TGS 

 

První část vozidel, zakoupených spole čností Julius Berger z Nigérie, 

osazených r ůznými nástavbami již výrobce vydodal do Afriky. 

 

Společnost Julius Berger Nigeria PLC objednala 78 nových těžkých 

nákladních vozidel MAN TGS 33.360, která jsou osazena různými 

nástavbami: domíchávače betonových směsí, jednostranné sklápěče, 

cisterny pro transport vody a nakladače kontejnerů pro svoz odpadu.  

Vozidla s celkovou hmotností 33 tun společnost nasadí v rámci stavebních 

projektů v Nigérii. Podvozky TGS WW 6x4 s motory o maximálním výkonu 

265 kW/360 k mají listové pružiny na všech nápravách, aby byly dobře 

připravené na provoz i do velmi tvrdých podmínek. Pro bezpečný a 

jednoduchý provoz jsou osazené převodovkou MAN TipMatic Offroad a 

brzdovým systémem MAN BrakeMatic. 

 

Společnost Julius Berger působí v Nigérii již téměř půl století. Její aktivity 

zahrnují povrchové stavební projekty a přípravy pro budování infrastruktury 

a průmyslových objektů. Akcie společnosti se obchodují na burze v Lagosu. 

Se svými více než 18 tisíci zaměstnanci patří firma k největším soukromým 

zaměstnavatelům v zemi. 

 

 

 

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 
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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. 

 

 
 
MAN Truck & Bus AG  se sídlem v německém Mnichově je největší společností v rámci MAN Group a jedním z vedoucích výrobců 

užitkových vozidel a poskytovatelů inovativních dopravních řešení ve světovém měřítku.V obchodním roce 2011 společnost zaměstnávala 

34 000 pracovníků, prodala více než 77 600 nákladních vozidel a  5700 autobusů a podvozků pro autobusy značky MAN a NEOPLAN a 

její obrat dosáhl hodnoty 9 miliardy Eur.  


