TRATON v roku 2018 pokračoval cestou rastu
Spoločnosť TRATON SE rástla aj vlani. Skupina predala celkove
233 000 vozidiel značky MAN, Scania a Volkswagen Caminhões e
Ônibus, pričom o 14 % prekročila odbyt dosiahnutý v
predchádzajúcom roku. Je to najväčší počet dodaných vozidiel
od roku 2015, keď bola TRATON Group zriadená.
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Predaj vozidiel výrazne vzrástol o 14 %
Zákazníkom bolo dodaných rekordných 233 000 vozidiel
Generálny riaditeľ Andreas Renschler: „Naše ciele sme
stopercentne splnili“
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Pozitívny vývoj v uplynulom roku sa odzrkadľuje jednak na pokračujúcom
silnom raste TRATON Group v Európe a tiež na prudko stúpajúcom odbyte
v Brazílii. Nárast dopytu bol veľmi dynamický v prvých šiestich mesiacoch
roku 2018, v druhom polroku predaj mierne klesal na 10 % vo štvrtom
kvartáli. „Naše ciele sme stopercentne splnili,“ povedal Andreas Renschler,
generálny riaditeľ skupiny TRATON a člen predstavenstva Volkswagen AG.
„O tento úspech sa zaslúžili vynikajúce výrobky, priazeň zákazníkov, silný
tím aj celkove stabilný a atraktívny trh.“
Po rokoch 2016 a 2017 všetky tri značky prispeli k tretiemu rekordnému
odbytu po sebe. Najviac vozidiel – úctyhodných 102 560 – odovzdal vlani
MAN a výrazne (+14 %) prekonal predošlý rok. Scania dodala 96 480 truckov
a autobusov (+6 %). Dopyt po vozidlách od Volkswagen Caminhões e
Ônibus značne stúpol na 36 360 kusov (+40 %) a bolo to v súvislosti s
hospodárskou konjunktúrou v Brazílii.
Kým celkový predaj truckov skupiny TRATON vzrástol o 10 % na 202 490
vozidiel, pri autobusoch dopyt stúpol až o 18 % na 22 630 kusov. Silný stimul
pre autobusový biznis prišiel najmä z Južnej Ameriky a Afriky.
So zreteľom na tieto vysoké čísla Andreas Renschler podotkol: „Tu
profitujeme aj z dobrej vyváženosti medzi naším nasmerovaním v regiónoch
a našimi kľúčovými trhmi.“ A tak TRATON zostáva vedúcim dodávateľom
truckov v regióne EU28 + 2 (Európsky únia, Nórsko a Švajčiarsko). S
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prispením ďalších zlepšení na európskom trhu úžitkových vozidiel v roku
2018 dosiahla skupina medziročný nárast o cca 9 % a predala v 116 690
truckov.
TRATON ostáva aj jasným lídrom na brazílskom trhu nákladných vozidiel.
Brazília je najväčším

trhom truckov v juhoamerickom regióne a

najdôležitejším trhom pre Volkswagen Caminhões e Ônibus, a preto
zotavenie ekonomiky v tejto krajine prináša obzvlášť pozitívny efekt. Značky
skupiny TRATON dodali v regióne Južnej Ameriky celkove 40 450 truckov,
čo je v porovnaní s nevýrazným rokom 2017 prudký nárast o 37 %.
Odbyt v Afrike sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenil a ostal na úrovni
7590 truckov. Počet vozidiel predaných v ázijsko-pacifickom regióne klesol
o zhruba 9 % na 13 600. Predaj na Strednom východe zaznamenal pokles
na 6910 vozidiel (-27 %), čiastočne kvôli slabšiemu dopytu v Turecku.
Pokračujúce ozdravovanie ekonomiky v Rusku prinieslo nárast odbytu
truckov na tamojšom trhu na 12 480 kusov (+15 %).
„Chceme byť globálnym šampiónom v našom priemysle,“ pripomenul
Andreas Renschler. „Náš neustály rast v posledných troch rokoch dokazuje,
že sme na správnej ceste.“

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,
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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.
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