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V Malajzii pracuje 158 nových vozidiel MAN CLA 
 
  
Alam Flora Sdn Bhd, jedna z popredných malajzijských spoločností v oblasti 

likvidácie odpadu, od začiatku roka úspešne prevádzkuje flotilu 158 vozidiel 

MAN CLA. Trucky zišli z linky fabriky MAN v indickom meste Pithampur, 

špeciálne nadstavby dodal malajzijský výrobca DRB-HICOM.  

 

Časť vozidiel MAN CLA 18.280 4x2 sa používa na odvoz komunálneho odpadu, 

ďalšie majú nadstavby na čistenie a zametanie ulíc. Robustné pohonné 

ústrojenstvo tvorí šesťvalcový radový motor s výkonom 280 k spriahnutý s 9-

stupňovou prevodovkou s rýchlobehom. Vozidlá sú vybavené bezúdržbovou 

výfukovou brzdou, ktorá zvyšuje účinnosť brzdenia motorom a predlžuje 

životnosť prevádzkových bŕzd. Stredne dlhá kabína s ergonomickými sedadlami, 

nastaviteľným volantom a prehľadným prístrojovým panelom poskytuje komfort, 

funkčnosť i priestor na odpočinok počas prestávok.  

 

Modelový rad MAN CLA ponúka osvedčenú technológiu za konkurencieschopnú 

cenu, pričom z hľadiska odolnosti a spoľahlivosti je po každej stránke pripravený 

na prácu v mimoriadne náročných podmienkach. Vozidlá vyrábané v indickom 

závode MAN sú prispôsobené požiadavkám cieľových trhov v Ázii a Afrike. 

Vďaka kombinácii odolnej technológie a jednoduchého servisu predstavujú 

trucky CLA dobrú voľbu v krajinách, kde je infraštruktúra menej rozvinutá. Tieto 

robustné nákladné vozidlá sa v súčasnosti vyvážajú prostredníctvom siete 

importérov do 30 krajín.  

 

Spoločnosť Alam Flora patrí k lídrom v oblasti likvidácie odpadu v Malajzii. S 

rastúcou populáciou stúpajú i požiadavky na likvidáciu odpadu – Alam Flora 

odvezie ročne viac ako milión ton smetí.   

 

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 
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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. 


