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Vozidla modelové řady MAN TGX posbírala ocen ění 

také od čtenářů brazilských odborných časopis ů 

 

Premiéra nákladních vozidel MAN s motorem o výkonu 480 k na 

veletrhu Fenatran. 

 

Za začátku nového roku si připomeňme úspěch, kterého těžká nákladní 

vozidla modelové řady MAN TGX dosáhla v rámci čtenářských anket na 

sklonku loňského roku v Brazílii. MAN TGX, vyrobený společností MAN 

Latin America v Brazílii, byl zvolen, čtenáři významných magazínů 

reflektujících dopravní průmysl, dvakrát „Vozem roku 2013“.  

V listopadu roku 2013 dobyl titul AutoData Award model MAN TGX 28.440 

6x2. Ocenění je jedním z nejprestižnějších svého druhu udělovaných 

každoročně v Brazílii. Navíc čtenáři magazínu Automotive Business zvolili 

modelovou řadu MAN TGX za nositele ocenění REI Award v kategorii 

„Heavy-duty Commercial 2013“ čili „těžká nákladní vozidla 2013“. 

 

Premiéra na veletrhu Fenatran 

Mezinárodní výstava Fenatran zaujímá nejvýznamnější místo v oboru 

v celé Jižní Americe. V kontinentální premiéře společnost MAN představila 

právě na tomto veletrhu třínápravový tahač TGX 29.480 6x4 se dvěma 

zadními hnanými nápravami. Těžký sedlový tahač určený pro dálkovou 

dopravu bude k dispozici zákazníkům od poloviny roku 2014 a stane se 

nejvýkonnějším vozidlem v nabídce společnosti MAN Latin America. 

 

Těžká nákladní vozidla modelové řady MAN TGX jsou vyráběna 

společností MAN Latin America již od roku 2012 v továrně ve městě 

Resende. Po celou dobu jsou pravidelně optimalizována, aby splňovala 

zákaznické požadavky dopravních společností v Brazílii a celé Jižní 

Americe. Díky skvělým technologiím „Made in Germany“, vysoce výkonným 
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motorům, jízdnímu komfortu a vysoké míře kvality jsou tato vozidla na 

trzích Jižní Ameriky velice ceněna. 

 

Od svého uvedení na automobilové trhy Jižní Ameriky konsolidovala těžká 

nákladní vozidla MAN TGX nabídku značky v daném segmentu 

automobilového průmyslu. Intenzivní fáze testování předcházející uvedení 

na trh se velmi vyplatila a přináší cenné dividendy: během tříletého 

testování najezdila nákladní vozidla MAN TGX více než šest milionů 

kilometrů a strávila více než sto tisíc hodin v provozu za velmi těžkých 

podmínek. K adaptování vozidel na podmínky automobilového trhu Jižní 

Ameriky a specifických požadavků tamní dálkové dopravy bylo upraveno či 

změněno na 230 součástí, konstrukčních podskupin a uzlů. 

 

 

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 


