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Nigérijská stavebná spoločnosť Julius Berger 

zakúpila 78 nových truckov MAN TGS 

Prvú várku týchto vozidiel s rôznymi nadstavbami výrobca už 

odoslal do Afriky. 

 

Spoločnosť Julius Berger Nigeria PLC si objednala 78 nových truckov MAN TGS 

33.360, ktoré sú vybavené rozmanitými nadstavbami – domiešavače betónu, 

jednostranné sklápače, cisterny na transport vody a nakladače kontajnerov na 

odvoz odpadu. Vozidlá s celkovou hmotnosťou 33 ton firma nasadí v rámci 

stavebných projektov v Nigérii. Podvozky TGS WW 6x4 s motormi s výkonom 

360 k majú listové pružiny na všetkých nápravách, aby boli dobre pripravené aj 

do tvrdých terénnych podmienok. Pre bezpečnú a jednoduchú prevádzku sú 

vybavené prevodovkou MAN TipMatic Offroad a brzdovým systémom 

BrakeMatic. 

 

Spoločnosť Julius Berger pôsobí v Nigérii už takmer pol storočia. Jej aktivity 

zahŕňajú povrchové stavebné projekty aj prípravu pre budovanie infraštruktúry a 

priemyselných objektov. Akcie spoločnosti sa obchodujú na burze v Lagose a so 

svojimi 18 000 zamestnancami patrí k najväčším súkromným zamestnávateľom 

v krajine. 

 

Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 

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 2012 obrat 15,8 miliárd 

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

zariadení. Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo 54 300 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 


