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TRATON a Sinotruk z Číny významne rozširujú 

strategické partnerstvo 

 

TRATON GROUP a CNHTC Group oznámili ďalšie rozšírenie 

svojho dlhotrvajúceho partnerstva v Číne.  

 

 MAN, člen TRATON GROUP a Sinotruk zo skupiny CNHTC 

vytvoria spoločný podnik 

 MAN lokalizuje v Číne ťažký truck 

 Bude sa zvažovať aj ďalšie rozšírenie technologickej 

kooperácie v kľúčových oblastiach  

 Rozšírená spolupráca posilní pozíciu skupiny TRATON na 

najväčšom trhu ťažkých truckov na svete 

 Andreas Renschler: „Zvyšujúce sa objemy prepravy, 

regulácia a digitalizácia si vyžadujú zmeny a flexibilitu. 

Partnerstvá sú správnou odpoveďou na otázku, ako tieto 

výzvy zmeniť na príležitosti.“    

 

MAN a Sinotruk veľmi úspešne spolupracujú už od roku 2009. Teraz sa 

dohodli na rozšírení tejto kooperácie vytvorením spoločného podniku, ktorý 

bude lokalizovať ťažký truck značky MAN pre Čínu a vyhodnocovať a 

zintenzívňovať spoluprácu v oblasti technológií a nákupu. Od začiatku 

partnerstva mal MAN v spoločnosti Sinotruk, ktorá je jedným z popredných 

čínskych výrobcov ťažkých úžitkových vozidiel, podiel 25 % plus jednu akciu. 

Andreas Renschler, generálny riaditeľ TRATON GROUP a člen 

predstavenstva spoločnosti Volkswagen AG zodpovedný za úžitkové 

vozidlá, povedal: „Sinotruk patrí k najsilnejším hráčom na čínskom trhu 

ťažkých úžitkových vozidiel. Výzvy, ktorým dopravný sektor čelí, si vyžadujú 

spájanie síl a tesné aliancie. Zvyšujúce sa objemy prepravy, regulácia a 

digitalizácia si vyžadujú zmeny a flexibilnosť. Partnerstvá sú správnou 

odpoveďou na otázku, ako tieto výzvy zmeniť na príležitosti.“ 

Cchaj Tung, prezident spoločnosti Sinotruk, vyhlásil: „Spolupráca s MAN 

vždy spĺňala všetky podmienky. Technológie MAN boli kľúčovým faktorom 
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úspechu v segmente ťažkých vozidiel. Preto sa tešíme na rozšírenie 

partnerstva medzi našimi spoločnosťami. Sme presvedčení, že dokážeme 

dosiahnuť aj ďalšie úspechy.“ 

Joachim Drees, generálny riaditeľ spoločností MAN SE, MAN Truck & Bus 

AG a člen manažmentu firmy TRATON AG, doplnil: „Sme hrdí na históriu 

našej spolupráce so spoločnosťou Sinotruk. Partnerstvo sa obojsranne už 

takmer desať rokov prehlbuje. Prehodnotenie toho, ako môžeme spoločne 

ďalej využiť naše schopnosti, je teda logické. Naše nové spoločné plány v 

súčasnosti získavajú konkrétny tvar. Za značku MAN môžem povedať, že sa 

tešíme na rozsiahlejšiu spoluprácu.“ 

Ako podstatný faktor prehĺbenej kooperácie sa plánuje vytvorenie 

spoločného podniku spoločností MAN a Sinotruk. S jeho podporou MAN 

hodlá v Číne, ktorá je najväčším trhom ťažkých úžitkových vozidiel na svete, 

lokalizovať ťažký truck. 

Okrem toho sa budú vyhodnocovať ďalšie príležitosti na technologickú 

spoluprácu. Očakáva sa preskúmanie možnosti kooperácie v oblasti 

pohonných sústav, elektrifikácie, autonómnej prevádzky a tiež v sektore 

autobusov. TRATON a Sinotruk zamýšľajú tiež pracovať na lepšom využití 

synergií aj mimo rámca spoločného podniku.  

 

Na snímke: 

Na snímke z podpísania dohody sú (zľava doprava): Joachim Drees, 

generálny riaditeľ MAN SE a MAN Truck & Bus AG a člen vedenia 

spoločnosti TRATON, Cai Dong, prezident Sinotruk a Andreas Renschler, 

generálny riaditeľ spoločnosti TRATON a člen predstavenstva Volkswagen 

AG zodpovedný za úžitkové vozidlá. 

 

 

 

 

 

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 TRATON AG a zamestnáva celosvetovo vyše 36 000 pracovníkov. 


