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Soçi 2014 Kış Olimpiyatları trafiği MAN’a emanet 

2014 Kış Olimpiyatları’nın gerçekleştirildiği Rusya’nın Soçi kenti, 

satın aldığı 9 adet MAN TGS 8x4 kamyondan oluşan Ağır Tonajlı 
Kurtarma Aracı filosu ile trafikte yaşanabilecek sorunlara önceden 

etkili bir önlem aldı. MAN TGS 8x4 kamyonlar, açılış töreninin 

yapıldığı 7 Şubat günü, tüm dünyanın dikkatle izlediği Soçi’ye 
teslim edildi.  

Alman devi MAN tarafından üretilen ve Rusya’ya teslim edilen 9 adet Ağır 

Tonajlı Kurtarma Aracı MAN TGS 8x4 kamyonlar, halen kentiçi otobüs 

taşımacılığının yaygın olduğu Soçi’de, 2014 Kış Olimpiyatları’nın henüz açılış 

gününde hizmete girdi.  

480 beygir gücünde 4 akslı MAN TGS 8x4 kamyonlar, ağır taşıt kazaları ve 

arızaları gibi trafik engellerinin hızla kaldırılmasında tüm dünyada kullanılan en 

etkili çözüm araçlarından biri konumunda. 41 tonluk bu dev araçlar; otobüs, 

kamyon, ağır treylerlerin çekilmesi ve yolun çok kısa bir süre içinde yeniden 

trafiğe açılabilmesini sağlamak için özel olarak tasarlandı.  

9 adet MAN TGS 8x4 kamyondan oluşan Ağır Tonajlı Kurtarma Aracı filosu, 

kış olimpiyatlarından sonra da Karadeniz sahilindeki kentin trafiğine hizmet 

verecek. Bu güçlü kurtama filosu, kentin toplu taşıma sisteminin en önemli 

araçları olan otobüslerle ilgili de büyük bir rahatlama sağlayacak. Zira son 

dönemde özellikle şehiriçi ulaşımda sık ve yoğun kullanılan otobüslerin 

arızalanması ya da kaza yapması durumunda, Soçi trafiğinde saatler süren 

tıkanmalar yaşanıyordu. Bölgede büyüyen ekonomiyle birlikte olağan bir 

şekilde yoğunlaşan trafik nedeniyle yaşanan zaman kaybı da, kent yönetimini 

yeni ve güçlü çözümler bulmaya zorladı.  

MAN TGS 8x4 Ağır Tonajlı Kurtarma Araçları ile; yerden yüksekliği çok az 

olan alçak tabanlı otobüsler dahi rahatlıkla çekilebiliyor. Kamyonun arkasında 

bulunan özel alçak aksam, 31 tonu kaldırabilecek kapasiteye sahip. 

Kamyonda kullanılan kurtarma amaçlı iki çelik halatlı vincin çekme kuvvetleri 

de, 53 tona ulaşıyor. 

Soçi’deki uygulama sonrasında, radyatör panelinde karakteristik aslana sahip 

MAN TGS 8x4 kamyonlara Rus şirketi V-Kran tarafından imal edilen üst 

yapıların, Rusya’nın tamamındaki kamu taşımacılığı işlemlerinde Ağır 

Kurtarma Araçları olarak kullanılacağı belirtiliyor.  

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.  
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