
 
 

 

                                         

  

 

 

 

 

    Strana 1/2 

 

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. 

Rožňavská 24/A 

821 04 Bratislava 

 

V prípade potreby bližších in-

formácií kontaktujte: 

Ing. Michal Jedlička  

Michal.Jedlicka@man.eu 

 

www.mantruckandbus.sk 

 

 

Bratislava 
30. 6. 2015 

BRING TRUCKING preferuje komplexnú kvalitu 

značky MAN  

VIP zákazník zo Žiaru nad Hronom si prevzal ďalších 30 ťahačov 

TGX 

Odovzdať tridsať vozidiel naraz – a jednému zákazníkovi – to sa na 

Slovensku nestáva každý deň... A presne toľko truckov bolo nastúpených v 

pondelok 29. júna v areáli bratislavského MAN Truck & Bus Centra. Flotilu 

30 ťahačov TGX v typickej jasnozelenej farbe si spoločne s tímom svojich 

vodičov prišiel osobne prevziať Ing. Martin Ľupták, generálny riaditeľ 

spoločnosti BRING TRUCKING. Vo vozidlovom parku renomovaného 

dopravcu zo Žiaru nad Hronom, ktorý aktuálne tvorí 360 truckov, bude 

odteraz jazdiť už 155 ťahačov značky MAN.  

Pri slávnostnom odovzdávaní symbolického kľúča Ing. Jochen Modl, MBA, 

konateľ spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia, povedal: „Spoločnosť 

BRING TRUCKING je najväčší zákazník MAN na Slovensku a súčasne 

jediný slovenský klient, u ktorého je v aktívnej službe 155 vozidiel MAN. 

Mimoriadne si vážim dôveru, ktorú našej značke opätovne prejavujete. 

Samozrejme, vynakladáme maximálne úsilie, aby sme si dôveru zaslúžili.“  

Ing. Martin Ľupták zdôraznil, že BRING TRUCKING preferuje komplexnú 

kvalitu značky MAN: „Netvrdím, že iné značky vyrábajú horšie vozidlá, ale 

keď beriem do úvahy všetky kritériá, ktoré sú pre nás rozhodujúce, tak 

spolupráca s MAN nám vyhovuje najlepšie.“ 

Všetky odovzdané vozidlá sú z modelového radu MAN TGX 18.480 4x2 BLS 

Vario vo verzii EfficientLine 2: podvozok s rázvorom 3900 mm, kabína XLX 

s aeropaketom, 353-kilowattový motor Euro 6 (2300 Nm, resp. 2500 Nm s 

TopTorque) spriahnutý s 12-stupňovou automatizovanou prevodovkou so 

softvérom MAN TipMatic PROFI a s funkciou kontrolovaného voľnobehu 

EfficientRoll. Špeciálnym prvkom výbavy kabíny sú dodatočne nainštalované 

prístroje Dräger na meranie prítomnosti alkoholu v dychu vodiča. Ak je 

výsledok skúšky pozitívny, riadiaca jednotka zablokuje naštartovanie vozidla. 
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Pripomeňme, že BRING TRUCKING prevádzkuje vlastné ťahače, ale pripája 

za ne návesy svojich zákazníkov. Takýto spôsob kamiónovej dopravy je v 

západoeurópskych krajinách veľmi rozšírený a „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 jeho 

obchodných partnerov sídli vo Švédsku, v Nórsku a Dánsku. Každé vozidlo 

odjazdí za rok priemerne 120 000 km a pri takomto náročnom prevádzkovom 

režime sú pre klienta výhodné dlhé intervaly pravidelných servisných 

prehliadok truckov značky MAN (každých 120 000 km), ale v prípade potreby 

oceňuje tiež operatívnu a rýchlu podporu zo strany MAN Truck & Bus 

Slovakia. Spoločnosť BRING TRUCKING si tento rok prevezme spolu 55 

ťahačov z produkcie MAN. 

Na snímke z odovzdávania vozidiel sú zľava Ing. Martin Ľupták, generálny 

riaditeľ BRING TRUCKING, Ing. Radoslav Jurča, manažér MAN Truck & Bus 

Slovakia s.r.o., Ing. Jochen Modl, MBA, konateľ spoločnosti MAN Truck & 

Bus Slovakia a Martin Adamec, personálny riaditeľ z BRING TRUCKING. 

 

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 2014 obrat 14,3 miliárd 

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

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 55 900 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 

 


