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Odvezie až 21 paliet 

 

Špecifické veľkokapacitné distribučné vozidlo s celkovou hmotnosťou 26 ton si 

objednala spoločnosť LABAŠ, najväčší veľkoobchod potravín na východnom 

Slovensku: Na podvozku TGS 26.400 6x2-2 BL s kabínou M je postavená 

chladiarenská „maxi“ nadstavba, ktorá pojme až 21 paliet s tovarom. Šasi s 

rázvorom 5900 + 1350 mm má konfiguráciu pohonu 6x2-2 s treťou riadenou a 

zdvíhacou nápravou, uzávierku diferenciálu zadnej nápravy, elektronický 

brzdový systém a ESP s funkciami ASR aj asistentom rozbiehania do kopca – 

takáto zostava garantuje veľmi dobré manévrovacie vlastnosti i vysokú úroveň 

aktívnej bezpečnosti. Motor D2066 s výkonom 294 kW/400 k Euro 5 (max. 

krútiaci moment 1900 Nm) je spriahnutý so 16-stupňovou prevodovkou ZF s 

posilňovačom radenia ComfortShift. Konfigurácia kabíny poskytuje komfortné 

pracovné prostredie (multifunkčný volant, vetrané sedadlo vodiča, automatická 

klimatizácia...).  

 

Nadstavba LAMBERET zmontovaná z izolovaných kompozitných panelov 

sendvičovej konštrukcie s duralovými a kevlarovými nosníkmi má vonkajšie 

rozmery 9550 x  2600 x 2750 mm (d x š x v). Vonkajšia povrchová úprava 

odráža slnečné lúče, špeciálna vrstva zvnútra panelov zvyšuje účinok chladenia 

agregátom, zadné hydraulické čelo DHODLANDIA-LM20 má nosnosť 1500 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 

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 

 

Skupina 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. 


