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Magirus zdobywa dwa ważne kontrakty we Włoszech i Niemczech
Specjalizująca się w produkcji pojazdów strażackich marka Magirus otrzymała dwa duże zamówienia
na włoskie i niemieckie wozy strażackie, łącznie 200 sztuk.
Płock, 17 stycznia 2017 r.
Pod koniec roku 2016 Magirus, marka CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), osiągnęła dwa
ważne sukcesy, które dodatkowo wzmocniły jej harmonogram produkcji na rok 2017.
Oddział straży pożarnej włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyznał Magirus kontrakt
ramowy na 100 pojazdów strażackich. Kontrakt ten, podpisany na trzy lata, obejmuje dostawę
wozów „APS” (Auto Pompa Serbatoio) będących głównymi miejskimi pojazdami strażackimi
we Włoszech.
Nowa konfiguracja „APS” marki Magirus łączy podwozie Eurocargo 4x2 od Iveco, marki pojazdów
komercyjnych CNH Industrial, z Magirus Team Cab, najbezpieczniejszym wozem załogowym
na rynku. Ponadto, nowoczesne technologie, takie jak Program Stabilizacji Elektronicznej, czujniki
opon, przednie/tylne kamery z systemem nagrywania oraz pełne oświetlenie LED przyczyniają się
do skutecznego działania i umożliwiają zaawansowaną i bezpieczną walkę z ogniem. Zamówienie
na pierwsze 30 sztuk zostało już złożone pod koniec roku.
Pod koniec listopada Instytut Straży Pożarnej w Nadrenii Północnej-Westfallii, jedno z największych
centrów szkolenia strażaków w Niemczech, złożyło u Magirus duże zamówienie na 109 sztuk. Ten
kontrakt ramowy dotyczy produkcji i dostawy pojazdów strażackich Magirus LF-KatS przez okres
czterech lat, do roku 2021. Do decyzji o przyznaniu kontraktu przyczyniła się również wyjątkowa
jakość marki oraz wóz Magirus Team Cab.
Pierwsze 27 sztuk wozów dla Niemieckiej Straży Pożarnej zostało już zamówionych i wejdzie
do produkcji w pierwszych miesiącach 2017 r. Ceremonia przekazania odbędzie się w Magirus
Experience Center w Ulm w Niemczech, lokalizacji centrum klientów marki dla segmentu technologii
przeciwpożarowej.
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) jest światowym liderem na rynku dóbr kapitałowych. Firma szczyci się
ugruntowanym doświadczeniem przemysłowym, szeroką gamą produktów i globalnym zasięgiem działania. Każda
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