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Experti na najťažšie práce 

Na Slovensku pretrváva dlhodobý útlm obnovy vozidlového parku v 

stavebnom sektore. A tak aspoň mierny lokálny optimizmus vzbudzuje 

oživenie v žilinskom regióne, ktoré súvisí s výstavbou úseku diaľnice 

smerom na Čadcu a pohyb nastal v tomto kontexte aj v Prešovskom kraji. 

Napríklad vo februári a marci spoločnosť MAN Truck & Bus Slovakia, resp. 

jej regionálna kancelária v Žiline, odovzdá zákazníkom štyri nové vozidlá z 

modelového radu TGS, pričom tri z nich sú v typickej konfigurácii pre 

stavebný priemysel.  

Dva sklápače na podvozkoch MAN TGS 35.480 8x8 sú s kabínou L (jedno 

lôžko) a 12,4-litrovým motorom s výkonom 353 kW/480 k, ktorý je spriahnutý 

so 16-stupňovou manuálnou prevodkou ZF s možnosťou redukcií rýchlostí 

do ťažkého terénu. Jednostranne vyklápacie nadstavby z produkcie VSmont  

majú objem 19 m3. Na stavby poputuje tiež MAN TGS 26.360 6x6 s 265-

kilowattovým motorom (360 k) a 16-stupňovou prevodovkou a s redukciou 

rýchlostí do extrémnych podmienok. Vozidlo s dennou kabínou M vo 

vyhotovení trojstranný sklápač s nadstavbou od firmy VSmont je vybavené 

hydraulickou rukou Palfinger.  

Aj štvrtý z kvarteta má špičkový potenciál pre prácu v teréne, konkrétne v 

lese: Na šasi MAN TGS 35.480 6x6 so spacou jednolôžkovou kabínou pôjde 

nadstavba na prepravu dreva. Motor s výkonom 480 k disponuje 

maximálnym krútiacim momentom 2300 Nm. 

Postavenie lídra v stavebnom sektore si spoločnosť MAN Truck & Bus 

Slovakia plánuje udržať aj pripravovanými skladovými zásobami podvozkov 

MAN TGS 35.440 8x6 BB s nadstavbami od VSmont vo verziách S1 a S3. 

Pre zákazníkov budú k dispozícii vo februári a v marci. 

 

Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 
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Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému 

ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných 

výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu 

efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových 

nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a 

ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

www.blog.transport-efficiency.com 

 

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2013 obrat 15,7 miliárd 

eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení. 

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 53 000 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 


