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Do extrémnych podmienok 

Sklápače TGS sa budú využívať pri stavbe ciest v oblasti 

ložísk plynu a ropy. Prvá flotila vozidiel MAN pre turkménsku 

spoločnosť pôsobiacu v tomto segmente priemyslu.   

 

Ťažké sklápače MAN budú pracovať na výstavbe prístupových ciest 

v okolí ložísk zemného plynu a ropy v západnej časti Turkménska. 

Vozidlá si objednala spoločnosť Oil and Gas Construction a ide o prvú 

dodávku truckov značky MAN pre tohto turkménskeho zákazníka. 

Kontrakt znie na 61 sklápačov z modelového radu TGS WW 6x6 

s výkonom 268 kW/360 k a celkovou hmotnosťou 33 ton, pričom všetky 

sú vybavené pre nasadenie v extrémnych horúčavách, ktoré v letnom 

období dosahujú v Turkménsku až 60 °C. Vozidlá bude výrobca 

expedovať od mája, servis a údržbu flotily zabezpečí lokálny importér 

MAN. Pri výbere truckov pre takýto odľahlý región zohrávajú významnú 

úlohu v prospech MAN TGS WW rýchle opravy a operatívne dodávky 

náhradných dielcov. 

 

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-eff iciency.com 

 

Skupina MAN Gr oup, jeden z naj väčších európskych hráčov v odvetví dopravného i nžinierstva, dosiahl a v roku 2013 obrat 15,7 miliárd 

eur. Je výrobcom nákl adných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techni ky i  špeci álnych prevodových zariadení.  

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

vedúce pozície.  


