Ďalšie nové ťahače MAN TGX vo farbách BRING
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vlastných truckov, ale pripája za ne návesy svojich zákazníkov. Takýto
spôsob prepravy je v západoeurópskych krajinách veľmi rozšírený a

www.mantruckandbus.sk

„trucking“ (po našom „ťahanie“) využívajú mnohé veľké špedičné a
zasielateľské spoločnosti po celej Európe. BRING TRUCKING pôsobí
medzi západnou Európu a Škandináviou, kde koncentruje prakticky
všetku energiu a kapacity – gro obchodných partnerov sídli vo Švédsku,
v Nórsku a Dánsku.
V rámci obnovy a rozširovania vozidlového parku celkový počet nových
ťahačov vo farbách spoločnosti BRING TRUCKING stúpol na 284, z nich
rovných 100 je značky MAN. Jubilejné sté vozidlo si do bratislavského
MAN Truck & Bus Centra prišiel prevziať Ing. Martin Ľupták, generálny
riaditeľ spoločnosti BRING TRUCKING. Slávnostné odovzdanie prebehlo
v piatok 13. novembra 2013 a bolo spojené s tlačovou konferenciou, na
ktorej zaznelo niekoľko komplimentov na adresu vozidiel TGX. „Prvé
ťahače EfficientLine jazdia u nás vyše roka a zatiaľ sme spokojní.
Prekročili naše očakávania a v porovnaní s vozidlami iných značiek,
ktoré prevádzkujeme, majú najlepšiu spotrebu paliva. Pokiaľ ide o
komfort, podľa názoru našich vodičov výbava kabín je na úrovni, interiér
poskytuje dostatok odkladacích priestorov a veľmi pohodlné lôžko,“
povedal Ing. Martin Ľupták. Pritom zdôraznil, že pôvodne hodlal objednať
40 vozidiel MAN a kontrakt rozšíril na 100 až dodatočne – na základe
mimoriadne dobrých skúseností so spoluprácou a vzorného prístupu
tímu MAN Truck & Bus Slovakia.
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Jubilejný ťahač bol súčasťou najnovšej dodávky 40 truckov s
jasnozelenými kabínami (mimochodom, nie je to lak, ale farebná fólia).
Všetky vozidlá sú z modelového radu MAN TGX EfficientLine 18.480 s
identickou výbavou – podvozok s rázvorom 3900 mm, kabína XL s
vysokou strechou a so súpravou spojlerov, 358-kilowattový motor
emisnej triedy EEV spriahnutý s automatizovanou prevodovkou MAN
TipMatic.
Sté vozidlo MAN v livreji BRING TRUCKING symbolicky uviedli do života
Ing. Radoslav Jurča, manažér MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Ing.
Martin Ľupták, generálny riaditeľ BRING TRUCKING, a.s. a Jochen Modl,
MBA, konateľ spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia (na snímke zľava
doprava).

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 našic h zákazníkov.
www.blog.transport-effic iency.com

Skupina MAN Gr oup, jeden z naj väčšíc h európs kych hráčov v odvetví dopravného i nžinierstva, dosiahl a v roku 2012 obrat 15,8 miliárd
eur. Je výrobcom a dodávateľom nákladnýc h vozidi el, autobusov, vz netovýc h motorov, turbo tec hni ky i špeciálnyc h prevodovýc h
zariadení. Spoloč nosť MAN zames tnáva celos vetovo 54 300 prac ovníkov. Na trhoch, kam dodáva s voje produkty, dlhodobo z astáva
vedúc e pozície.
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