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SIA Aldaris, priklausantis Carlsberg įmonių grupei Latvijoje, papildė 
savo parką 9 naujais Iveco automobiliais  

Plėsdama turimą transporto priemonių parką Latvijos įmonė Aldaris 
pasirinko Iveco savo partneriu. Stambus alaus gamintojas šiuo metu turi 
40 distribucinių automobilių. Pagal įsigyjimo kontraktą, sudarytą 2011-
ųjų metų pradžioje, spalio 10 dieną 9 Iveco automobiliai buvo pristatyti 
alaus gamybos koncernui. 

Buvo pasirinkti 5 tonų Daily modelio bei 10 tonų Eurocargo modelio 
automobiliai. Daily furgonuose sumontuoti šiuolaikiniai, galingi, taupūs ir 
ekologiški dyzeliniai varikliai. Stumdomos durys abiejose automobilio 
pusėse padeda lengviau patekti į krovininę dalį, atlikti krovimo ir kitus 
prekių pristatymo darbus.  

Eurocargo sunkvežimiuose, įmontuoti ypač ekologiški, EURO 5 
normatyvus atitinkantys varikliai. Ant važiuoklių sumontuoti lengvi 
termoizoliaciniai kėbulai su hidrauline kėlimo įranga. 

Visi Aldaris užsakyti automobiliai yra su elektra šildomais galinio vaizdo 
veidrodžiais bei dienos žibintais, užtikrinančiais papildomą saugumą 
kelyje. Oro kondicionierius bei sėdynė ant hidropakabos garantuoja 
išskirtinį komfortą vairuotojui. Važiuoklės stiprumas ir tvirtumas, 
pailginantis transporto priemonės eksploatavimo trukmę, 
konkurencingos automobilių įsigijimo bei atpirkimo sąlygos, aptarnavimo 
kokybė  - pagrindiniai veiksniai, lėmę sėkmingą šio sandorio baigtį.    

Ernestas Jakubonis, Iveco atstovybės Baltijos šalims vadovas, teigė: 
“Mes džiaugiamės, kad būtent mūsų įmonės gaminamus automobilius 
pasirinko tokia žinoma kompanija kaip Carlsberg ir tikimės tolesnio 
bendradarbiavimo Latvijoje ir kitose Pabaltijo valstybėse“.  
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Iveco, Fiat Industrial grupės narė, projektuoja, gamina ir parduoda platų lengvųjų, 
vidutinių ir sunkiųjų komercinių transporto priemonių, visureigių sunkvežimių, miesto, 
tarpmiestinių ir turistinių autobusų asortimentą, taip pat specialiąsias transporto priemones, 
skirtas priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms, užduotims nepravažiuojamose vietovėse 
vykdyti, gynybos ir civilinės saugos įstaigoms. 

Iveco dirba daugiau nei 25 000 darbuotojų. Bendrovė valdo 24 gamyklas 11 šalių 
visame pasaulyje. Pažangios technologijos yra vystomos 6 valstybių tyrimų centruose. 
Bendrovė savo veiklą organizuoja ne tik Europoje, bet ir Kinijoje, Rusijoje, Australijoje bei 
Pietų Amerikoje. Daugiau nei 5 000 serviso centrų daugiau kaip 160 valstybių garantuoja 
techninę pagalbą bet kurioje pasaulio vietoje, kur tik naudojama Iveco transporto priemonė. 

 

Ryga  

2011-10-10 


