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BRING TRUCKING prevádzkuje už 125 ťahačov MAN  

V bratislavskom MAN Truck & Bus Centre odovzdali v priebehu januára 20 

ťahačov s jasnozelenými kabínami, ktoré sú typické pre spoločnosť BRING 

TRUCKING zo Žiaru nad Hronom. V jej flotile, ktorú tvorí vyše 300 truckov, 

bude čoskoro jazdiť už 125 vozidiel značky MAN, z nich 25 vo vyhotovení 

Euro VI. 

Zákazka pozostávala zo 17 ťahačov TGX 18.480 BLS s najväčšími kabínami 

XXL a automatizovanými prevodovkami MAN TipMatic, súčasťou výbavy je 

tiež intardér a paket EfficientLine vrátane súpravy aerodynamických prvkov. 

Najvýznamnejší zákazník MAN na Slovensku, ktorý pôsobí medzi západnou 

Európu a Škandináviou, si objednal aj 3 trojnápravové ťahače TGX 28.480 

6x2 BLS, čo je na našom trhu veľmi zriedkavo požadovaná špecifikácia. 

Hodlá ich vyskúšať najmä na cestách vo Švédsku a v Nórsku, preto sú 

vystrojené i svetelným rampami na streche kabíny. 

V rámci tohto kontraktu sa BRING TRUCKING vo februári stane prvým 

slovenským majiteľom nového modelu D38, konkrétne ide o verziu TGX 

28.520 6x2 BLS s kabínou XXL. Nový šesťvalcový motor D38 so zdvihovým 

objemom 15,2 litra zaručuje efektívnu a optimálnu prevádzku. Vo 

výkonových verziách 520 k alebo 560 k, prípadne až 640 k ako ťahač pre 

extrémne ťažké transporty, ponúka výnimočnú trakčný silu – aj bez toho, aby 

lámal rekordy v množstve „koní“. Motor má o 160 kg menšiu hmotnosť než 

jeho predchodca a vyzbrojený novou prevodovkou TipMatic 2 je ešte 

účinnejší. 

 

 

 

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-efficiency.com 

 

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2013 obrat 15,7 miliárd 

eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení. 

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 53 000 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 


