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Desaťtisíci ťahač TGX EfficientLine  

 

Uplynuli už takmer dva roky, keď prišiel na trh špecifický, výnimočne efektívny 

model určený pre diaľkovú dopravu a záujem o neho je stále veľký: V polovici 

júla z výrobnej linky mníchovskej fabriky spoločnosti MAN Truck & Bus zišiel už 

desaťtisíci ťahač TGX EfficientLine. Dopyt po týchto truckoch s výrazne 

zredukovanou spotrebou paliva komentoval Dr. Frank Hiller, riaditeľ pre 

marketing, predaj a servis: „Komerčný úspech našich modelov EfficientLine 

ukazuje, že sme trafili na správnu strunu zákazníkom, ktorí hľadajú mimoriadne 

efektívne a ekologické vozidlá. Dokázali sme, aká účinná je naša efektívna 

technológia v každodennej diaľkovej doprave – má spotrebu paliva nižšiu až o 3 

litre, resp. o 10 percent. Každý TGX EfficientLine, ktorý jazdí v konvenčnej 

diaľkovej doprave, môže za rok ušetriť až 4500 litrov nafty, čo je ekvivalent 12 

ton emisií CO2. Prirodzene, že nás to povzbudzuje pri rozširovaní ponuky 

EfficientLine, takže na veľtrhu IAA 2012 predstavíme napríklad aj zájazdový 

autobus, ktorý je výnimočne efektívny pokiaľ ide o spotrebu paliva – MAN Lion's 

Coach EfficientLine.“ 

 

1180 znakov (vrátane medzier) 

 

Ďalšie informácie nájdete na www. mantruckandbus.sk 

 

Program efektívneho transportu od 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. 
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MAN Truck & Bus AG so sídlom v nemeckom Mníchove je najväčšou spoločnosťou v rámci MAN Group a popredným svetovým 

dodávateľom efektívnych úžitkových vozidiel a inovatívnych dopravných riešení. Vo fiškálnom roku 2011, kedy zamestnával okolo 

34 000 pracovníkov, dosiahol predaj vyše 77 600 truckov a viac než 5700 autobusov a autobusových podvozkov značky MAN 

a NEOPLAN v hodnote 9 miliárd eur. 


