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MAN Kipper Show 2016 

Prezentácie stavebných vozidiel v lome Dolný Lopašov sa 

zúčastnilo 200 hostí 

    

Drsné prostredie kameňolomov má svoju vlastnú, špecifickú atmosféru. 

Dýchne na vás, vkradne sa pod kožu... a dostane vás. Potom sa už nikoho 

netreba pýtať, či je alebo nie je off-roadista. Všetci si chcú vyskúšať, ako 

chutí terén za volantom štvornápravového 35-tonového sklápača. 

Prezentácia stavebných vozidiel MAN v lome Dolný Lopašov (okres Trnava) 

nebola výnimkou. 

Organizačný tím z MAN Truck & Bus Slovakia pripravil 2. júna podujatie 

zamerané na stavebný sektor. Skúšobné jazdy i statické exponáty boli 

ukážkou potenciálu vozidiel mníchovského výrobcu vyvinutých pre toto 

odvetvie nákladnej dopravy. V off-roadovom tábore postavenom pod 

impozantnými skalnými stenami sa v priebehu akcie zaregistrovali dve 

stovky klientov, hostí i obchodných partnerov. Testovalo sa od rána až do 

neskorého popoludnia. Pripravené trasy ponúkli variabilné sekcie – mierne i 

strmé stúpania, klesania, výjazdy z jamy, kríženie náprav, ostré zákruty...  

Na testovacie jazdy boli pripravené dva identické jednostranné sklápače 

TGS 35.440 8x6 BB (s nadstavbami S1 od spoločnosti VS-mont), ktoré 

reprezentujú robustné a odolné riešenie pre ťažkú prácu v náročnom teréne. 

Štvornápravové vozidlá s rázvorom osí kolies 1795 + 2980 + 1400 mm s 

kabínou M poháňal 324-kilowattový motor s maximálnym krútiacim 

momentom 2100 Nm (2300 Nm pri zapnutí funkcie TopTorque) spriahnutý so 

16-stupňovou manuálne ovládanou prevodovkou. Ťahač veľkoobjemových 

stavebných návesov TGX 18.480 4x4H so zapínateľným pohonom predných 

kolies MAN HydroDrive zasa v praxi predviedol, aké efektívne je jazdiť po 

kvalitných cestách s pohonom 4x2, ale súčasne mať poruke prídavnú trakciu 

predných kolies – pre bezproblémové výjazdy zo staveniska alebo na 

zasnežené vozovky. V permanencii bol i ťahač TGX 18.440 4X2 BLS-EL vo 

verzii EfficientLine 2 s návesom KÖGEL zapožičaným od firmy 
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HOCHSTAFFL Slovakia, s ktorým sa jazdilo po okresných cestách v okolí 

kameňolomu. Možnosti vyskúšať si aktuálne technológie MAN boli teda 

naozaj pestré. Statické exponáty TGS 35.440 8x6 BB sa prezentovali s 

trojstrannými vyklápacími nadstavbami VS-mont.  

Usporiadatelia s podporou poltucta externých dodávateľov sa usilovali 

vytvoriť pre účastníkov MAN Kipper Show 2016 interesantný program aj 

príjemné, pohostinné zázemie. Podľa mnohých pozitívnych ohlasov sa to 

podarilo. Napokon, na nudu skutočne nebol priestor. Technológiu systému 

HydroDrive prehľadne vysvetlil vo svojich vstupoch Ing. Petr Hanžl, 

produktový manažér spoločnosti MAN Truck & Bus Czech Republic. 

Mimochodom, HydroDrive bude od roku 2017 dostupný už aj v kombinácii s 

automatizovanou prevodovkou. Zaujímavá bola i prezentácia na tému 

hydraulických žeriavov Palfinger v podaní Ing. Pavla Zelinu, riaditeľa 

spoločnosti KUHN-MT Slovakia.  

Samozrejme, program nebol zameraný iba na profesionálne oblasti. Kto mal 

záujem, mohol si vo voľnom čase medzi testovacími jazdami a diskusiami s 

kolegami vyskúšať štvorkolky či streľbu z plynovej pištole alebo si prezrieť 

expozíciu firmy C.B.One z Handlovej, ktorá sa špecializuje na džípy, off-

roadové prestavby a príslušenstvo pre aktivity v prírode. Vyvrcholením 

sprievodného programu bola oficiálna premiéra ťahača firmy FLEXOR 

Logistics, ktorý zdobia originálne airbrushové maľby ladené k 100. výročiu 

prvého nákladného vozidla MAN. Nuž a dobrú náladu po celý čas udržiaval 

vtipný, pohotový moderátor Slávo Jurko.   

 

Na snímkach: 

1 a 2 – Testovacie vozidlá TGS 35.440 8x6 BB s nadstavbami S1 od 

spoločnosti VS-mont. 

3 a 4 – TGX 18.480 4x4H so zapínateľným pohonom predných kolies MAN 

HydroDrive s návesom Schwarzmüller. 

5 – Ing. Jochen Modl, MBA, konateľ spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia 

(vpravo) poďakoval Milanovi Slávikovi, majiteľovi spoločnosti FLEXOR 

Logistics, za originálne stvárnenie histórie MAN na firemnom ťahači. 
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6 a 7 – Spoločnosť FLEXOR Logistics si vo vlastnej lakovni zrealizovala 

takúto parádu. Dielo vytvorené na novom firemnom ťahači MAN TGX 18.480 

4x2 BLS s najväčšou kabínou XXL si vyžiadalo celkovo 800 hodín práce!   

8 – Do súťaže v slalome na štvorkolkách sa zapojilo 30 hostí. 

9 – Spodná sekcia kameňolomu Dolný Lopašov. 

10 – Časť realizačného tímu MAN Kipper Show 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAN Truck & Bus, jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení, dosiahol v roku 2015 

obrat približne 9 miliárd eur. Jeho produktové portfólio obsahuje nákladné vozidlá, autobusy a vznetové motory, a tiež služby súvisiace 

s nákladnou dopravou a prepravou osôb.  Spoločnosť MAN Truck & Bus zamestnáva celosvetovo vyše 35 500 pracovníkov. 


