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Šesť vozidiel s otočnými požiarnymi rebríkmi pre 

Sasko-Anhaltsko na podvozkoch MAN 

 

Hasičské zbory vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko-

Anhaltsko získali v rámci verejného obstarávania šesť vozidiel s 

otočnými rebríkmi na podvozkoch MAN TGM 15.290 a 

nadstavbami značky Metz. 

  

Dobrovoľné hasičské zbory v mestách a regiónoch Halberstadt, 

Jerichow, Klötze, Seehausen (Altmark), Vorharz a Zörbig začali poltucet 

nových požiarnych rebríkov používať v lete 2013. Vozidlá podobnej 

konštrukcie sú postavené na podvozkoch MAN TGM 15.290 4x2 BL s 

rázvorom 4775 mm a so vzduchovým odpružením zadnej nápravy; 

priestranné kabíny typu C s tromi sedadlami poskytujú posádkam 

dostatok miesta. MAN TGM tak potvrdil svoju povesť overeného základu 

na stavbu špeciálnych požiarnických vozidiel pre národné aj 

medzinárodné hasičské jednotky. 

 

Zmluvu na dodávku rebríkov získal výrobca hasičských nadstavieb Metz 

Aerials so svojím modelom L32A. Šesťdielny teleskopický rebrík s 

maximálnou dĺžkou 31 metrov je charakteristický kĺbovým ramenom, 

ktoré umožňuje vysunúť posledný segment aj za hrany striech alebo 

zasahovať pod prevismi. Záchranársky kôš má kapacitu štyri osoby, 

resp. maximálne zaťaženie 450 kg. 

 

 

 

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 
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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 2012 obrat 15,8 miliárd 

eur. Je výrobcom a dodávateľom nákladných vozidi el, autobusov, vznetových motorov, turbo techni ky i špeciálnych prevodových 

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

vedúce pozície.  


