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MAN venoval vatikánskym hasičom vozidlo TGE 
 

Pápež František v stredu 6. novembra posvätil van TGE, ktorý 

Vatikánu venoval MAN Truck & Bus Italia. Spoločnosť MAN Truck 

& Bus tým prispieva k protipožiarnej ochrane heliportu vo 

Vatikáne. Vozidlo s dvojitou kabínou a nadstavbou vybavenou 

modernou technológiou si prevzal vatikánsky požiarny zbor. 

 

Spoločnosť MAN Truck & Bus sa neustále angažuje v oblasti sociálnej 

zodpovednosti, ktorá sa odráža aj v tomto dare. Pri odovzdávaní a 

požehnaní vozidla pápežom Františkom bol prítomný Göran Nyberg, člen 

predstavenstva MAN Truck & Bus pre obchod a marketing. 

Vozidlo MAN TGE 6.180 venované Vatikánu vyniká modernou technológiou 

a nadstavba je vybavená najmodernejšou protipožiarnou technikou. 

Centrálna prúdnica na hasenie vodou i penou je namontovaná na streche 

kabíny a ovláda sa diaľkovo priamo z pracoviska vodiča – kvôli bezpečnosti 

posádky pri zásahu. Reflektor na teleskopickom stožiari garantuje, že vozidlo 

môže pokračovať v operácii aj v noci alebo pri zlej viditeľnosti. 

Hasičský MAN TGE s dvojitou kabínou bude v službe ako podpora leteckých 

záchranných služieb, ktoré denne využívajú vatikánsky heliport pri 

naliehavých prípadoch neďalekej detskej nemocnice „Bambino Gesù“ v 

Ríme. Pápež František vždy venoval pozornosť týmto malým pacientom a 

organizuje pre nich aj špeciálne audiencie vo svojej rezidencii v Santa Marte. 

 

Na snímkach: 

01 – Pápež František žehná nový MAN TGE pre vatikánsky hasičský zbor. 

02 – Pápež František víta Görana Nyberga, člena predstavenstva MAN 

Truck & Bus zodpovedného za predaj a marketing. 

03 – Do služby vo Vatikáne: MAN TGE 6.180 s dvojitou kabínou a hasičskou 

nadstavbou. 

 

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

s ročným obratom približne 11 miliárd eur (2018). Produktové portfólio spoločnosti obsahuje vany, nákladné vozidlá, 

autobusy/autokary a vznetové aj plynové motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN 

Truck & Bus je spoločnosťou TRATON SE a na celom svete zamestnáva vyše 36 000 pracovníkov. 


