
 
 

 

 

  

 

 
 

 

Grupa MAN należy do wiodących europejskich przedsiębiorstw sektora zintegrowanych rozwiązań transportowych. W 

roku 2014 jej obroty przekroczyły 14,3 miliardów euro. Firma MAN oferuje pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki 

wysokoprężne, turbiny oraz napędy specjalne. MAN zatrudnia w swoich zakładach na całym świecie ponad 55 900 

pracowników. Firma zajmuje wiodące pozycje na rynku we wszystkich obszarach swej działalności biznesowej. 
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MAN powraca do Budokruszu 
 

W marcu br. przedstawiciele firmy Budokrusz odebrali 5 ciągników 

siodłowych MAN TGS 18.400 4x4H BLS z załączanym napędem 

hydrostatycznym osi przedniej MAN HydroDrive®. Pojazdy będą 

wykorzystywane jako zestawy z naczepami typu betonomieszalnik. 

Ciągniki TGS z napędem 4x4 są alternatywnym rozwiązaniem dla 4-

osiowego podwozia z zabudową typu betonomieszalnik. Mają uniwersalne 

zastosowanie i mogą być wykorzystywane również z innymi naczepami, np. 

wywrotką. Niezbędną dynamikę zapewniają im silniki Common Rail o 

wysokim momencie obrotowym. 

Załączany hydrostatyczny napęd osi przedniej MAN HydroDrive®, to 

rozwiązanie rekomendowane dla pojazdów szosowych z częściowym 

wykorzystaniem w ruchu trakcyjnym. Gwarantuje zwrotność pojazdu, przy 

jednoczesnym zachowaniu wysokości konstrukcyjnej jak w pojazdach 

szosowych. Ciągnik z napędem HydroDrive jest dodatkowo lżejszy od 

ciągnika z konwencjonalnym napędem 4x4, a jego niska masa własna 

zapewnia maksymalną ładowność. 

„Cieszy nas fakt, iż pojazdy MAN w charakterystycznych żółto-czerwonych 

barwach powracają do firmy Budokrusz. Jesteśmy przekonani, że 

doskonale sprawdzą się w swojej codziennej pracy i wkrótce staną się 

nową gwiazdą we flocie firmy.” powiedział Bernard Wieruszewski, dyrektor 

ds. sprzedaży ciężarówek i rozwoju produktu w MAN Truck & Bus Polska. 

W raporcie TÜV 2014 dotyczącym pojazdów użytkowych (TÜV Report 

Nutzfahrzeuge 2014), firma MAN trzeci rok z rzędu wyróżnia się jako 

producent pojazdów ciężarowych o najmniejszej liczbie wykrytych usterek. 

Świadczy to o wysokiej jakości produkowanych przez MAN ciężarówek 

oraz gwarancji niezawodności w każdych warunkach. 

 


