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Hasičský špeciál na podvozku MAN TGS 8x8 

 

Hasičská a havarijná skupina z vojenského útvaru v Zemianskych Kostoľanoch 

má od decembra 2011 k dispozícii nové zásahové vozidlo CAS-30 10000/1000 

na podvozku MAN TGS 35.480 8x8. Špeciál je určený nielen pre potreby 

základne, ale aj na nasadenie v civilnom sektore pri riešení krízových a 

mimoriadnych udalostí a na pomoc civilnému obyvateľstvu. Tak ako v minulosti 

pri povodniach na Hornej Nitre alebo hasení požiaru Zberných surovín v 

Zemianskych Kostoľanoch a vo VOP Nováky.  

 

Moderný štvornápravový hasičský MAN má úctyhodné rozmery – vonkajšiu 

dĺžku 10 350 mm, šírku 2550 mm a výšku 3550 mm, takže do svojich nádrž í 

pojme 10 000 litrov vody, 1000 litrov hasiacej peny a prepraví aj techniku 

potrebnú pri zásahoch. Súčasťou výbavy je rôzna záchranárska a 

vyslobodzovacia výzbroj, dýchacia technika posádky, 12,5-metrový štvordielny  

výsuvný rebrík, elektrocentrála, osvetľovací teleskopický stožiar aj 

vyslobodzovací navijak s 30-metrovým lanom a ťažnou silou 80 kN.   

 

Vozidlo s celkovou hmotnosťou 35 ton poháňa 12,4 -litrový motor Euro 5 s  

výkonom 353 kW. Kabína pre trojčlennú posádku je klimatizovaná, vodič má z  

nadštandardných prvkov k dispozícii napríklad multi funkčný volant a kameru pre 

cúvanie.  

 

1245 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 

http://www.man-mn.sk/


Tlačová informácia 

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. 
_______________________________________________________________________________2 

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.  

 

 

 

MAN Truck & Bus AG so sídl om v nemeckom Mníchove je naj väčšou spoločnosťou v rámci MAN Group a popredným svetovým 

dodávateľom efektívnych úžitkových vozi diel a inovatívnych dopr avných riešení. Vo fiškálnom roku 2011, kedy zamestnával okolo 

34 000 pr acovníkov, dosiahol predaj vyše 77 600 tr uckov a viac  než  5700 autobusov a autobusových podvozkov značky MAN 

a NEOPLAN v hodnote 9 miliárd eur.  


