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Off-roady MAN pre Západoslovenskú energetiku 

 

 

Spoločnosť Západoslovenská energetika (ZSE) si 20. januára 2014 

prevzala tri vozidlá MAN TGM 4x4 s vysokozdvižnými montážnymi 

plošinami, ktoré bude používať pri údržbe a opravách elektrických 

vedení aj v ťažkom teréne.  

 

Plošiny sú postavené na najuniverzálnejšom type podvozku vo svojej 

triede – TGM 13.250 4X4 BL s rázvorom 3650 mm. Rozpätie celkovej 

prípustnej hmotnosti je od 10 do 15,5 t (pre kategóriu N2 a N3), v tomto 

prípade ide o kategóriu N2 s celkovou prípustnou hmotnosťou 11 990 kg. 

Sedemlitrový motor D08 (zdvihový objem 6871 cm3) s výkonom 184 

kW/250 k a najväčším krútiacim momentom 1000 Nm v rozsahu otáčok 

1200 – 1750 min-1 je spriahnutý s manuálne ovládanou 9-stupňovou 

prevodovkou ZF 9S-1310 OD. V pohonnom reťazci je zakomponovaná 

tiež rozdeľovacia prevodovka G 102 E, čo umožňuje ďalšie dve redukcie 

rýchlosti. Vozidlo má zapínateľný pohon predných kolies, uzávierky 

diferenciálov prednej i zadnej nápravy, teda postupne voliteľný pohon 

4x4, stály prevod i = 5,07. Ďalšie parametre: Špeciálne kolesá s  

pneumatikami 365/80R20, jednomontáž kolies na oboch nápravách, 

objem palivovej nádrže 150 litrov. Podvozky majú minimálnu svetlú výšku 

339 mm, maximálnu stúpavosť 60 % a so stopovým priemerom otáčania 

14,0 m sa vyznačujú veľkou obratnosťou. Uvedená technická 

konfigurácia tak zaručuje zákazníkovi veľkú dostupnosť v ťažkom teréne, 

kde vozidlá dostanú skutočne zabrať.  

 

Okrem technických kvalít je dôležité i pohodlie posádky. Trojmiestna 

kabína C (šírka 2240 mm, dĺžka 1620 mm) s komfortným, vzduchom 

odpruženým sedadlom vodiča je vybavená diaľkovým ovládaním 

centrálneho uzamykania, elektrickým ovládaním okien a zrkadiel; volant 
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má široký rozsah nastavenia v pozdĺžnej i zvislej osi. Pri náročnom 

pracovnom režime v najrôznejších klimatických a topografických 

podmienkach prevádzkovateľ ocení, že vnútorné obklady dverí sú 

z umývateľného materiálu a ľahko sa bude čistiť aj plastový povrch 

podlahy či tunela motora. Z voliteľných prvkov má obsluha vozidla k 

dispozícii prídavné kúrenie, automatickú klimatizáciu a tempomat, čo 

opäť zvyšuje úroveň komfortu v ťažkých pracovných podmienkach 

v letnom i zimnom období. K zvláštnej výbave patria dva žlté výstražné 

halogénové majáky a vyslobodzovacie ťažné zariadenie.  

 

Špecifické nadstavby – teleskopické vysokozdvižné pracovné plošiny 

Isoli PT165 – montovala firma INREKA PLOŠINY SERVIS, zástupca 

talianskeho výrobcu pre Českú republiku a Slovensko. Poskytnú 

pracovnú výšku 16,4 m, resp. horizontálny dosah 9 m, pričom najväčšie 

prípustné zaťaženie pracovného koša je 200 kg. Celé zariadenie 

postavené na platforme s izoláciou do 1000 voltov môže pracovať pri 

mrazoch až do -30 °C. Ďalšou výbavou zo strany dodávateľa nadstavby 

je okrem dostatočného odkladacieho priestoru na náradie tiež ťažná tyč 

a predný elektricky ovládaný navijak. 

 

Na snímkach: 

Off-roady MAN pre ZSE_2b.jpg – Peter Medek, predajca MAN Truck & Bus 

Slovakia, dôkladne predstavil vodičom ZSE vozidlo, s  ktorým budú pracovať.  

 

Off-roady MAN pre ZSE_4b.jpg – Súčasťou odovzdávania vozidiel bola aj 

inštruktáž k ovládaniu plošiny.  

 

 

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-eff iciency.com 
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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.  


