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Nové smetiarske vozidlá MAN pre Piraeus 

 

V úzkych uličkách gréckeho prístavného mesta je 

manévrovateľnosť dôležitý faktor 

 

Mesto Piraeus, najväčší prístav v Grécku, investuje do obnovy svojej 

flotily na odvoz odpadu a vypravilo do služby 16 nových truckov MAN 

TGL, TGM a TGS. Nadstavby vozidiel dodal renomovaný grécky 

výrobca, spoločnosť KAOUSSIS.  

 

Zoznam požiadaviek na vozidlá nezahŕňal iba vysokú mieru spoľahlivosti, 

hospodárnosť a odolnosť, ale aj dobré popredajné služby – a to všetko 

sú oblasti, v ktorých spoločnosť MAN dokázala zákazníka presvedčiť o 

svojich kvalitách. O údržbu a servis vozidiel sa bude starať výrobca 

nadstavieb s podporou lokálnej servisnej siete značky MAN.  

 

Novú flotilu vozidiel tvoria trucky MAN TGS 26.360 so sklápacou 

nadstavbou a s nakladacím žeriavom, vozidlá TGS 18.480 4x4 

s prívesom a dopĺňajú ich dva naťahovače kontajnerov TGM 18.250. 

Kompaktné 10 a 12-tonové vozidlá so smetiarskymi nadstavbami sú 

mimoriadne obratné – odvoz odpadu v husto zastavaných uličkách 

mesta zvládajú hospodárne a rýchlo dokážu obslúžiť aj strediská lodnej 

prekládky, takže šetria čas a náklady na odvoz na skládku.  

 

Spoločnosť A. KAOUSSIS S.A., špecialista na odvoz odpadu, pôsobí v 

Grécku už polstoročie. Portfólio jej služieb obsahuje výrobu nadstavieb 

pre ťažké stavebné vozidlá, kontajnerové systémy a odvoz odpadu z 

kotvíšť lodnej prekládky tovarov. 
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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 

 

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 vyše 54 000 pr acovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dl hodobo 

zastáva vedúce pozície.  


