مـان للشـاحنـات واحلافـالت أ جي ـ ليبيا

من حنن
هي إحدي الشركات الليبية الكبرى العاملة في مجال تقنيات المركبات وقطع غيارها من خالل الوكالة
التجارية الرسمية للشركة من شركة "مان للشاحنات والحافالت فإننا نقوم بتقديم خدماتنا عبر منافذ
البيع والخدمات الرسمية في مقرنا في مدينة طرابلس إضافة إلي إنشاء مراكز خدمات مابعد البيع في
عدد من المدن الليبية الرئيسية نعمل مع فريق عمل مميز من المهندسين والفنيين المهرة لتقديم أعلى
مستوى من الخدمات التي تليق ببلدنا.
المنتجات التي نقدمها هي شاحنات مان من جميع الفئات واألحجام إضافة إلى الحافالت والتي تشمل
حافالت "مان" وحافالت "نيوبالن" والتي تعتبر من فئة حافالت النقل الفاخر .

عالمة منتجات مان

عالمة منتجات نيوبالن

ثالثة قيم تشير الى منتجات مان وتجعلها مميزة.

تشير الثالثة قيم لمنتجاتنا إلى متالزمتي المهمة
والرؤية.

الكفائة :االقتصادية للعمر اإلجمالي للمركبة.
القـرب من العـمـيـل :شـــراكــة بـنــــاء على
المرونة والثقة.
كمال المنتج :مركبات تثير.

االبتكار :حلول سابقه لزمنها.
الخصوصية :استقـاللـيـة تتيـح للعمـيـل سـمـة
مميزة.
التصميم :امتياز وجوده عالية تبدع بامتياز.

منتجات شركة مان للشاحنات والحافالت :
ـ الشـاحـنــــات لألعـمــــال والمـهــــام المختلـفــة من حمــولــة  7طن حتى  44طن.
ـ حــافـــالت مــــان للنقــل العــام والسـيــاحـي وللشـــركـات والنـــوادي الـريــاضـيــة.
ـ حــافـــالت نـيـوبــالن للنقــل الفـاخــر العـام والخــاص والمجـهـز.

كلمة رئيس جملس اإلدارة
شركة الميدان هي احدى الشركات الليبية الكبرى ،تأسست
الشركة سنة  1989في مدينة بنغازي  ,تعمل الشركة حتى تاريخ
اصدار هذا المنشور بكادر يبلغ تعداده الــ  150شخص موزعين
على القطاعات المختلفة للشركة  ,تعمل الشركة في مجال
تقنيات السيارات والشاحنات واآلليات الثقيلة  ,حيث نعمل على
توفير قطع الغيار المختلفة للسيارات والشاحنات واآلليات اضافة
الى قسم خاص بمعدات الورش والتقنيات الحديثة لالصالح
والمعايرة كما تحتوي الشركة على ادارة خاصة بالتدريب الداخلي
والخارجي عن طريق الشركة الليبية لالعداد والتدريب الفني .
تعمل الشركة بصفتها وكيل شركة مان للشاحنات والحافالت
على توفير مختلف انواع الشاحنات والحافالت وآليات العمل
المختلفة على الشاحنات سواء القالبات او صناديق المخلفات
والقمامة الى الرافعات او سيارات المطافي للمدن او الغابات
او المطارات  ,كما يوجد ملحقات اضافيه للشاحنات مثل آليات
الدعم والنقل والمساندة او مركبات التدخل السريع او االسعاف
المجهز بأعلى التقنيات .

المهندس  .صالح الدين مصطفى الجهاني
المدير العام | رئيس مجلس االدارة

شاحنات مان ـ مهما كان عملك نوفر لك أي من احتياجاته
شاحنات النقل المتوسط من  5.7طن

شاحنات النقل الثقيل حتى  44طن

شاحنات المطافئ واالنقاذ

مجموعة شاحنات  TGLبتجهيزات مختلفة
والستخدامات النقل المتوسط واألعمال األخرى.

مجموعـة شــــاحنــات  TGSألعـمـال النقـل الثقيـل
والمهام الصعبة اضافة لقوة عاليه في المحرك.

مجموعة شاحنات  TGSبتجهيزات المطافئ
واالنقاذ والتدخل الطارئ بقوة محرك عالية
وتجهيزات متنوعة.

مجمـوعـة شــاحـنـــات  TGMبتجهيــزات مختلفـة
والستخدامات النقل المتوسط وأعمــال النظافــة
والمطافئ والرفع.

مجموعة شاحنات  TGM-TGSخالطات ومضخات
الخرسانة بحموالت واحجام مختلفة.

مجمـوعــة شــــاحـنـــات  TGM-TGSبتجهيـــزات
المطافئ خاصة بالعمل في األحراش والغابات.

مجمــوعـة شــاحـنــات  TGM -TGLبتجـهـيــزات
مختلفه والستخدامات خاصة بحسب الطلب.

مجموعة شـــاحنــات  TGM-TGSألعمـــال المحاجر
وشركات البناء واالنشاءات بحسب الحمولة ومحاور
الدفع وقوة المحرك.

مجموعـة شـــاحنـــات مان بتجهيـــزات مطـافي
للمـطــارات ومــدارج الهـبــوط بقــدرة حصانية
تقارب  1000حـصـان وبتجهيزات عالية التقنية
والفعالية.

حافالت مان ـ وسيلة النقل العام احملرتفة ملختلف االستخدامات
حافالت مان  LION CITYخاصة بالنقل داخل المدن أو في استخدامات المواقع
مثل المطارات يمكن تجهيزها بالعديد من الملحقات لمالئمة احتياجات السائق
والراكب.

حافالت مان  LION REGIOخاصة بالنقل خارج المدن وللمسافات البعيدة يمكن
تجهيزها بالعديد من الملحقات لمالئمة احتياجات السائق والراكب.

حافالت مان  LION COACHخاصة بالنقل داخل المدن أو خارجها إضافة إلى
سفريات السياحة يمكن تجهيزها بالعديد من الملحقات لمالئمة احتياجات
السائق والراكب.

الفـخـــامــــة = نـيــوبـــالن
حافالت نيوبالن  CITYLINERللنقل داخل المدن باعتبارات النقل المريح الفاخر
االستخدامات السياحيه تقع ضمن هذا النطاق إضافة الى النوادي الرياضية.

حافالت نيوبالن  TOURLINERالنقل السياحي للمسافات الطويلة مع العديد
من التجهيزات المريحة للركاب كدورة المياه وخدمات الركاب وشاشات التلفزيون.

حافالت نيوبالن  STARLINERأرقى فئات النقل الفاخر المتطور في العالم
يمكن تجهيز هذه الفئة باي شكل سواء صالة اجتماعات أو غرف مكتبية أو غرف
نوم أو تجهيزات البيوت المتنقلة والمطاعم.

اآلليات اخلاصة والعسكرية
تشمل هذه الفئة على شاحنات القطر والرفع والسحب والنقل
الثقيل والتدخل السريع إضافة إلى آليات الهندسة والتدخل
الطارئ ونقل المهمات والمـواد الخاصة ـ كما يمكن تجهيز
هذه الشـاحنـات أو اآلليات بالعديد من الملحقات الداعمة
للمهمات المختلفة.

خـدمــات مـابعـد الـبـيــع
قمنا بانشاء مركز مبيعات الشاحنات والحافالت وقطع غيارها
االصلية على أعلى مستوى لضمان رضى العميل ويوجد
المركز األول في مدينة طرابلس في منطقة السواني اضافة
للعديد من المراكز االخرى والتي ستكون في القريب في
العديد من المدن الليبية األخرى لضمان تواجدنا في جميع
ربوع األراضي الليبية.
نعمـل على توفـيــر مخـتـلـف متطلبـاتكم من قطـع الغـيـار
والملحقات االخرى للشاحنات او الحافالت أو ملحقاتها ،مخازننا
دائما جاهزه لتلبية طلباتكم.
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