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Společnost MAN dodala 440 těžkých nákladních 

vozidel do Saudské Arábie a rozšířila svoji  

servisní síť 

 

Výrobce potravin, sudsko arabská společnost Almarai, objednal 240 

nových těžkých nákladních vozidel modelové řady MAN TGS, aby obnovil 

část svého vozovového parku čítajícího na 1290 vozidel pro dálkovou 

silniční dopravu.  

Společnost Almarai zajišťuje rozvážkovou dopravu chlazeného zboží a 

denních produktů a operuje v regionální dopravě vozidla v regionu Zálivu, 

stejně jako na cestách do Jordánska a Egypta.  

Společnost již v roce 2009 objednala postatný počet vozidel, aby doplnila 

svůj vozový park. 

 

Navíc společnost MAN dodala dalších 200 vozidel MAN TGS osazených 

automatizovanou převodovkou s globální specifikací zákazníkovi ze 

Saudské Arábie. Prvních 100 těžkých nákladních vozidel bylo předáno již v 

červenci. 

 

Vozidla MAN TGS jsou speciálně konstruována tak, aby vyhovovala všem 

mandatorním a zákaznickým požadavkům v regionu Středního východu a 

tím pádem byla schopna nabídnout ty nejlepsí jízdní vlastnosti v rámci 

klimatických podmínek charakterizovaných extrémní teplotou a abrazivností 

pouštního písku. 

 

Jako výsledek stále stoupajícího zájmu trhu, dovozce, společnost MAN 

Truck & Bus Haji Husein Alireza Co. (HHA) oznámil plán vystavět tři další 

servisní centra ve městech Jubail, Madinah a Khaims Mushait.  
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Společně s touto částí projektu dojde též k výraznému posílení sítě 

mobilních servisů. 

 

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.  

 


