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Nasazení v extrémních klimatických podmínkách:
Vozidla MAN se budou podílet na budování komunikací
v okolí těžařských nalezišť
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První těžká nákladní vozidla pro těžařskou společnost

zdena.erb enova@man.eu

v Turkmenistánu
www.mantruckandbus.cz

První dodávka těžkých nákladních vozidel MAN turkmenské těžařské
společnosti Oil and Gas Construction zahrnuje 61 off road vozů MAN TGS
WW. Těžká stavební vozidla se sklápěcími nástavbami budou využita pro
budování přístupových komunikací k nalezištím zemního plynu a ropy
v západní části Turkmenistánu.
Vozidla MAN TGS WW jsou vybavena pro nasazení v extrémních
klimatických podmínkách. V letním období může okolní teplota
v Turkmenistánu dosahovat až 60 stupňů Celsia. Všech 61 stavebních
speciálů je vybaveno motory o maximálním výkonu 360 k, jejich celková
povolená hmotnost činí 33 t. Se dvěma zadními hnanými nápravami jsou
plněpohonná vozidla 6x6 speciálně vhodná pro nasazení do těžkých
podmínek i jako tažná vozidla.
Společnost MAN začne expedovat objednané speciály od května tohoto
roku. Odpovědnost za údržbu vozidel převezme lokální prodejce. Rychlý
servis a přísun potřebných dílů v takto izolovaném regionu jakým je
západní Turkmenistán je jedním ze základních aspektů výběru vozidel
MAN TGS WW.

Další informace na www.mant ruckandbus.cz
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Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus
Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku
ubý vání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden
z předních vý robců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá
k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabíz í komplexní program
snižování celkových nákladů z vlastnict ví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující
technologii, servis, náklady na řidič e a dalš í expertizy – chrání životní prostředí a je
přidanou hodnotou pro naše zákazníky.

Společ nos t MAN Group, jeden z nej většíc h evrops kých hráč ů oboru dopravního inženýrství, dos áhla v roce 2012 obratu 15,8 miliard Eur.
Je výrobc em a dodavatelem nákladních vozidel, autobus ů, vznětových motorů, turbo techniky a s peciál ních převodových z ařízení.
Společ nos t MAN zaměs tnává c elos větově 54 300 z aměstnanců. N a trzích, kam dodává s vé produkty, dlouhodobě zastává vedoucí pozice

