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100. vozidlo MAN 10x8 Euro 6 dodané do 

Holandska 
 

Dopravná spoločnosť Westdijk Transport so sídlom v Alphen aan 

de Rijn (severné Holandsko) si prevzala prvé z dvoch 

objednaných päťnápravových vozidiel MAN. Impozantný 

veľkokapacitný sklápač na podvozku TGS je vybavený 

rozšírenými funkciami a automatizovanou prevodovkou TipMatic 

s off-roadovým softvérom, ktorý poskytuje vozidlu ešte lepšie 

charakteristiky pre prácu v teréne.  

 

 100. truck MAN 10x8 Euro 6 odovzdaný v Holandsku 

 Jubilejné vozidlo pripadlo firme Westdijk Transport, 

špecialistovi v segmente ťažkej dopravy    

 

Model TGS 50.500 10x8 WSA je vskutku pozoruhodný zjav medzi 

stavebnými vozidlami. Základ päťnápravového sklápača tvorí sériový 

podvozok 8x8 s listovými pružinami. Ďalšie úpravy robil špecialista na 

prestavby – firma Wierda Vehicle Engineering z holandského Joure. Je to 

certifikovaný partner MAN, ktorý na pôvodnom šasi postavil špeciálny 

sklápač s korbou s objemom 25,8 m3. K zaujímavým technickým špecialitám 

prestavby patrí hydraulické odpruženie dvoch zadných náprav, pričom 

posledná je riadená. Najprv však experti zo spoločnosti Wierda namontovali 

na podvozok prídavnú prostrednú nápravu, ktorú možno riadiť aj zdvihnúť. 

Vďaka rovnakému rozstupu medzi nápravami (180 cm) má vozidlo ideálnu 

konfiguráciu pre optimálne nápravové tlaky. Dve predné nápravy sú 9-

tonové, prostredná je 10-tonová a dve zadné majú nosnosť 23 ton. Keďže 

štyri z piatich náprav sú aktívne riadené, vozidlo sa vyznačuje veľmi malým 

polomerom otáčania. Po prestavbe je tento sklápač dimenzovaný na celkovú 

hmotnosť 50 ton.  

Dômyselný koncept 

Vďaka hydraulickému odpruženiu posledných dvoch náprav je vyklápanie 

úplne bezpečné, pretože vozidlo môže byť horizontálne zrovnané a okrem 

toho je aj zablokované brzdami. Vodič má možnosť všetky funkcie 
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kontrolovať a ovládať na prehľadnom osvetlenom displeji. Pre Westdijk 

Transport bol MAN prvou voľbou pri tomto trucku – jednak pre sofistikovaný 

koncept vozidla, ale tiež kvôli dobrým vzťahom so značkovým dealerom a 

servisom Van Leeuwen Truckservice. 

„Toto je prvý sklápač MAN v našej flotile, no v ťažkej doprave pracujeme s 

vozidlami MAN už roky. Sklápače 10x8 znamenajú obrovskú pomoc pri našej 

práci. Veľká užitočná hmotnosť, správne rozdelenie zaťaženia na nápravy, 

manévrovací potenciál a off-roadové schopnosti majú pre nás mimoriadny 

význam. MAN je jediný výrobca truckov, ktorý spĺňa tieto požiadavky,“ hovorí  

Willem van Hout, riaditeľ Westdijk Transport. 

Jubilejný exemplár dostal extra výbavu 

Tím z Wierda Vehicle Engineering vynaložil pri prestavbe 100. vozidla MAN 

Euro 6 10x8 v Holandsku veľké úsilie. V úzkej spolupráci s Van Leeu-wen 

Truckservice, dealerom MAN, dostal sklápač jubilejný balík výbavy, ktorý mu 

dáva špeciálny punc. Kabína radu TGS je komfortná a priestranná už v 

štandardnom vyhotovení, no pri tejto príležitosti dostala krásne kožené 

čalúnenie sedadiel s exkluzívnym prešívaním a kožou potiahnuté panely 

dverí. Okrem toho má šofér k dispozícii aj kamerový systém, aby mohol pri 

manévrovaní sledovať celý priestor okolo vozidla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAN Truck & Bus je jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení 

s ročným obratom približne 10 miliárd eur (2017). Produktové portfólio spoločnosti obsahuje vany, nákladné vozidlá, 
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autobusy/autokary a vznetové aj plynové motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN 

Truck & Bus je súčasťou spoločnosti TRATON AG a zamestnáva celosvetovo vyše 36 000 pracovníkov. 


