
 
 

Δελτίο Τύπου  
MAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
 

  
 

 
 

 
MAN Truck & Bus is one of Europe's leading manufacturers of commercial vehicles and supplier of transport solutions, 
with revenues of approximately €9 billion a year (2015).  The product portfolio includes trucks, buses and diesel 
engines, as well as services related to passenger and cargo transport. MAN Truck & Bus employs more than 35,500 
people worldwide.  

       Page 1/2 
 

 

Ασπρόπυργος, 21 Ιουνίου 2016 
 

MAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Λ. Ειρήνης 23 (πρώην ΝΑΤΟ)  

19300 Ασπρόπυργος-Αττικής 

 
 
Marketing  & PR  

Αφροδίτη Φουσκαρή 
 
Tηλ.  +30 210 6194815 
afroditi.fouskari@man.eu 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ισχυρά, στιβαρά και αξιόπιστα: Φορτηγά MAN για 
δασικές εφαρμογές στην έκθεση KWF-Expo 2016  
Τα οχήματα MAN προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις 
προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του τομέα μεταφοράς ξυλείας 
και με μεγάλα οφέλη για τον χρήστη. 

 

Στην έκθεση KWF-Expo που πραγματοποιήθηκε στο Roding (Βαυαρία) 
από 9 έως 12 Ιουνίου 2016, η MAN Truck & Bus παρουσίασε φορτηγά 
κατάλληλα για ξυλουργικές και δασικές εφαρμογές. Η KWF-Expo θεωρείται 
μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις στο χώρο της 
δασοκομίας, η οποία φέτος, προσέλκυσε πάνω από 50.000 επισκέπτες.  
 
Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται σε ξυλουργικές και δασικές εφαρμογές 
εκτελούν απαιτητικό και επίπονο έργο. Το ανώμαλο έδαφος και τα ιδιαίτερα 
μεγάλα φορτία που διαχειρίζονται, καθιστούν τη μεταφορά ξυλείας μία  
εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. «Τα οχήματα χρησιμοποιούνται κυρίως σε μη 
ασφαλτοστρωμένους δρόμους, σε ορεινά μονοπάτια και κλειστές στροφές. 
Η περιπλοκότητα  αυξάνεται  εξ’ αιτίας του ίδιου του φορτίου, το βάρος του 
οποίου μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό κάθε φορά, ανάλογα με το 
είδος του ξύλου, τη διάμετρο και το βαθμό υγρασίας των κορμών», εξηγεί ο 
John-David Schnackenberg, υπεύθυνος του τομέα των οχημάτων κίνησης 
εκτός δρόμου της MAN Truck & Bus. «Χάρη στο μεγάλο εύρος των 
προϊόντων της, η MAN έχει την ιδανική λύση για κάθε είδους εφαρμογή.»  
 
Σε ολόκληρη την μεταφορική αλυσίδα, απαιτούνται ισχυρά, ανθεκτικά και 
αξιόπιστα οχήματα που να προσφέρουν ταυτόχρονα και υψηλό επίπεδο 
ευελιξίας κατά τη χρήση. Στους κλάδους της ξυλείας και της δασοκομίας, η 
γκάμα της MAN περιλαμβάνει βασικά οχήματα ικανά να καλύπτουν 
αποδοτικά μεγάλες αποστάσεις, εξοπλισμένα με συστήματα αύξησης της 
ελκτικής δύναμης, όπως το MAN HydroDrive, όπου απαιτείται.  
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Στο περίπτερο της MAN, στην έκθεση KWF-Expo, τα οχήματα MAN για 
ξυλουργικές και δασικές εφαρμογές, οι νέοι κινητήρες D26 και D38 και άλλα 
ενδιαφέροντα εκθέματα προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό επισκεπτών. 
 
Ανάμεσα σε 500 και πλέον εκθέτες που συμμετείχαν στην έκθεση, 
προερχόμενους από περισσότερες από 25 χώρες, η MAN Truck & Bus 
παρουσίασε τα πιο πρόσφατα μοντέλα της στον κλάδο, σε έναν ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο, εκτάσεως περίπου ενός στρέμματος. Οι 
επαγγελματίες που επισκέφθηκαν το περίπτερο της ΜΑΝ, έδειξαν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον υποβάλλοντας συγκεκριμένες ερωτήσεις στους τεχνικούς της 
εταιρίας σχετικές με τα οχήματα και τις υπερκατασκευές.  
 
Από τις ιδιαίτερα αξιόλογες προτεινόμενες λύσεις της MAN στη KWF-Expo 
2016 ξεχώρισαν: 

- Η χρήση του MAN HydroDrive® σε οχήματα μεταφοράς κορμών  
- Ο συνδυασμός του MAN TGX με κινητήρα D38 για μεταφορά 

κορμών  
- Η χρηστικότητα των οχημάτων ΜΑΝ σε όλα τα στάδια ξυλουργικών 

και δασικών εφαρμογών (π.χ. οχήματα ΜΑΝ με κλαδοτεμαχιστές ή 
οχήματα ΜΑΝ με γάντζους- skip loaders- για μεταφορά της 
θρυμματισμένης ξυλείας)  

 

Λεζάντα: 

Φορτηγά της MAN όπως το μοντέλο MAN TGX με τον ισχυρό κινητήρα D38 
είναι ιδανικά για μεταφορά κορμών. 

 


