News Release

Az Allison Transmission bemutatta termékeit június 8-13 között az
Interschutz kiállításon
A kereskedelmi járművek részére készülő automata sebességváltók legnagyobb gyártója
35 százalékkal jobb gyorsítást és precízebb manőverezhetőséget kínál
Hannover, Németország – Az Allison Transmission, a közepes- és nagy teherbírású,
haszongépjárművekben alkalmazott automata sebességváltók legnagyobb gyártója a június
8-13 között megtartott Interschutz kiállítás 27-es Épületében is bemutatta termékeit.
A járműgyártók világszerte kínálják az Allison automata váltóit tűzoltó és vészhelyzeti járművek
egész sorához, beleértve a reptéri sürgősségi-járműveket, létrás-, vagy tanker egységeket,
mentőautókat és egyéb berendezéseket. Legyen az városi, off-road vagy reptéri környezet, az
Allison váltók mindig magas teljesítményt nyújtanak és az innovatív Continuous Power
TechnologyTM (folyamatos erőátviteli technológia) jóvoltából folyamatos erőátvitelt biztosítanak a
meghajtott kerekekre.
Premier
MAN TGM, TGS teherjárművek Allison 3000 Series™ és 4000 Series™ modellekkel
Az MAN és az Allison is világszerte kiváló megítéléssel rendelkezik a tűzoltó flották körében, és
most a két vállalat együtt dolgozik azért, hogy az MAN TGM és TGS járművek még jobb
teljesítményt nyújtsanak. Az Allison automata sebességváltók 3000 Series és 4000 Series
modelljei hamarosan elérhetők lesznek a közép- és nagy-teherbírású MAN járművekben is.
Az Interschutz látogatói megtekinthették az MAN TGS 18.400 4x4-es alvázzal szerelt változatát
az Allisonnál. Ezt a speciális járművet az osztrák Alpokban való működésre gyártották. A 400
lóerős motort egy Allison 4000 Series automata sebességváltóval házasították, így érve el
kivételes gyorsítást és teljesítményt. Az Allison 4000 Series modellek nyomaték-többszörözésre
alkalmasak és folyamatos erőátvitelű váltásokat tesznek lehetővé, ezzel érve el a jármű
páratlanul könnyed indulását, gyorsulását és felügyeletét, még terhelt állapotban vagy nehéz
terepviszonyok között is.
Econic HLF 20/16: Ha kevés a hely
Egy Mercedes-Benz Econic 1830 L 4x2 típusú jármű HLF 20/16-os felépítménnyel (tűzoltó
jármű) és Allison 3000 Series automata sebességváltóval szintén bemutatásra került az Allison
standján. A járműnek, mely jelenleg Hannoverben működik, a megszokottnál rövidebb a
fordulási sugara, mindössze 13.5 méter, amit a hátsó kormányzott tengelynek köszönhet. A
standard fordulási sugár 16.5 méteréhez képest az Econic HLF ideális jármű sűrű városi
területeken, szűk utcákban és sétányokon. A HLF 20/16 felépítménye az Econic alacsonyPage 1 of 4
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padlójával és hátsó-tengely meghajtásával egy kompakt és nagyon jól manőverezhető járművet
eredményez. Az Allison szabadalmaztatott nyomatékváltója teszi lehetővé ezt a precíz
manőverezést még kis sebességnél is, ami a kritikus helyzetekben is teljes kontrolt jelent. Az
Allison automatája ezen kívül olyan felső pozícióban elhelyezett kihajtási (PTO) lehetőséget is
tartogat, melyhez könnyen integrálható bármely magas színvonalú vészhelyzeti berendezés.
Tűzoltó és mentő járművek: Az Allison más
Az Allison minden tűzoltó és vészhelyzeti járműhöz a hozzá illő terméket kínálja – legyen az
1000 SeriesTM váltó mentőautókhoz, tűzoltó, és parancsnoki járművekhez, vagy 3000 Series és
4000 Series speciális célú járművekhez, mint a forgatható létrák és daruk, víztartályos vagy
reptéri vészhelyzeti járművek.
A Continuous Power Technology (folyamatos erőátvitel) alkalmazásával, kifinomult elektronikus
elemekkel, a hajtásláncba történő egyszerű integrálhatósággal, valamint a motor vezérelt PTOval (kihajtás), az Allison sebességváltók segítenek a teljesítmény, a funkciónak történő
megfelelés és a biztonság növelésében, amikor életekről van szó.
Az Allison termékeit az Interschutz több standján is megtekinthették az érdeklődők. Az MAN
standján egy reptéri személyzeti mentő és tűzoltó járművet állítottak ki, TGS 33.540 6x6 BB
Euro V modellt Allison 4000 Series váltóval és Ziegler felépítménnyel, valamint egy TGM 15.290
4x4 BL Euro VI modellt Allison 3000 Series váltóval és Rosenbauer HLF20 felépítménnyel.
További gyártók, így a Mercedes, Iveco és Scania standján is megtalálhatók voltak az Allison
váltóval felszerelt járművek.
Az Allison Transmission
Az Allison Transmission (NYSE: ALSN) a közepes- és nagy teherbírású, haszongépjárművekben
alkalmazott automata sebességváltók legnagyobb gyártója, valamint vezető szerepet tölt be a városi
buszokban alkalmazott hibrid-meghajtások gyártásában is. Az Allison váltókat többek között
hulladékgyűjtő-, építőipari-, tűzoltó-, és áruelosztó-járművekben, buszokban, lakóautókban, valamint a
védelmi és energia-szektorban alkalmazzák. Az 1915-ben alapított vállalat központja Indianapolisban
(Indiana állam, USA) működik, és hozzávetőleg 2700 dolgozója van világszerte. Az Allison több mint 80
ország piacán van jelen, regionális központjai működnek Hollandiában, Kínában és Brazíliában, gyárai
pedig az Amerikai Egyesült Államokban, Magyarországon és Indiában találhatók. Az Allison világszerte
hozzávetőleg 1400 független kereskedelmi és forgalmazó helyszínnel is rendelkezik. Bővebb
információért kérjük, látogasson el az allisontransmission.com weboldalra.
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Fotók csak szerkesztőségi célra
Az Allison Transmission kiváló teljesítményű váltóinak
egész sorát mutatta be a június 8-13 között
megrendezett Interschutz kiállításon.

© Allison Transmission
Az MAN standján a TGM 15.290 4x4 BL Euro VI
modell volt látható Allison 3000 Series váltóval és
Rosenbauer HLF20 felépítménnyel.

© MAN Truck & Bus AG
Az MAN standján egy reptéri személyzeti mentő és
tűzoltó jármű is látható volt TGS 33.540 6x6 BB Euro V
modell, Allison 4000 Series váltóval és Ziegler
felépítménnyel.

© Albert Ziegler GmbH

A Mercedes-Benz Econic 1830 L, 4x2 modellje, HLF20
felépítménnyel (tűzoltó jármű) és az Allison 3000
Series automata sebességváltójával az Allison
standján volt látható.

© Feuerwehr Hannover
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A Mercedes-Benz Econic 1830 L, 4x2 HLF 20
felépítménnyel (tűzoltó jármű) és Allison 3000 Series
automata sebességváltóval jelenleg Hannoverben
működik. A fordulási sugara 13.5 méter, ami a
szokásosnál rövidebb a hátsó kormányzott tengelynek
köszönhetően.
© Feuerwehr Hannover

8x8 Panther a Düsseldorfi reptéri tűzoltóságon, Volvo
D16 és Allison 4000 Series iker-erőforrással, összesen
1,030 kW (1.400 lóerő) teljesítménnyel.

© Allison Transmission
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