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Spoločnosť Saif Bin Darwish prevzala 150 

ťažkých vozidiel TGS WW 

 

Niektoré trucky MAN vo flotile zákazníka zo Spojených 

arabských emirátov majú najazdených už milión kilometrov. 

 

V marci sa zrealizovala veľká zákazka v Spojených arabských emirátoch: 

Stavebnej spoločnosti Saif Bin Darwish bola dodaná flotila 150 ťahačov 

MAN TGS 40.440 WW 6x4. Ide o kontrakt v hodnote vyše 10 miliónov 

eur. Saif Bin Darwish, jeden z významných hráčov so širokým záberom v 

stavebnom priemysle a budovaní infraštruktúry, má dlhodobo veľmi 

dobré vzťahy s MAN. „Spoliehame sa na MAN už 35 rokov a dnes 

prevádzkujeme 690 truckov. S novými vozidlami TGS WW 6x4 

vybavenými súpravou aerodynamických prvkov a automatizovanou 

prevodovkou TipMatic sme omladili flotilu v duchu najnovších 

štandardov. Naše vozidlá musia zvládnuť prácu v drsných podmienkach 

a navyše v teréne, takže vyžadujeme robustnosť, ale súčasne aj 

hospodárnu prevádzku, aby sme dosiahli optimálnu výkonnosť. Minulý 

rok tri vozidlá prekročili hranicu milión kilometrov, ktoré najazdili počas 

uplynulých piatich rokov – bez veľkých opráv. Do truckov MAN sme sa 

rozhodli opäť investovať kvôli ich dlhej životnosti a spoľahlivosti,“ povedal 

na margo najnovšej zákazky Andrew Carter, manažér v divízii Saif Bin 

Darwish zodpovednej za dopravu. Jej hlavnou úlohou je podporovať 

projekty materskej spoločnosti a zabezpečovať prepravu kamennej 

drviny zo závodu vo Fujairah zákazníkom po celých Spojených 

arabských emirátoch. 

 

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 
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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 2013 obrat 15,7 miliárd 

eur. Je výrobcom nákl adných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techni ky i  špeci álnych prevodových zariadení.  

Spoločnosť MAN zamestnáva cel os vetovo okolo 53 000 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície.  


