Z výrobnej linky zišiel 20 000. van MAN TGE
Fabrika v poľskom meste Września vyrobila koncom mája 20 000.
van MAN TGE. Toto číslo jasne dokumentuje, že dodávkové
vozidlo so siluetou leva na maske chladiča je ďalším úspešným
modelom MAN Truck & Bus. Dvadsaťtisíci TGE je vo vyhotovení
so 100 % elektrickým pohonom.
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„Modelový rad TGE a portfólio služieb MAN má na trhu
veľmi dobrý ohlas“
MAN Truck & Bus do konca roka rozšíri tím svojich
predajcov v rámci Európy o sto pracovníkov
špecializovaných na segment vanov
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Najprv stručné resumé: Model TGE slávil svoju premiéru na veľtrhu IAA
2016. Znamenalo to, že MAN po prvý raz vstúpil do segmentu vanov a
spoločnosť MAN Truck & Bus začala ponúkať kompletnú paletu úžitkových
vozidiel s celkovou hmotnosťou od 3 do 44 ton. Výroba radu TGE
odštartovala v apríli 2017 v modernej fabrike v poľskom meste Września
neďaleko Poznane. O dva mesiace neskôr uviedli novinku na trh v Nemecku,
Rakúsku, Holandsku a vo Švajčiarsku. A teraz – iba o dva roky neskôr – je
MAN TGE k dispozícii vo viac než 30 krajinách a vyrobených bolo už 20 000
vozidiel. Pozoruhodný výsledok všetkých zainteresovaných.
Martin Imhoff, šéf marketingu vanov v MAN Truck & Bus, na margo
dosiahnutého míľnika povedal: „Pre tím pracovníkov MAN a výrobu v závode
Września to znamená veľkú radosť a ohromný úspech. Tento medzník v
produkcii sme dosiahli podstatne skôr, než sme očakávali. Na jednej strane
to ukazuje, ako trh prijal TGE aj portfólio služieb MAN a na druhej strane,
ako vysoko motivovaní a precízne vyškolení sú naši predajcovia, ktorí radia
našim zákazníkom.“ Martin Imhoff tiež uviedol, že tím predajcov TGE v
Európe posilní do konca roku okolo 100 pracovníkov, takže ich bude vyše
600. V blízkej budúcnosti teda možno očakávať dosiahnutie ďalších
sľubných míľnikov.
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Dvadsaťtisíci van značky MAN, ktorý zišiel z výrobnej linky závodu Września,
je elektrické dodávkové vozidlo so základným rázvorom a s vysokou
strechou. Verziu eTGE poháňa elektromotor s výkonom 100 kW/136
spriahnutý s jednostupňovou prevodovkou.

Na snímke
Míľnik v produkcii vanov MAN: dvadsaťtisíci TGE je vo verzii s elektrickým
pohonom.

MAN Truck & Bus je jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení
s ročným obratom približne 11 miliárd eur (2018). 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 spoločnosťou TRATON SE a na celom svete zamestnáva vyše 36 000 pracovníkov.
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