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Šest mobilních požárních žeb říků na podvozcích MAN 

pro spolkový stát Sasko-Anhaltsko 

 

Hasičské sbory východon ěmeckého spolkového státu Sasko-

Anhaltsko získaly šest vozidel s oto čnými hasi čskými žeb říky na 

podvozcích MAN TGM 15.290 s nástavbami zna čky Metz. 

 

Dobrovolné hasičské sbory v městech a regionech Halberstadt, Jerichow, 

Klötze, Seehausen (Altmark), Vorharz a Zörbig začaly využívat půltucet 

požárních žebříků v létě roku 2013. Vozidla podobné konstrukce jsou 

postavená na podvozcích MAN TGM 15.290 4x2 BL s rozvorem náprav 

4775 mm a s pneumatickým odpružením zadní nápravy: prostorné kabiny 

typu C se třemi sedadly poskytují posádkám dostatek místa. MAN TGM tak 

potvrdil svoji pověst ověřeného a osvědčeného základu pro stavbu 

speciálních požárních vozidel určených pro národní, ale též mezinárodní 

jednotky. 

 

Smlouvu na dodávku mobilních hasičských žebříků získal výrobce 

hasičských nástaveb společnost Metz Aerials se svým modelem L32A. 

Šestidílný teleskopický žebřík s maximální délkou 31 metrů je 

charakterizován kloubovým ramenem, které umožňuje vysunout poslední 

segment také za hrany střech či zasahovat pod převisy. Záchranářský koš 

pojme až čtyři osoby, resp. zvládne maximální zatížení až 450 kg. 

 

 

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. 

 

 
 
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 


