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Ďalší úspešný rok v Rusku 

 

■ MAN je po štvrtý raz lídrom na ruskom trhu 

■ 260 nových odťahovacích vozidiel TGL pre Moskvu 

 

Medzi výrobcami z EÚ je lídrom na ruskom trhu už štvrtý rok po sebe 

MAN. Podľa štatistiky, ktorú vypracoval inštitút Evitos-Inform, vlani v 

Rusku zaregistrovali 29 300 nových importovaných nákladných vozidiel s 

celkovou hmotnosťou nad 6 ton a z nich bolo 6435 značky MAN, čo 

znamená trhový podiel 22 percent medzi zahraničnými výrobcami.  

 

Komunálne a špeciálne trucky sa podieľajú významnou časťou na tomto 

veľkom odbyte a rozbehnutý biznis pokračuje: Napríklad od februára 

nastupuje v Moskve do služby 260 nových odťahových vozidiel MAN 

TGL, ktoré sa budú v hlavnom meste Ruska používať na odvoz 

nelegálne zaparkovaných áut spôsobujúcich každodenné zápchy v 

uliciach. Moskovským vodičom neraz trvá niekoľko hodín, kým sa 

prepravia zopár kilometrov do práce. Asistenciu odťahových vozidiel 

často potrebujú aj záchranné služby, polícia i hasiči.  

 

Tieto hybké vozidlá MAN TGL s celkovou hmotnosťou 12 ton, výkonom 

motora 180 k a so vzduchom odpruženou zadnou nápravou sú vybavené 

hydraulickou rukou a môžu odtiahnuť automobil s hmotnosťou do 5 ton. 

Odťahovacie vozidlá MAN TGL sú pre tento typ práce ideálne nielen do 

centra mesta, ale tiež pre zásahy na viacprúdových tepnách v 

prímestských oblastiach: S teleskopickým ramenom dosiahne žeriav v 

horizontálnom smere až do 10 metrov a dokáže vytiahnuť „hriešnika“ aj 

cez niekoľko radov iných áut. 
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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 vyše 54 000 pr acovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dl hodobo 

zastáva vedúce pozície.  


