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TATRA TRUCKS na veľtrhu FIRECO 2017 predstaví hasičské a 

záchranárske špeciály aj limitovanú edíciu PRÄSIDENT 

 

Automobilka TATRA TRUCKS sa v dňoch 4. až 6. mája 2017 predstaví na veľtrhu 

FIRECO 2017 na Slovensku. Okrem hasičských a záchranárskych špeciálov bude na 

výstavisku v Trenčíne k videniu aj model TATRA PHOENIX Euro 6 v limitovanej edícii 

PRÄSIDENT. 

Spoločnosť TATRA TRUCKS sa na veľtrhu FIRECO 2017 v Trenčíne zameraného na 

hasičskú, záchranársku a zabezpečovaciu techniku zúčastní v spolupráci so svojím 

partnerom – spoločnosťou THT Polička, výrobcom a dodávateľom profesionálnej 

požiarnickej techniky. V expozícií THT budú k videniu dva exponáty s hasičskými 

nadstavbami, konkrétne TATRA FORCE a TATRA TERRNo1 s automatickou prevodovkou 

Allison a kotúčovými brzdami. Obe vozidlá budú v konfigurácii náprav 4x4. 

Okrem týchto vozidiel bude na veľtrhu k videniu aj TATRA PHOENIX Euro 6 v prevedení 8x8 

s jednostranne sklopnou korbou. V stánku spoločnosti TATRA TRUCKS bude vystavená 

novinka v podobe vozidla TATRA PHOENIX Euro 6 v limitovanej edícii PRÄSIDENT. Táto 

verzia bola vytvorená pri príležitosti 120. výročia od zahájenia výroby automobilov 

v Kopřivnici. „Svojou exkluzívnou výbavou edícia PRÄSIDENT odkazuje na bohatú a 

úspešnú históriu automobilky, na ktorej TATRA ako druhý najstarší výrobca nákladných 

vozidiel na svete stavia svoju budúcnosť a už viac ako storočie potvrdzuje platnosť sloganu 

TATRA vás dostane ďalej,“ povedal Martin Šustek, riaditeľ obchodu a marketingu spoločnosti 

TATRA TRUCKS. 

Slovenský trh je pre spoločnosť TATRA TRUCKS stále veľmi významný a vníma ho 

rovnakým uhlom pohľadu ako ten český. Veď v súčasnosti je na Slovensku evidovaných 

v prevádzke viac ako 8300 vozidiel značky TATRA. Význam slovenského trhu zdôrazňuje 

ešte fakt, že z celkového počtu tu registrovaných plnopohonných vozidiel pripadá plných 23 

percent na vozidlá z Kopřivnice. „Od prevzatia novými majiteľmi v roku 2014 TATRA 

TRUCKS dodala na Slovensko okolo 300 nových vozidiel. Len pre záchranné a hasičské 

zložky v tomto období vyrobila viac než 170 vozidiel. Pokračuje aj spolupráca so slovenskými 

ozbrojenými silami, čo dokazuje napríklad odovzdanie nových špeciálnych tatroviek do rúk 

slovenských vojakov v januári tohto roka,“ povedal Michal Gregor, konateľ spoločnosti 

TATRA Slovakia. 

Vozidlá Tatra sa ale na Slovensku uplatňujú aj v správcovských a podnikateľských 

inštitúciách a firmách. Zákazníci pochádzajú predovšetkým z oblasti stavebníctva, lesného 

hospodárstva, poľnohospodárstva, ale čím ďalej väčší záujem prejavujú aj správcovia 

komunikácií a technické služby. Medzi tie najvýznamnejšie nepochybne patrí Správa ciest 

BBSK, Lesy SR š.p. či SVP š.p. TATRA za pomoci partnerov vybudovala na Slovensku novú 

predajnú a servisnú sieť. V súčasnosti sú k dispozícií štyri dealerstva zaisťujúce predaj a 

servis rady TATRA PHOENIX a tri zamerané na modely TATRA FORCE a TERRNo1. Iste 

stojí za zmienku aj to, že v automobilke TATRA TRUCKS v súčasnosti pracujú viac ako tri 

desiatky slovenských pracovníkov. 



 
 

 

O TATRA TRUCKS a.s.  

Akciová spoločnosť TATRA TRUCKS prevzala v roku 2013 svetoznámu kopřivnickú 

automobilku, ktorá po zmene vlastníckej štruktúry prešla úspešnou reštrukturalizáciou. 

Okrem štandardizovaných modelových radov vyrába aj špeciálne nákladné vozidlá na mieru 

podľa požiadaviek zákazníka. Osemdesiat percent produkcie automobilky je určených 

k exportu. Automobilka TATRA TRUCKS zamestnáva 1350 ľudí a ďalších viac ako 600 

pracuje v dcérskom podniku TATRA METALURGIE zameraným najmä na zlievarenstvo 

a kovárenstvo. Obrat TATRA TRUCKS za rok 2015 bol 3,7 miliardy Kč, zisk pred zdanením 

bol 400 miliónov Kč. Za rok 2016 TATRA TRUCKS vyrobila 1326 vozidiel, medziročne 

vzrástla výroba o viac ako 50 percent. 
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