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Zákazka až z Južnej Afriky 

Reinhard Transport Group si objednala 140 ťahačov MAN TGS 27.440, 

ktorými posilní svoju flotilu Chrome Carriers. Spoločnosť RTG, významný 

juhoafrický logistický operátor zameraný na diaľkovú dopravu, 

prevádzkuje 485 ťažkých nákladných vozidiel. 

 

Kontrakt na 140 vozidiel získal MAN Truck & Bus potom, čo zákazník podrobil 

rozsiahlym skúšam produkty od viacerých výrobcov vrátane truckov TGS. Počas 

testovania Reinhard Transport Group (RTG) analyzovala efektívnosť prevádzky i 

celkové náklady na vlastnenie a z ponúkaných vozidiel sa rozhodla pre značku 

MAN. „Kľúčovým momentom pri tejto objednávke, ktorý rozhodol v prospech 

vozidiel MAN, bola ich spoľahlivosť – najazdili vyše 200 000 kilometrov a nemali 

žiadnu technickú poruchu. Okrem toho pri výbere zavážili aj ďalšie faktory: Nízka 

spotreba paliva, dobrý pomer ceny k výkonu, komfort a vymoženosti pre vodiča, 

balík služieb a garancií,“ povedal Derick Reinhardt, generálny riaditeľ Reinhardt 

Transport Group.  

 

Skupina RTG prevádzkuje jeden z najmodernejších vozidlových parkov v Južnej 

Afrike – priemerný vek jej vozidiel je iba 14 mesiacov. Vzhľadom na náročnosť 

prevádzkových podmienok trucky jazdiace vo flotile Chrome Carriers 

(Prepravcovia chrómu) potrebuje rozšírené garancie: Záruka na pohonný 

reťazec všetkých 140 ťahačov TGS je dohodnutá na 4 roky alebo 600 000 km a 

na celé vozidlo platí 3-ročná záruka, resp. 450 000 odjazdených kilometrov.    

 

Hnacie ústrojenstvo objednaných vozidiel TGS 27.440 tvorí motor MAN D20 s 

výkonom 440 k spriahnutý s automatizovanou prevodovkou MAN TipMatic. 

Takáto konfigurácia pracuje s veľkým krútiacim momentom pri nízkych otáčkach, 

čo je optimálne pre dobrú trakciu pri jazde na nespevnenom povrchu, ale i pre 

efektívnu prevádzku v diaľkovej doprave. Chrome Carriers bude využívať 140 

nových ťahačov 140 TGS na transport chrómovej rudy z baní v severnej časti 

krajiny do prístavov v mestách Richards Bay a Maputo. Tento región má MAN 

celoplošne pokrytý servisnou sieťou. Vodiči zamestnaní v Chrome Carriers 

absolvovali školenie bezpečnej a hospodárnej jazdy pod vedením inštruktorov 

MAN ProfiDrive pôsobiacich v Južnej Afrike. Pri efektívnom štýle sa dajú 

dosiahnuť úspory paliva až do 10 %. 
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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-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. 


