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Daimler otrzymuje zlecenie od brazylijskiego rządu
na 2.600 autobusów szkolnych
• Mercedes-Benz do Brasil dostarczy 2 600 autobusów
szkolnych w ramach brazylijskiego programu oświatowego
• Od sierpnia przedsiębiorstwo ma otrzymać państwowe
zamówienia na ponad 4 700 samochodów użytkowych
• Model opraty na podwoziu Mercedes-Benz OF 1519 R otrzymał
tytuł „Bus of the Year 2012“
Stuttgart / São Bernardo do Campo, Brazylia: Mercedes-Benz do
Brasil, lider na rynku autobusów i producent tradydyjnych
autobusów szkolnych w Brazylii dostarczy łącznie 2 600 podwozi
typu OF 1519 R dla brazylijskiego ministerstwa oświaty. Podwozia
montowane będą w autobusach szkolnych wspólnie z brazylijskim
producentem nadwozi Caio w ramach krajowego funduszu rozwoju
oświaty (Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação –
FNDE). Samochody zostaną wydane w 2013 r. i spełniają wszystkie
wymogi państwowego funduszu FNDE odnośnie zakupów. Autobusy
posiadają istotne elementy wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa
i komfortu, jakie wymagane są do codziennego przewozu uczniów, i
mają być przede wszystkim wykorzystywane na terenach wiejskich
Brazylii. Pojazdy wyposażone w nowoczesną technologię BlueTec 5,
ekonomiczne i ekologiczne silniki spełniają brazylijską normę emisji
spalin PROCONVE P-7 (porównywalną z Euro 5).
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Wliczając wymienione powyżej 2 600 autobusów od sierpnia 2012
roku Mercedes-Benz sprzedał już brazylijskim instytucjom
państwowym ponad 4 700 samochodów użytkowych: Ponad 1 700
samochodów ciężarowych z napędem na wszystkie koła typu Atego
dla ministerstwa obrony i 400 Sprinterów dla pogotowia
ratunkowego brazylijskiego ministerstwa zdrowia.
Hartmut Schick, dyrektor Daimler Buses: „Po raz kolejny
pokazujemy, że dzięki naszemu szerokiemu portfolio samochodów
użytkowych zapewniliśmy sobie dobrą pozycję w Ameryce
Łacińskiej. Cieszymy się, że Brazylia ma zaufanie do naszych
produktów marki Mercedes-Benz. Otrzymane zlecenie pokazuje, że
nowoczesna technologia, wysoka jakość a także niskie koszty
ogólnej eksploatacji stanowią dla naszych klientów atrakcyjne
argumenty przemawiające za zakupem produktu.”
Według Jürgena Zieglera, prezesa Mercedes-Benz do Brasil i
dyrektora generalnego na Amerykę Łacińską zaprezentowane w
2012 roku podwozie Mercedes Benz OF 1519 R było od samego
początku projektowane i kompleksowo przetestowane w Ośrodku
Rozwoju Technologii Mercedes-Benz do Brasil pod kątem
specjalnych zastosowań, w tym także do jazdy Off-Road. Oprócz
wytrzymałości i bezusterkowości w codziennej eksploatacji oraz na
nieutwardzonych drogach nasze produkty cechuje również jakość z
najwyższej półki.”
Podwozie OF 1519 R zwyciężyło niedawno w rankingu AutoData
2012 Awards, otrzymując brazylijską nagrodę „Bus of the Year“.
Wyróżnienie to przyznawane jest corocznie przez brazylijską grupę
wydawniczą AutoData, począwszy od roku 2000. Redakcja zestawiła
w tym roku 160 pojazdów w 21 kategoriach.
Kilka słów o Mercedes-Benz do Brasil
Daimler AG posiada w São Bernardo do Campo największy zakład
poza terenem Niemiec będący jednocześnie jedynym ośrodkiem, w
którym w jednym miejscu produkowane są samochody ciężarowe,
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podwozia do autobusów i podzespoły takie jak silniki, skrzynie
biegów i osie oraz kabiny do samochodów ciężarowych.
Kolejny zakład mieści się w Juiz de Fora, który również jest częścią
światowej sieci zakładów produkujących samochody użytkowe
Mercedes-Benz. Od 2012 roku wykonywane są tu na potrzeby rynku
latynoamerykańskiego modele Mercedes-Banz Actros i lekki
samochód ciężarowy Accelo.

Dalsze informacje koncernu Daimler dostępne są w Internecie na
stronie: www.media.daimler.com i www.daimler.com
O koncernie Daimler
Spółka Daimler AG jest jednym z największych w świecie przedsiębiorstw branży
motoryzacyjnej. Wraz z należącymi do Grupy Daimler AG spółkami Mercedes-Benz Cars,
Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses i Daimler Financial Services koncern
ten jest zaliczany do największych producentów samochodów osobowych klasy premium,
jest też największym w świecie dostawcą pojazdów użytkowych. Daimler Financial
Services świadczy usługi w szerokim zakresie: kredyty, leasing, zarządzanie flotami
samochodowymi, ubezpieczenia i innowacyjne usługi mobilne..
Założyciele firmy, Gottlieb Daimler i Carl Benz, konstruując w roku 1886 pierwszy
automobil, stali się prekursorami przemysłu motoryzacyjnego. Jako pionier branży,
Daimler i dziś kształtuje przyszłość mobilności, koncentrując swe prace na rozwoju
innowacyjnych, proekologicznych technologii i konstruowaniu bezpiecznych pojazdów
najwyższej jakości, budzących podziw i fascynację wśród klientów. Poszukując
alternatywnych źródeł napędu i dążąc do umożliwienia w przyszłości jazdy samochodami
nieemitującymi żadnych szkodliwych substancji, Daimler, jako jedyny producent w branży
motoryzacyjnej, inwestuje zarówno w silniki hybrydowe, jak i elektryczne, a także ogniwa
paliwowe. Spółka przyjęła bowiem na siebie zobowiązanie odpowiedzialnego działania
wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego.
Koncern Daimler AG sprzedaje swoje pojazdy i usługi we wszystkich niemal krajach
świata, a należące do niego zakłady produkcyjne znajdują się na pięciu kontynentach.
Aktualna oferta obejmuje, obok najcenniejszej marki samochodowej świata, MercedesBenz, takie marki jak Smart, Maybach, Freightliner, Western Star, Fuso, Setra, Orion i
Thomas Built Buses. Spółka jest notowana na giełdach papierów wartościowych we
Frankfurcie, Nowym Jorku i Stuttgarcie (symbol giełdowy DAI). W roku 2011 koncern,
zatrudniający ponad 271.000 pracowników, wyprodukował 2,1 mln pojazdów. Obroty
wyniosły 106,5 mld euro, a zysk operacyjny przed opodatkowaniem (EBIT) 8,8 mld euro.
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