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Ford si objednal veľkú flotilu ťahačov MAN
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Najväčší britský výrobca automobilov podpísal rozsiahly kontrakt
na trucky M AN TGX 26.440 BLS 6x2.

Spoločnosť MAN Truck & Bus dodá 185 ťahačov MA N TGX 26.440 BLS 6x2
pre Ford Motor Company. Vozidlá si britská automobilka prenajme na obdobie 5
rokov. Okrem toho v rámci obnovy s vojho vozidlového parku si Ford objednal
ďalších 185 ťahačov návesov, ktoré si prevezme v roku 2013. Celk ove teda
zákazka znie na 370 vozidiel a je to jeden z najväčších obchodov, aké MA N
Truck & Bus dohodol vo Veľkej Brit ánii za posledné roky. Ťahače radu TG X
budú zabezpeč ovať transport pre Fordove závody v Dagenhame, Halewoode,
Bridgende a Sout hampt one.

MAN Truck & Bus zostavil atraktívnu ponuku, ktorá spĺňala požiadavky Forda.
Pri výberovom konaní rozhodla v prospech mníchovského výrobcu pozornosť
venovaná detailom a komplexnosť poskytovaných služieb. P ozitívna je i spätná
väzba od vodičov pracujúcich u Forda, ktorí majú s vozidlami MAN dobré
skúsenosti a pochvalne sa vyjadrujú o ovládaní i komforte týchto truckov. Ford
bude využ ívať flotilu ťahač ov MA N na domáce logistické operácie – pri preprave
motorov, prevodoviek a komponentov.

Ford je lídrom na automobilovom trhu vo V eľkej Británii, kde má 7 fabrík a vyše
550 obchodných zastúpení. Celkove zamestnáva na britských ostrovoch okolo
35 000 ľudí – vo vý voji, výrobe, v predaji a marketingu i v servisnej sieti.

1395 znakov (vrátane medzier)
Ďalšie informácie nájdete na www. mantruckandbus.sk

Program efektívneho transportu od MAN Truck & Bus
Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale
súčasne k vôli dlhodobému ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia.

V prípade potreb y bližších
informácií kontaktujte:
Ing. Michal Jed lička
Michal.Jedlicka@man.eu

www. m antruckandbus.sk
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MAN Truck & Bus ako jeden z popredných výrobcov autobusov a nákladných
vozidiel vý raznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu efektívnosti
dopravy.

MAN ponúka komplexný

efektívny program

na z redukovanie

celkových nákladov na vlastníct vo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca
technológiu, servis, vodiča a ďalšie expertízy – chráni život né prostredie a je
pridanou hodnotou pre našich zákazníkov.

MAN Truck & Bus AG so sídl om v nemec kom Mníchove je naj väčš ou spoloč nosťou v rámci MAN Group a popredný m svetovým
dodávateľom efektívnych úžitkových vozi diel a inovatívnyc h dopr avnýc h riešení. Vo fiškálnom roku 2011, kedy zamestnával okolo
34 000 pr acovníkov, dosiahol predaj vyš e 77 600 tr uc kov a viac než 5700 autobus ov a autobus ových podvoz kov z nač ky MAN
a NEOPLAN v hodnote 9 miliárd eur.

