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Šestnásť ťahačov TGM posilní dopravu just-in-time 

pre bratislavský závod Volkswagen  

 

Logistická spoločnosť Schnellecke Slovakia si objednala flotilu 16 ťahačov MAN 

TGM 15.250 4x2 BL a 15.290 4x2 BL, ktoré bude používať na prepravu 

komponentov pre závod Volkswagen v Bratislave. Objednávku realizoval MAN 

Truck & Bus Slovakia a je to prvý kontrakt na vozidlá tohto typu, ktorý 

zabezpečoval slovenský importér. Ide totiž o špecifické ľahké ťahače návesov 

postavené na báze modelu strednej triedy TGM: Majú najkratší rázvor (3525 

mm), pričom modifikovaný rám so skráteným zadným previsom je opatrený 

štandardnou točnou, ale vo verzii „low deck“, teda s výškou 950 mm; zadná 

náprava (s uzávierkou diferenciálu) s nosnosťou 10 ton je odpružená 

vzduchom. Zákazník si objednal motory s výkonom 184 kW/250 k, resp. 216 

kW/290 k, všetky v kombinácii s 12-stupňovou automatizovanou prevodovkou 

MAN TipMatic. Súčasťou výbavy je zostava aerodynamických prvkov – strešný 

spojler a bočné kryty kabíny.   

 

Nové ťahače TGM budú pendlovať v rámci systému just-in-time medzi závodom 

Volkswagenu v Devínskej Novej Vsi a neďalekým logistickým centrom v 

Lozorne. Na tejto krátkej trase každé vozidlo najazdí okolo 140 000 km ročne. 

Súpravy so špecifickými jednonápravovými návesmi sú dimenzované na 

celkovú hmotnosť 30 ton. 

 

1299 znakov (vrátane medzier) 

 

Ďalšie informácie nájdete na www. mantruckandbus.sk 

 

 

Program efektívneho transportu od 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 
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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. 

 

 

 

MAN Truck & Bus AG so sídlom v nemeckom Mníchove je najväčšou spoločnosťou v rámci MAN Group a popredným svetovým 

dodávateľom efektívnych úžitkových vozidiel a inovatívnych dopravných riešení. Vo fiškálnom roku 2011, kedy zamestnával okolo 

34 000 pracovníkov, dosiahol predaj vyše 77 600 truckov a viac než 5700 autobusov a autobusových podvozkov značky MAN 

a NEOPLAN v hodnote 9 miliárd eur. 


