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Na míru pro stavební sektor 

Zdvižený výfukový systém 

MAN nabízí čtyřnápravové podvozky vozidel modelové řady TGS 

s dvojdílným výfukovým systémem. Filtr pevných částic je umístěný 

mezi předními nápravami a jednotka SCR spočívá na rámu vozu za 

kabinou. Na výstavě Bauma 2016 mělo premiéru toto řešení osazené 

na podvozcích s delšími kabinami typu L, LX. Prozatím byla 

v nabídce pro podvozky 8x4, 8x6, 8x8 a 8x6H pouze kabina typu M. 

Výhodou takového uspořádání výfukového systému je, že eliminuje 

víření prachu, ke kterému dochází, pokud výfuk směřuje k zemi. 

Mimo to je navíc vytvořeno více prostoru mezi druhou a třetí 

nápravou, který lze využít například pro umístění větší palivové 

nádrže nebo komponentů vlastní nástavby vozidla. Popřípadě je také 

možné zvolil vozidlo resp. podvozek s kratším rozvorem pro lepší 

manévrovací schopnosti. Popisovaná konfigurace systému výfuku 

resp. jeho součástí určených k čištění výfukových plynů je k dispozici 

též pro standardní pětinápravové modely postavená ne bázi 

podvozku 8x4 s pátou, vlečenou, nápravou. 

 

Další informace na www.mantruckandbus.cz 

 

Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus 

Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku 

ubývání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden 

z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá 

k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program 

snižování celkových nákladů vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující 

technologii, servis, náklady na řidiče a další expertizy – chrání životní prostředí a je 

přidanou hodnotou pro naše zákazníky. 

 
 

 
 
Společnost MAN Group, jeden z největších evropských hráčů oboru dopravního inženýrství, dosáhla v roce 2014 obratu 14,3 miliard Eur. 
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Je výrobcem a dodavatelem nákladních vozidel, autobusů, vznětových motorů, turbo techniky a speciálních převodových zařízení. 

Společnost MAN zaměstnává celosvětově 55 900 zaměstnanců. Na trzích, kam dodává své produkty, dlouhodobě zastává vedoucí 

pozice. 


