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Ťažké odťahovacie vozidlá MAN pre Soči 

 

Ruské olympijské mesto je dobre vybavené na nápor 

v doprave  

 

Spoločnosť MAN dodala centru zimnej olympiády Soči deväť vozidiel 

TGS 41.480 8x4 BB, ktoré slúžia ako ťažké odťahovacie vozidlá. 

Súčasne s rastom infraštruktúry v regióne na pobreží Čierneho mora totiž 

vzrástli aj požiadavky na plynulosťou dopravy.  

 

Úlohou štvornápravových truckov MAN vybavených motormi s výkonom 

480 k je pomáhať pri rýchlom odstraňovaní prekážok na cestách, 

napríklad vážne havarovaných vozidiel. Špeciály s celkovou hmotnosťou  

41 ton sú konštruované na ťahanie autobusov, nákladných vozidiel aj 

ťažkých prívesov – dva navijaky s oceľovými lanami vyvinú ťažnú silu 

vyše 53 t. Nové odťahovacie vozidlá MAN TGS sa však budú používať aj 

na udržiavanie plynulej dopravy v meste. To je momentálne veľmi 

dôležité, keďže množstvo autobusov v Soči počas zimnej olympiády 

podstatne stúplo. Špeciálny MAN TGS môže ťahať dokonca aj 

nízkopodlahové autobusy s malou svetlou výškou podvozka, pretože 

jeho výložník v zadnej časti nadstavby dokáže nadvihnúť až 31 ton.  

 

Keď splnia svoju úlohu v Soči budú trucky s charakteristickým symbolom 

leva na maske chladiča a nadstavbami od ruského výrobcu V-Kran 

nasadené pre zásahy v sektore dopravy po celom Rusku. 

 

 

 

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 
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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.  


