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IAMSA modernizuje vozidlový park s MAN 

Skupina IAMSA, mexické multimodálne dopravné konzorcium, si 

od spoločnosti MAN Truck & Bus Mexiko objednala 610 

autobusových podvozkov s cieľom poskytnúť cestujúcim 

maximálnu mieru komfortu a bezpečnosti.    

 

 IAMSA kupuje 610 šasi MAN RR2 a RR4, ktoré budú 

dodané v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Prvé 

podvozky si zákazník prevezme v septembri 2018 

 Najväčší kontrakt, aký bol kedy uzavretý v histórii MAN 

Truck & Bus Mexiko 

 Spoločnosť MAN bude počas 10 rokov zabezpečovať aj 

servis a údržbu autobusov     

 

Konzorcium IAMSA investuje vyše 54 miliónov eur do obnovy svojho 

vozidlového parku, čo pre spoločnosť MAN Truck & Bus Mexiko (ktorá je 

súčasťou MAN Latin America) znamená najväčší obchod v jej histórii. 

Podpísaný kontrakt zahŕňa dodávku 610 podvozkov MAN RR2 a RR4 a 

desaťročnú servisnú zmluvu. Firmu, ktorá vyrobí karosérie, si spoločnosť 

IAMSA ešte nevybrala. Dodávky autobusov v rôznych konfiguráciách sú 

rozplánované na 5 rokov, prvé podvozky si zákazník prevezme v septembri 

2018. 

 „Táto zmluva predstavuje významný obrat v procese modernizácie 

vozidlového parku v rámci celého sektoru a sme presvedčení, že táto 

strategická aliancia bude pre dopravné spoločnosti IAMSA konkurenčnou 

výhodou. Umožní nám tiež ponúknuť pre vyše 20 miliónov cestujúcich, 

ktorých prepravujeme po cestách každý rok, úplne nové vozidlá vybavené 

najlepšou bezpečnostnou technológiou a najvyšším komfortom. To 

potvrdzuje základné poslanie konzorcia: bezpečná, spoľahlivá a vysoko 

kvalitná preprava cestujúcich za najlepšiu cenu,“ hovorí Jesús Ruiz López, 

výkonný riaditeľ divízie cestnej dopravy skupiny IAMSA. 

„Ďakujeme spoločnosti IAMSA za potvrdenie dôvery v produkty a služby, 

ktoré ponúkame našim mexickým zákazníkom," povedal Roberto Cortés, 

výkonný riaditeľ MAN Latin America. Skupina IAMSA je dlhoročným 
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zákazníkom spoločnosti MAN Truck & Bus Mexico, napríklad predvlani 

kúpila 181 autobusov MAN. 

Okrem podvozkov obsahuje tento kontrakt najväčšiu zmluvu o údržbe, akú 

doposiaľ spoločnosť MAN Truck & Bus Mexico podpísala. Výrobca bude 10 

rokov zodpovedný za technickú podporu, ktorú zabezpečí vo vlastných 

dielňach spoločnosti IAMSA. „Bude to najväčšia popredajná organizácia, akú 

sme kedy vytvorili pre mexického zákazníka. Budeme garantovať prácu, 

náhradné dielce a nástroje. Sme pripravení na túto ďalšiu výzvu,“ vraví 

Leandro Radomile, generálny riaditeľ spoločnosti MAN Truck & Bus Mexico. 

Skupina IAMSA, najvýznamnejšie dopravné konzorcium v Mexiku s viac ako 

70-ročnými skúsenosťami, podniká v cestnej i leteckej doprave (Viva 

Aerobus). Divízia Roads, ktorá zahŕňa značky ETN, Costa Line, 

Amealcenses a Parhikuni, je popredným hráčom v oblasti autobusovej 

dopravy a s flotilou 1240 autobusov pokrýva väčšinu územia Mexika.  

 

Na snímkach 

01 – Pri podpisovaní zmluvy v Mníchove boli prítomní (zľava doprava): Gian 

Carlo Nucci Vidales, výkonný riaditeľ IAMSA a Viva Aerobus, Gerhart E. 

Reuss, senior poradca spoločnosti MAN Truck & Bus Mexico, Joachim 

Drees, výkonný riaditeľ MAN Truck & Bus, Jesús Ruiz López, výkonný 

riaditeľ divízie cestnej dopravy skupiny IAMSA, Roberto Cortés, výkonný 

riaditeľ MAN Latin America, Ruben Garcia Martin, oblastný manažér pre 

Latinskú Ameriku v MAN Truck & Bus, Rudi Kuchta, vedúci predaja 

autobusov v MAN Truck & Bus, Leandro Radomile, generálny riaditeľ 

spoločnosti MAN Truck & Bus Mexico. 

 

02 – IAMSA a MAN sú dlhodobí obchodní partneri. Napríklad v roku 2016 

skupina IAMSA kúpila 181 autobusov MAN. 

 

 

 

MAN Truck & Bus je jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení 

s ročným obratom približne 10 miliárd eur (2017). Produktové portfólio spoločnosti obsahuje vany, nákladné vozidlá, 

autobusy/autokary a vznetové aj plynové motory, a tiež služby súvisiace s nákladnou dopravou a prepravou osôb. MAN 

Truck & Bus je súčasťou spoločnosti Volkswagen Truck & Bus, ktorá sa onedlho zmení na TRATON AG  a zamestnáva 

celosvetovo vyše 36 000 pracovníkov. 


