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Spolupráca MAN so SANY Heavy Industries  

 

Zástupcovia spoločností SANY Heavy Industries Co. (SANY) a MAN Truck & 

Bus podpísali rámcovú zmluvu o dodávaní podvozkov MAN do Číny. Obidvaja 

partneri zintenzívnili obchodnú spoluprácu v oblasti predaja a servisu 

špeciálnych verzií truckov s cieľom posilniť svoju pozíciu na trhu stavebných 

vozidiel a udržať si ju aj v dlhodobom horizonte. 

 

Čínska spoločnosť SANY je už mnoho rokov lídrom v odvetví stavebných strojov 

(tento rok kúpila renomovaného nemeckého výrobcu Putzmeister). V ponuke má 

široký sortiment produktov, medzi ktorými dominujú domiešavače a čerpadlá na 

betónové zmesi.  

 

„Sme radi, že sa SANY rozhodla vybaviť čerpadlá na betón robustnými a 

ekologicky kompatibilnými podvozkami a motormi od MAN. Naše výrobky sú 

zárukou, že stavebné vozidlá budú v teréne fungovať účinne a bezpečne. Pre 

MAN Truck & Bus je rámcová dohoda so SANY ďalším krokom v prenikaní na 

čínsky trh, ale aj k posilneniu pozície v ostatných častiach Ázie,“ povedal Dr. 

Frank Hiller, riaditeľ marketingu, predaja a služieb MAN Truck & Bus AG. 

 

1072 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 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. 

http://www.man-mn.sk/
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MAN Truck & Bus AG so sídlom v nemeckom Mníchove je najväčšou spoločnosťou v rámci MAN Group a popredným svetovým 

dodávateľom efektívnych úžitkových vozidiel a inovatívnych dopravných riešení. Vo fiškálnom roku 2011, kedy zamestnával okolo 

34 000 pracovníkov, dosiahol predaj vyše 77 600 truckov a viac než 5700 autobusov a autobusových podvozkov značky MAN 

a NEOPLAN v hodnote 9 miliárd eur. 


