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Flotila s logom GEFCO 

 

Vo vozidlovom parku spoločnosti GEFCO SLOVAKIA pribudla flotila 20 

ťahačov MAN TGX 18.440 4X2 LLS-U vo verzii EfficientLine. Vozidlá sú 

vo vyhotovení Ultra (výška točne 950 mm) s kabínami so zvýšenou 

stredne vysokou strechou XLX (šírka 2440 mm, dĺžka 2280 mm). 

Komfort pri práci vodičov podporuje multifunkčný volant a prístrojová 

doska High-Line, tónované bočné okná, prídavné kúrenie Eberspächer 

Airtronic D4, klimatizácia s automatickou reguláciou teploty, izolácia 

kabíny Nordic (proti chladu), chladnička, osvetlenie kabíny Ambient, 

lôžka s odkladacím priestorom s hliníkovým odľahčeným rámom... Motor 

D20 s výkonom 324 kW/440 k emisnej triedy EEV je spriahnutý 

s automatizovanou 12-stupňovou prevodovkou MAN TipMatic Profi pre 

diaľkovú dopravu aj so ZF-Intarderom. Súčasťou špecifikácie je balík 

EfficientLine pre hospodárnu prevádzku: Elektronický obmedzovač 

rýchlosti (85 km/h) a aeropaket vrátane strešného spojlera a bočných 

clôn. 

Pre GEFCO SLOVAKIA budú s týmito vozidlami jazdiť firmy Marshall a 

KORI (10 + 10 ťahačov). 

 

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 

 

Spoločnosť 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. 


