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Společnost MAN Latin America dodá 5200 vozidel 

Brazilské vlád ě 

 

Další kontrakt na sto t ěžkých nákladních vozidel pro dopravní 

spole čnost v Rio Grande do Sul.  

 

Společnost MAN Latin America byla vybrána jako dodavatel 1747 

nákladních vozidel a 2603 autobusů, pro vládní instituce Odbor 

zemědělského rozvoje (MDA) a Odbor výuky, státu Sao Paulo (Seduc). 

Srpnová vojenská objednávka 860 automobilů navýšila celkový kontrakt na 

5210 vozidel. Tyto kontrakty činí ze společnosti MAN Latin America 

největšího dodavatele užitkových a nákladních vozidel brazilské vlády. 

 

Poslední čtvrtletí ukazuje, že největší prodejce nákladních a užitkových 

vozidel na brazilském trhu se orientuje též na zakázky ze soukromého 

sektoru. Jeden z nejnovějších kontraktů zní na dodávku sta těžkých 

nákladních vozů dopravní společnosti Gebardo Transporters, provozovateli 

největší flotily nákladních vozidel v Rio Grande do Sul. 

 

Nicméně, největší poptávka po nákladních vozidlech a autobusech je stále 

ve veřejném sektoru. Vozidla objednávaná v rámci programu Growth 

Acceleration Program (PAC) – urychlení růstu – činí z vládních agentur 

klíčové zákazníky a výrazně stimulují růst trhu. Vozidla mají za úkol pomoci 

rozvoji země. 

 

Vozidla objednaná brazilským Odborem zemědělského rozvoje (MDA) jsou 

osazená kontejnery nebo cisternami a budou sloužit k dopravě pitné vody a 

surovin potřebných pro údržbu zemědělských komunikací. Vozidla budou 

vydodána do čtrnácti brazilských států severního, severovýchodního, 

středozápadního a jihovýchodního regionu do dubna roku 2014. 
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Dva tisíce šest set tři „Volksbusů“ objednaných odborem Seduc bude 

sloužit jako školní autobusy v Sao Paulu. 

 

Uvedení na trh 

Státní zakázka bude prezentována společně s novými modely řady těžkých 

nákladních vozidel VW Constelletion na veletrhu Fenatran, který proběhne 

od 28. 10. do 1. 11. 2013 v Sao Paulu.  

Řada těžkých nákladních vozidel VW Constellation bude rozšířena o nové 

modely 19.420, 25.420 a 26.420 s motorem o maximálním výkonu 420 k a 

automatickou převodovou skříní jako standardním vybavením.  

Žádný jiný segment těžkých nákladních vozidel v Brazílii nezaznamenává 

v současnosti takový rozvoj jako právě výše zmíněný.  
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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 


