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MAN na výstave COMTRANS v Moskve 

 

Na medzinárodnej výstave úžitkových vozidiel COMTRANS 2013, ktorá 

sa konala v Moskve od 10. do 14. septembra, MAN Truck & Bus 

odovzdal svoj prvý truck vyrobený v Rusku – trojnápravový ťahač 

návesov TGS 33.440. Zákazníkom je PKF Strojbeton, moskovský 

výrobca stavebných materiálov.  

 

Počas veľtrhu COMTRANS bol podpísaný aj veľký kontrakt na 435 

podvozkov MAN, ktoré si objednal Magnit, najväčší ruský podnik v 

sektore obchodu s potravinami. Vozidlá MAN TGS s 268-kilowattovým 

motorom (360 k), so zadnou zdvíhacou nápravou a s chladiarenskou 

skriňovou nadstavbou budú zásobovať potravinami a nápojmi predajne 

Magnitu po celom Rusku. MAN Truck & Bus a jeho pobočka MAN Truck 

& Bus RUS dodávajú trucky tomuto zákazníkovi v závislosti od jeho 

obratu – s reťazcom 7400 supermarketov spoločnosť Magnit totiž vlastní 

aj najväčšiu distribučnú sieť. Má okolo 200 000 zamestnancov a armádu 

zhruba 5000 vozidiel, z nich 4783 je od MAN. 

 

 

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 neus tálemu 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 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.  


