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MAN dodá do Saudskej Arábie 440 truckov a 

rozširuje servisnú sieť 

 

Saudskoarabský výrobca potravín Almarai si od spoločnosti MAN Truck & Bus 

objednal 240 nových truckov radu TGS, ktorými omladí svoju flotilu 1290 

diaľkových kamiónov značky MAN. Almarai svoje chladené potraviny a mliečne 

výrobky distribuuje vlastnými vozidlami – 24 hodín denne ich dodáva do celej 

oblasti Perzského zálivu, ale aj do Jordánska a Egypta. Spoločnosť už jednu 

veľkú objednávku u spoločnosti MAN urobila v roku 2009. Okrem toho 

mníchovský výrobca dodá 200 truckov TGS s automatizovanými prevodovkami 

TipMatic saudskoarabskej spoločnosti Global Specified Transport. Prvých 100 

vozidiel si zákazník prevzal v júli.  

 

Trucky MAN TGS majú špecifickú konfiguráciu, aby spĺňali nároky regiónov na 

Blízkom východe, takže sú optimálne do púštnych klimatických podmienok s 

extrémnymi teplotami. 

 

V súvislosti so stúpajúcim dopytom distribútor vozidiel značky MAN spoločnosť 

Haji Husein Alireza Co. plánuje vybudovať 3 nové servisné strediská v mestách 

Jubail, Medina a Khamis Mushait a tiež posilní akčný rádius svojej mobilnej 

servisnej flotily. 

 

Program efektívnosti dopravy spoločnosti MAN Truck & Bus 

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému 

ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných 

výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu 

efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových 

nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a 

ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov. 

www.blog.transport-efficiency.com 

 

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2012 obrat 15,8 miliárd 

eur. Je výrobcom a dodávateľom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových 

zariadení. Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo 54 300 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 


