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Na veľkom stavebnom projekte v Lagose bude 

pracovať 120 vozidiel MAN TGS  

 

Stavebná spoločnosť Chagoury Group si objednala 120 ťahačov 

MAN, ktoré budú pracovať s  vyklápacími návesmi pri budovaní 

mestského rozvojového projektu EKO Atlantic City na nigérijskom 

pobreží.  

 

V septembri dodal MAN do Lagosu prvú várku zo 120 ťahačov návesov 

TGS WW pre Chagoury Group. Ide o trojnápravové vozidlá s veľkou 

svetlou výškou, celkovou hmotnosťou 40 ton a 298-kilowattovým 

motorom, ktorý je optimalizovaný pre používanie nafty lokálnej kvality. Do 

vyklápacích návesov značky Meiller sa zmestí až 30 m3 skál. 

Rozhodujúcimi faktormi, kvôli ktorým sa zákazník rozhodol uzavrieť 

kontrakt s mníchovským výrobcom, je odolnosť vozidiel modelového radu 

TGS WW, nízka spotreba paliva common-railových motorov a tiež 

dôvera v značku MAN. Podmienky, v ktorých budú vozidlá pracovať pri 

transporte skál z hornatej oblasti Nigérie na pobrežie Atlantiku, sú totiž 

extrémne náročné.    

  

Projekt EKO Atlantic je súčasťou veľkej asanácie krajiny, ktorú iniciovala 

vláda štátu Lagos s cieľom ochrániť polostrov Victoria Island pred vážnou 

eróziou: Priamo pri pobreží nigérijského veľkomesta vyrastie v 

Atlantickom oceáne umelý ostrov s rozlohou deväť štvorcových 

kilometrov. Postavia na ňom okrem iného aj národnú burzu cenných 

papierov, takže oblasť sa má v budúcnosti stať finančným centrom 

krajiny.  

 

O údržbu a servis flotily stavebných vozidiel MAN, ktoré budú pracovať 

na stavbe, sa postará importér SCOA Nigeria Plc. so sídlom v Lagose a 

päť regionálnych predajcov. 
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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 54 300 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície.  


