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V případě potřeby bližších

 Robustní vozidla do složitého provozu

informací kontaktujte:

 MAN v tropických podmínkách

zdena.erbenova@man.eu
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 Z Indie do Malajsie
www.mantruckandbus.cz

Alam Flora Sdn Bhd, jedna z předních malajských společností
podnikajících v oblasti likvidace odpadu provozuje od začátku letošního
roku flotilu 158 nových těžkých nákladních vozidel MAN CLA.
Automobily byly vyrobeny na lince v indickém městě Pithampur a
specializované nástavby dodal malajský výrobce DRB-HICOM.
Část vozidel MAN CLA 18.280 4x2 je využívána na svoz komunálního
odpadu, další jsou vybavena nástavbami na čištění a zametání silnic.
Robustní pohonný trakt tvoří řadový šestiválcový motor s maximálním
výkonem 280 k spřažený s devíti stupňovou převodovou skříní vybavenou
rychloběhem. Vozidla jsou osazena bezúdržbovou výfukovou brzdou, která
zvyšuje účinnost brždění motorem a prodlužuje životnost systému
provozních brzd. Středně dlouhá kabina s ergonomickými sedadly,
nastavitelným sloupkem řízení a přehledným přístrojovým panelem
poskytuje komfort, funkčnost, potřebný pracovní i odpočinkový prostor.
Modelová řada MAN CLA nabízí osvědčenou technologii za vysoce
konkurenceschopnou cenu, přitom z hlediska odolnosti a spolehlivosti jsou
vozidla výborně připravena na práci v mimořádně těžkých a náročných
podmínkách provozu. Vozidla vyráběná v indickém závodě MAN jsou
přizpůsobená požadavkům cílových trhů v Asii a Africe. Díky kombinaci
odolné technologie a jednoduchého servisu představují nákladní vozy řady
MAN CLA výhodnou volbu v zemích, kde je dopravní infrastruktura na nižší
úrovni. Těžká nákladní vozidla MAN CLA jsou v současnosti vyvážena
prostřednictvím sítě importérů do 30 zemí světa.
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Společnost Alam Flora patří k vedoucím podnikatelským subjektům v
oblasti likvidace odpadu v MAlajsii. S rostoucí populací stoupají též
požadavky na likvidaci odpadu - Alam FLora Sdn Bhd odveze ročně více
než jeden milion tun smetí a odpadu.
Další informace na www.mantruckandbus.cz

Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus
Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku
ubývání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden
z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá
k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program
snižování celkových nákladů z vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující
technologii, servis, náklady na řidiče a další expertizy – chrání životní prostředí a je
přidanou hodnotou pro naše zákazníky.

Společnost MAN Group, jeden z největších evropských hráčů oboru dopravního inženýrství, dosáhla v roce 2012 obratu 15,8 miliard Eur.
Je výrobcem a dodavatelem nákladních vozidel, autobusů, vznětových motorů, turbo techniky a speciálních převodových zařízení.
Společnost MAN zaměstnává celosvětově 54 300 zaměstnanců. Na trzích, kam dodává své produkty, dlouhodobě zastává vedoucí
pozice.

