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Veľká objednávka pre MAN Truck & Bus Ukraine: 

Trans-Service-1 si objednal 50 ťahačov TGX 18.460 

 

 Popredná ukrajinská cisternová dopravná spoločnosť 

Trans-Service-1 rozširuje vozidlový park 

 Trucky značky MAN presvedčili svojou hospodárnosťou a 

spoľahlivosťou 

 Kontrakt na 50 ťahačov MAN TGX 18.460 Euro 6 je jedným 

z najväčších v histórii MAN Truck & Bus Ukrajine    

 

Ak si zákazník znova a znova vyberá rovnaký produkt, tak iste ho presvedčila 

jeho kvalita. Marc Martinez, ktorý vtedy viedol spoločnosť MAN Truck & Bus 

Ukraine, sa preto veľmi tešil z podpisu najnovšej zmluvy so spoločnosťou 

Trans-Service-1: „V roku 2017 pridala firma Trans-Service-1 do svojho 

vozidlového parku 50 nových truckov TGX 18.440. Po takmer 18 mesiacoch 

prevádzky vedenie spoločnosti natoľko zaujala hospodárnosť a spoľahlivosť 

týchto vozidiel, že objednali 50 ďalších ťahačov MAN TGX 18.460 s motorom 

Euro 6.“ Ide o jednu z najkomplexnejších flotilových objednávok od založenia 

spoločnosti MAN Truck & Bus Ukraine. 

Ťahače s výkonom 460 k sú na cestách mimoriadne hospodárne, špeciálne 

vo vyhotovení Effi-cientLine 3 so súpravou spojlerov a tiež s funkciou 

EfficientRoll. Adaptívny tempomat a vyspelý systém núdzového brzdenia 

EBA2 zasa zaručujú bezpečnú jazdu. Pohodlné sedadlo vodiča aj 

prepracovaný interiér kabíny (ktorý je dostupný od roku 2018) poskytuje 

vodičovi vysokú mieru komfortu pri práci a pocit pohody. Multimediálny 

systém MAN Media Truck Advanced so 7-palcovou farebnou obrazovkou a 

zabudovanou navigáciou podporuje spoľahlivé doručenie nákladu a 

dodržiavanie termínov vďaka efektívnemu navádzaniu; vodiči tiež ocenia 

kvalitné rádio a hands-free systém telefonovania s veľmi jednoduchým 

ovládaním. Toto všetko je doplnené množstvom užitočných multimediálnych 

aplikácií, ktoré šofér môže využiť počas svojho pracovného dňa. A keďže 

spoločnosť Trans-Service-1 tieto vozidlá bude používať na prepravu 

slnečnicového oleja, majú aj špecifickú výbavu na transport nebezpečných 

nákladov. 
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Trans-Service-1 je v súčasnosti jednou z vedúcich logistických spoločností 

na Ukrajine. Vznikla pred 15 rokmi ako pobočka výrobcu kuchynských olejov 

Olijar, ktorá sa špecializovala na prepravu nespracovaného materiálu z 

výroby slnečnicového oleja i hotových produktov. Vďaka rastúcemu záujmu 

tretích strán o prepravné služby sa Trans-Service-1 nakoniec zmenil na 

nezávislú divíziu, ktorá v súčasnosti vlastní flotilu 600 vozidiel a ponúka 

dopravu špeciálnymi cisternami, sklápačmi aj vozidlami s valníkovou 

nadstavbou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAN Truck & Bus je jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení 

s ročným obratom približne 10 miliárd eur (2017). Produktové portfólio spoločnosti obsahuje vany, nákladné vozidlá, 

autobusy/autokary a vznetové aj plynové motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN 
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Truck & Bus je súčasťou spoločnosti Volkswagen Truck & Bus, ktorá sa onedlho zmení na TRATON AG  a zamestnáva 

celosvetovo vyše 36 000 pracovníkov. 


