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TGX vo farbách legendárnych pretekových 

automobilov Porsche-Martini  

Porsche Centrum v holandskom Gelderlande má nový špeciálny 

transportér MAN 

Od júla jazdí po holandských cestách špeciálny MAN: Porsche Centrum 

Gelderland (Holandsko) vybavilo svoj vozidlový park transportérom v 

rovnakých farbách, ako mal v minulosti legendárny Martini Racing Team. 

Truck dostal farebný dizajn úspešných pretekových automobilov Porsche, 

ktoré sa v 70. rokoch minulého storočia stali mnohonásobnými víťazmi 24 

hodín Le Mans.  

Porsche Centrum v Gelderlande využíva nový MAN TGX 6x2 s výkonom 400 

k na prepravu zákazníckych vozidiel. Tomuto typu nákladu zodpovedá aj 

nadstavba s nízkou nájazdovou rampou a vzduchové odpruženie kvôli 

maximálne presnému nastaveniu výšky podvozka. Vďaka tomu možno bez 

rizika poškodenia nakladať a vykladať športové vozidlá, historické Porsche 

alebo pretekové automobily, ktoré majú veľmi malú svetlú výšku. Nadstavba 

vozidla TGX aj príves sú vybavené bočnými krytmi s odkladacími priestormi 

pre materiál potrebný na zabezpečenie nákladu. 

 

 

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

vedúce pozície. 


