
Nové ťahače IVECO S-WAY pre spoločnosť TQM

Majú mnoho výhod a nových vyspelých riešení. Napríklad nižšiu spotrebu, lepší výhľad z 
prepracovanej kabíny. A hlavne, v súčasnej dobe veľmi dôležitú konektivitu. Nový IVECO S-
WAY prináša v porovnaní so svojim predchodcom zásadnú zmenu v dizajne a komforte kabíny.

K zlepšeniu aerodynamiky a tým tiež aj spotreby prispela nová integrovaná nezávislá 
klimatizácia pod kabínou. Vnútri kabíny je nové takmer všetko: zväčšil sa vnútorný objem aj 
výška, nová je ergonómia sedačiek, tvar volantu, ľahšia dostupnosť všetkých ovládacích prvkov 
i nové tichšie teplovodné kúrenie.

Tieto nové ešte modernejšie vozidlá prevzala od AGROTEC Group spoločnosť TQM - holding 
s.r.o.

Dvanásť vozidiel IVECO S-WAY tak zamierilo do Opavy. Šesť ťahačov v tradičnej žltej farbe, z 
toho štyri v prevedení "lowdeck". Zvyšné vozidlá boli dodané v bielej farbe s klasickou variantou 
podvozku.

Zaobstaraním týchto nových vozidiel spoločnosť TQM - holding s.r.o. obnovila a rozšírila svoj 
vozový park ako pre existujúcich, tak aj pre nových zákazníkov z oblasti prepravy pre veľké 
obchodné reťazce. Šesť žltých ťahačov návesov bude využité na ťahanie štyroch plachtových 
návesov LOWDECK a dvoch plachtových návesov "štandard". Šesť bielych ťahačov návesov sa 
využije na ťahanie skriňových chladiarenských návesov. "Očakáva sa, že tieto najnovšie modely 
budú plniť svoju funkciu bezproblémovo, s lepším vybavením a komfortom pre vodiča a budú 
prevádzkované s výraznou úsporou spotreby pohonných hmôt," dodáva Ing. Jiří Mainuš, konateľ 
spoločnosti TQM - holding s.r.o.

"Táto zákazka pre nás znamená významný krok v predaji nových vozidiel IVECO S-WAY. 
Chceme, aby vozidlá boli vidieť na cestách, a aby sa prvé dojmy a fakty z prevádzky stali 
podporným nástrojom pri predaji ďalším zákazníkom, "povedal Ing. Martin Janča, riaditeľ divízie 
nákladných automobilov spoločnosti AGROTEC Group

Na predané vozidlá IVECO S-WAY má AGROTEC Group výbornú spätnú väzbu. "Najmä 
výrazné zníženie spotreby bude bonusom pri kúpe týchto ťahačov. Chcem preto poďakovať 
spoločnosti TQM za túto obchodnú príležitosť a popriať im veľa kilometrov bez nehôd, "dodal 
Ing. Janča. 
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IVECO

IVECO is a brand of CNH Industrial N.V., a World leader in Capital Goods listed on the New York Stock Exchange 

(NYSE: CNHI) and on the Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO designs, 

manufactures and markets a wide range of light, medium and heavy commercial vehicles, off-road trucks, and vehicles 

for applications such as off-road missions. 

The brand’s wide range of products include the Daily, a vehicle that covers the 3.3 – 7.2 ton vehicle weight segment, 

the Eurocargo from 6 – 19 tons and, in the heavy segment above 16 tons, the Trakker (dedicated to off-road missions) 

and the IVECO WAY range with the on-road IVECO S-WAY and the IVECO X-WAY for light off-road missions. In 

addition, the IVECO Astra brand builds off-road trucks, rigid and articulated dumpers as well as special vehicles. 

IVECO employs close to 21,000 individuals globally. It manages production sites in 7 countries throughout Europe, 

Asia, Africa, Oceania and Latin America where it produces vehicles featuring the latest advanced technologies. 4,200 

sales and service outlets in over 160 countries guarantee technical support wherever an IVECO vehicle is at work. 

For further information about IVECO: www.iveco.com

For further information about CNH Industrial: www.cnhindustrial.com
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Instagram: https://www.instagram.com/iveco/  
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