News Release
Allison 10-sebességes automata sebességváltóval kínálja a GMC a
2020 Sierra Heavy Duty-kat
A GM fogja gyártani a GMC Sierra Heavy Duty-ba kerülő Allison 10-sebességes váltókat
INDIANAPOLIS - 2019 január 23. – Az Allison Transmission Holdings Inc. (NYSE: ALSN), a
világ kereskedelmi célra készülő automata sebességváltóinak legnagyobb gyártója ma a GMCvel közösen bejelentette, hogy a 10-sebességes automata váltók elérhetővé válnak az új Sierra
heavy-duty (nagy teherbírású) járművekben. A 10-sebességes Allison váltóval felszerelt Sierra
2019 februárjában debütál.
“A vontatás a Sierra Heavy Duty vásárlói részére a legfontosabb szempont, ezért az autó új
műszaki megoldásai, köztük az Allison automata váltó, minden eddiginél könnyebbé teszik egy
utánfutó mozgatását és magabiztos vontatását” – mondta Jaclyn McQuaid, a GMC Heavy-Duty
járműveinek főmérnöke. A teljesen új 10-sebességes váltó a kisebb áttételeivel lehetővé teszi,
hogy a motor minden pillanatban optimális üzemmódban dolgozzon, akár változó terhelés és
terepviszonyok között is.”
Az Allison automata sebességváltó egyesíti a fokozott teljesítményt és a gazdaságos
üzemanyagfogyasztást, nagyobb erőátviteli rugalmasságot, kényelmesebb vezethetőséget,
valamint a jármű fejlettebb irányíthatóságát kínálja, mindemellett iparágvezető hírnévre tett szert
a rendelkezésre állás és a megbízhatóság terén. Az Allison 10-sebességes váltót nagy
teljesítményre és alacsony karbantartási költségekre tervezték; a GMC Duramax diesel
motorokkal párosítva pedig azt a kiemelkedő erőátvitelt és gazdaságosságot kínálja, melyet a
vásárlók elvárnak.
“Örülünk neki, hogy a General Motors a vevői részére tovább bővíti Allison termékkínálatát a
Sierrában” – mondta John Coll, az Allison Transmission globális marketingért felelős alelnöke.
“Az Allison Transmission és a GM együttműködése és innovációi már hosszú évekre nyúlnak
vissza.”

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.

Page 1 of 2

News Release

Press Contacts
Légrádi Edit
Alarcón & Harris
E-mail: elegradi@alarconyharris.com
Mob: +36 70 328 4780
Felső liget u. 6.
9970 Szentgotthárd, Hungary

Miranda Jansen
Allison Transmission Europe B.V.
Marketing Communications
miranda.jansen@allisontransmission.com
Tel: +31 (0)78 6422174
Baanhoek 188
3361GN Sliedrecht, The Netherlands

Fotók
2019 februárjától Allison márkájú 10-sebességges
automata váltók elérhetőek az új Sierra heavyduty (nagy teherbírású) járművekben.
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