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 ، ي    2021مارس  31ديب

 "مان للشاحنات والحافالت" تط�ح التشك�لة الجد�دة من شاحنات
ي المنطقة

" �ف ي ي ��
 "يت

 

ي مختلف التضار�س والظروف التشغ�ل�ة •
  المجموعة الجد�دة مجهزة للعمل �ف

نة لضمان الموثوق�ة وال�فاءة واألداء • ي مع مجموعة نقل حركة ُمحسَّ
 الشاحنات الجد�دة تأيت

ام "مان" بتبس�ط أعمال عمالئها • ف  استمرار ال�ت

 

ق األوسط وأف��ق�ا  " إ� أسواق ال�ش ي ي �ب
جلبت "مان للشاحنات والحافالت" مجموعتها الجد�دة "يت

ي  ي تلىب ي تط��رها ع� ردود العمالء بهدف تزو�دهم بالمركبات الىت
ي اعتمدت �ف وأم��كا الالتين�ة، والىت

ف العال�ي لمجموعة متطلباتهم التشغ�ل�ة الحال�ة  ي اإلطالق بعد عام من التدشني
والمستقبل�ة. و�أيت

 .شاحنات الج�ل الجد�د

ام "مان" بتقد�م حلول النقل المستدامة، وهو ما أ�دە الف��ق الهند�ي  ف وتمثل المجموعة الجد�دة ال�ت

ي تقد�م مركبات ق��ة وموثوقة وفعالة ع� الدوام. 
كة والذي نجح �ف و�ستعرض العا�ي ال�فاءة بال�ش

ا جودة البناء العال�ة بمصانع "مان   ."هذە الشاحنات أ�ض�

ف مع مقصورة جد�دة تنفرد بها عن منافسيها. وُتعد  " الجد�دة بمظهر مم�ي ي ي �ب
ف مجموعة "يت تتم�ي

ا فعالة أ�ضا من الناح�ة الوظ�ف�ة، لتقدم المركبات أع� مست��ات  الهيئة الجد�دة الجذابة ب���

ي مختلف التطب�قات وظروف التشغ�ل. الموثوق�ة وال�فاءة 
 �ف

ق األوسط و�ف��ق�ا  ي ال�ش
إ� ذلك قال يورج مومر�س، النائب األول للرئ�س، ورئ�س المب�عات �ف

نا ع�  ف وأم��كا الالتين�ة: "�مثل إطالق المجموعة الجد�دة محطة فارقة بالنسبة لنا. فهو �عكس ترك�ي

ي تحقيق أهداف أعمالهم، ع�ب تصم
�م شاحنات تحقق أق� قدر من الموثوق�ة؛ ف�ي دعم عمالئنا �ف

ي 
، مع تقد�م أفضل أداء �ف ي ي النموذ�ب

ا�ف ة العمر االف�ت قادرة ع� تحمل االستخدام القا�ي طوال ف�ت

ة التشغ�ل األمثل مقابل تكلفة مل��ة إجمال�ة جذابة  ".فئتها. ونت�جة لذلك، س�حصل العمالء ع� ف�ت

ا عقود خدمة سنوات  3وأضاف: "نقدم ضمانا لمدة  ع� كامل مجموعة شاحنات الَقطر. ولدينا أ�ض�

�مكنها دعم احت�اجات العمالء من ح�ث الص�انة الوقائ�ة، والتكال�ف المتوقعة، والجهوز�ة الُمحّسنة 

ي الموقع. و�جماال، إتاحة أفضل تج��ة مل��ة لعمالئنا
 ".للمركبة، والمساعدة ع� الط��ق أو �ف

امها "بتبس�ط األعمال" لعمالئها، وذلك من خالل ومع ط�ح الشاحنات الجد� ف ا ال�ت دة، تؤكد مان أ�ض�

خدمات ما بعد البيع الفعالة لقطع الغ�ار والخدمة؛ مع مجموعة من الحلول الرقم�ة والمال�ة 
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واالستشارات التجار�ة. إ� جانب الحلول الرقم�ة كتقن�ة االتصال عن بعد من مان، و�ي إحدى 

ف كفاءة األسطول وسالمته والحد من الحلول الق��ة لالت ، لدعم وتحسني صال ع� المستوى المؤس�ي

 . ي  األثر البيىئ

 مقتصدة وعال�ة ال�فاءة

تظل خ�ارات المحرك ق��ة وموثوقة وفعالة كما كانت من قبل. وستواصل تقد�م أداء عاٍل متسق ع� 

كة تصنيع الشاحنات الوح�دة  ات العمل الط��لة. وُتعد مان �ش ي تقدم محركات تتوافق مع مدار ف�ت الىت

اوحة من المعاي�ي ( ا ع�  6) إ� جانب المع�ار (5إ�  2معاي�ي االنبعاثات األورو��ة الم�ت د) اعتماد�

ي مجاالت الص�انة 
ي المركبة نقسها و�ف

الطراز المختار. و�مكن أن تؤدي التحسينات الجوه��ة �ف

ة لقطاعات والخدمة إ� تقل�ل التكال�ف اإلجمال�ة. وتوفر هذە  ا مزا�ا الحموالت ال�ب�ي الشاحنات أ�ض�

 .األعمال الثق�لة

�ك قوي وشخ�ي    �ش

كاؤها المستوردون بعمل جدير بالثناء لتحقيق  ا�ات مفتاح نجاح مان، وقد قام �ش لطالما كانت ال�ش

ا منطق تلب�ة احت�اجات األعمال، ما سمح  " الجد�د أ�ض� ي ي �ب
رضا العمالء. ح�ث يتبع خط "يت

الجد�دة بما يناسب مهمة النقل ذاتها،  TGL أو TGM أو TGS أو TGX طرازات مان بتخص�ص

 .باستخدام خ�ارات التك��ن المرنة

نة   أق� توافر طوال عمر الخدمة -الجاه��ة الُمحسَّ

تعتمد ال�فاءة التشغ�ل�ة للشاحنة إ� حد كب�ي ع� عن� الموثوق�ة ومدى سهولة إنجازها لمهامها 

"  اليوم�ة. لذا  ي ي �ب
سعت مان إ� نقل ال�فاءة العال�ة باألصل إ� المستوى التا�ي مع مجموعة "يت

الجد�دة. وتعمل هذە الشاحنات كسابقاتها بفضل احتفاظها بنفس مجموعة نقل الحركة الممتازة من 

ون�ة الجد�دة المبسطة والق��ة تدعم الم��د من الوظائف  الج�ل السابق. ل�ن الهندسة اإلل��ت

 .ن شاحنات مان الجد�دة ُمعدة للمستقلوتجعل م

ف  ك�ي   السائق هو محور ال�ت

ە. لذا يتيح الج�ل  ف ف ع� أداء السائق وتحف�ي ك�ي ي الشاحنة، وجب ال�ت
ف بيئة العمل �ف من أجل تحسني

الجد�د من شاحنات مان معاي�ي استثنائ�ة لسهولة االستخدام، و�يئة العمل، والتشغ�ل األ��� 

ا ولتحقيق راحة موثوق�ة. و�ي تتيح أ�ضا  مقصورة داخل�ة مثال�ة بفضل مفهوم تخ��ن مدروس ج�د�

ي جميع األوقات إلتمام مهام أ��� 
ا �ف ا و�قظ� ي هو أن �كون السائق مرتاح�

نوم محسنة. واإلنجاز النهايئ

ف  ا وفعال�ة. كما �قدم برنامج تدر�ب السائقني
�
ف  (MAN ProfiDrive) أمان ممارسات لمساعدة السائقني

اع� استخدا
�
 .م أسال�ب ق�ادة أ��� كفاءة وأمان

TGX  2021الجد�دة تحصل ع� لقب الشاحنة الدول�ة لعام 
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إعجاب لجنة تحك�م جائز شاحة العام الدول�ة بفضل راحة ق�ادتها، ومساحة  TGXنالت شاحنة 

، مع دمج وظائف الوسائط  ي تتيح أدوات عرض رقم�ة لق�ادة و�شغ�ل حد�ي السائق المحسنة، والىت

ي األزرار الدوارة المبتكرة 
ي عجلة ق�ادة متعددة الوظائف وقابلة للتعد�ل، إ� جانب وظ�فة التحكم �ف

�ف

. كما أثنت لجنة التحك�م ع� الظروف المع�ش�ة MAN SmartSelectمن التشت�ت لنظام والخال�ة 

ي تتيح مستوى عال من األمان. وقد تركت  ي كابينة السائق الجد�د والىت
ا  MAN TGX�ف الجد�دة انطباع�

ي تعد األو� من نوعه ون�ة، والىت ي توفرها هندستها اإلل��ت ا بفضل درجة االتصال العال�ة الىت ف� ي مم�ي
ا �ف

 قطاع الشاحنات التجار�ة. 

 

 -انت�-

 

 

 مان للشاحنات والحافالت

كة  عد �ش
ُ
ي تصنيع المركبات التجار�ة وحلول النقل، ح�ث تبلغ  MAN Truck & Busت

كات األورو��ة الرائدة �ف إحدى ال�ش

ة ها �شمل مجموعة منتجاتو ). 2020مل�ار يورو ( 9،5إيراداتها السن��ة أ��� من  ةالشاحنات الصغ�ي والحافالت  وال�ب�ي

ة و  ة وال�ب�ي ول محركات الديزل الصغ�ي كة تابعة و إ� جانب الخدمات المتعلقة بنقل الركاب والبضائع.  والب�ت  لمجموعة�ي �ش

TRATON SE  شخص حول العالم.  37000وتوظف أ��� من القابضة 

 


