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Flotila pre novozélandského zákazníka  

 

MAN dodá zákazníkovi z Nového Zélandu 54 ťahačov a podvozkov 

s motormi Euro 5 na prepravu nebezpečných látok a pre ťažkú 

nákladnú dopravu. 

 

Spoločnosť Transport Investments Ltd, člen skupiny TIL Group s 

centrálou v meste New Plymouth na novozélandskom pobreží, pôsobí v 

oblasti ťažkej dopravy, prepravy kontajnerov a v segmente zmiešanej 

nákladnej logistiky. Špecializuje sa tiež na transport skvapalneného 

plynu, palív a nebezpečných látok, ale aj nadrozmerných nákladov. TIL 

Group prevádzkuje viac než 800 truckov a približne tisíc návesov. A 

keďže vzdialenosti na Novom Zélande sú obrovské, táto flotila ročne 

najazdí približne 40 miliónov kilometrov. 

 

Súčasťou objednávky TIL Group je 22 ťažkých truckov TGS 35.480 8x4 s 

cisternovou nadstavbou pre divíziu prepravy nebezpečných nákladov. 

Táto divízia si tiež objednala šesť nových ťahačov TGX 26.480 6x4 k 

svojim cisternovým návesom. Druhú polovicu zákazky tvorí 24 ťahačov 

TGX 6x4 a dva ťahače TGX 4x2 s výkonom až 540 k pre divízie 

nákladnej dopravy.  

 

Pri výbere dodávateľa sa zákazník rozhodol pre MAN Truck & Bus, 

pretože vozidlá značky MAN poskytujú vodičom vysokú úroveň pohodlia, 

majú nízku spotrebu paliva, sofistikovaný stabilizačný systém ESP pre 

celé súpravy a širokú ponuku modelov. Skupina TIL Group tiež ocenila 

trojročnú záruku na pohonný systém až do 450 000 najazdených 

kilometrov. 

 

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 
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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.  


