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Na juhoafrických cestách pribudne 60 ťahačov MAN  

Imperial Cargo sa spolieha na hospodárne vozidlá TGS 

Významná logistická spoločnosť Imperial Cargo, ktorá sídli v Juhoafrickej 

republike a Namíbii, posilnila svoj potenciál šesťdesiatimi ťahačmi návesov 

MAN TGS 26.440. Každý z týchto truckov najazdí mesačne v diaľkovej 

doprave okolo 16 000 kilometrov a priemerne 200 000 km za rok. Nová flotila 

nahradí 44 súčasných vozidiel MAN TGS 26.440. 

Christo Theron, generálny riaditeľ Imperial Cargo Group, pokračuje v 

spolupráci na základe pozitívnych skúseností s vozidlami MAN TGS. „Urobili 

sme intenzívne testy všetkých nových truckov, ktoré tvoria náš vozidlový 

park, pričom sme sa zamerali hlavne na spotrebu. Ťahače MAN TGS 26.440 

vykazujú výnimočné výsledky – potrebujú o 10 percent menej paliva, než iné 

vozidlá v našej flotile.“ 

Vozidlá spoločnosti Imperial Cargo jazdia väčšinou vo dvojici: „Každý ťahač 

prepravuje zhruba 36 ton. Trucky TGS sú perfektnou zlatou strednou cestou 

z hľadiska výkonu, užitočného zaťaženia a majú skromnú spotrebu paliva. 

To znamená, že ich celkové prevádzkové náklady vytvorili nové štandardy. 

Naši šoféri sú vozidlami MAN nadšení. Služby, ktoré poskytuje servis MAN v 

Kapskom Meste, sú pre nás nadmieru dôležité –  reaguje promptne a 

udržiavame pravidelný kontakt, keď plánujeme údržbu. Inžinieri MAN pracujú 

tiež priamo v našich prevádzkach, takže sme schopní maximalizovať dobu 

používania vozidiel a v čo najkratšom čase byť späť na cestách.“   

Spoločnosť Imperial Cargo má filiálky v Južnej Afrike a Namíbii, no 

prepravuje tovar aj do susedných krajín ako Zimbabwe, Zambia, Angola, 

Botswana a Mozambik. 
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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-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. 


