Bevezetés

A haladás kerekei minden nap mozgásban vannak. Minden egyes
kiszállított csomaggal, elszállított gyermekkel és betartott határidővel
a világ egy lépéssel előbbre jut. Az Allison Transmission pedig olyan
sebességváltókkal hajtja ezeket a kerekeket, melyek világszerte híresek
megbízhatóságukról, tartósságukról és teljesítményükről.

A járművek tulajdonosai és üzemeltetői
a világon mindenhol elismerik azokat az
előnyöket, melyeket az Allison automata váltói
nyújtanak. A kiemelkedő hatékonyságot. A
megnövelt termelékenységet. A tulajdonosok
csökkenő költségeit. Az üzemeltetők kényelmét
és biztonságát. A haszongépjárművek számára
az Allison tervezi, építi és fejleszti a világ
legmegbízhatóbb automata sebességváltóit,
amelyek teljes nyomaték mellett kapcsolják az
egyes sebességfokozatokat.

Amikor egy mentő-, vagy tűzoltó-autó bevetésre
indul, magabiztosan teheti, ha tudja, hogy egy
Allison váltó segítségével ér oda. Városi és
iskolabuszok, szállítmányozó, hulladékgyűjtő,
katonai járművek és terepjárók végzik napi
tevékenységüket az Allison sebességváltók kiváló
paramétereinek köszönhetően.

Allison Transmission - az automata sebességváltó élménye,
a minőség, megbízhatóság, tartósság, a sokrétű alkalmazás
és a vásárlók kiszolgálásának páratlan kombinációja.
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Történet és Hagyomány

Jim Allison, Arthur Newby,
Carl Fisher és Frank Wheeler
megalapítják az Indianapolis
Motor Speedway
autóverseny- pályát.

Az első „Indianapolis
Speedway 500 mérföldes
Nemzetközi Autóverseny”.

Elkészül a 100.000-dik
Allison haszongépjármű
sebességváltó.

Az Allison bemutatja az új
közúti automata váltót, mely
4-elemből álló
nyomatékváltó, hat
előre- és egy hátramenetet
tartalmaz.

A GM eladja az Allison
gáz-turbina üzletágat; az
Allison az újonnan
megalakuló GM Power
Products and Defense
Operations csoport tagja lesz.

Az első X200 katonai
sebességváltó gyártása.

Az első XT-1410-2
sebességváltó gyártása.
A Detroit Diesel Allison a
General Motors Allison
Transmission divíziója lesz.

Az Allison alapítása: 1915.
szeptember 14.

A vállalat neve Allison
Engineering Company-ra
változik.

Az Allison
bemutatja az MT szériát.

TT-2000
Hydro Powertshift
sebességváltó
bevezetése.
Az Allison ügyvezetője és
főmérnöke, Norman H. Gilman
kifejleszti az acél-erősítéses
bronz csapágyat, mely
megnöveli a harci repülőgépek
motorjának élettartamát

Az Allison Transmission elkötelezett
a haladás mellett, büszke
történetére, az innovációra való
nyitottságára és termékeire, melyek
elsőrangúak.

1915-ben James A. Allison megalapította
a későbbi Allison Transmissiont és ezzel
olyan folyamatot indított el, melynek
eredményeképpen 1946-ban a cég legyártotta az
első nehézgépjárművekhez használt automata
sebességváltót. Ettől kezdve a vállalat a
közepes- és nagy-teherbírású automata
sebességváltók és hibrid rendszerek piacvezető
tervezőjévé, fejlesztőjévé, gyártójává és
értékesítőjévé vált. Az évek során az Allison
jelentős befektetésekkel élt a legújabb
technológiai fejlesztéseket illetően csakúgy, mint
a munkatársaival kapcsolatban azzal a céllal,
hogy termékei a legjobbak legyenek. Innováció
és tapasztalat tette az Allisont olyan szakértővé,
akiben megbíznak, s a világ vezető haszon- és
katonai-gépjármű gyártói is járműveik széles
skálájához az Allison termékeit választják.
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A General Motors
megvásárolja az Allison
Engineering Company-t;
Norman Gilmant elnök
igazgatóvá nevezik ki.

Tüdőgyulladásban, hirtelen
meghal Jim Allison.
A kétutas
DP-8000 sebességváltó
gyártásának bevezetése,
amely az addigi legnagyobb
Allison váltómű.

Gilman és az Allison egy
csoportja kétkedések
közepette kezdik el a V1710
motor fejlesztését: szükség
van-e olyan motorra, mely
egymagában képes ekkora
teljesítményre.

Az Allison megkezdi a
CD-850 sebességváltó
gyártását tankokhoz. Ez
a divízió történetének
legjelentősebb gyártmánya.

Az első vasúti
sebességváltó gyártása; a
Budd szerelvényekben
alkalmazták.

A 10.000-dik
sebességváltót az USA
hadseregéhez szállítják.

Az Allison bejelenti az új
DP-8960-at, nagy
teherbírású terepes
járművekhez.
Új, elektromos
sebességváltó-vezérlés
bevezetése a terepes
járművekhez.

A Detroit Diesel Enginnel
történő összeolvadás.
Megalakul a Detroit
Diesel Allison divíziója,
Detroit központtal.

Az első teljesen automata
sebességváltó nagy
tehergépjárművekhez,
markolókhoz és egyéb nagy
teherbírású terepes alkalmazásokhoz; a modell: CLBT 750.

Az első terep-felhasználású
automata sebességváltó
bevezetése.

Az USA
hadserege TX-100
sebességváltók
szállítására köt
szerződést.

Az Allison 75. születésnapja;
30 000 addigi partner
gyűlik össze az Allison
székhelyén, Indianapolisban,
hogy megünnepelje az
eseményt.

Az elektromos
vezérlésű
World
Transmission bevezetése.

Az Allison nagy tengerentúli
Road Show-t szervez, melyet
„Az 1989-es Európai Karaván”ként jegyeznek.

Az Allison alkalmazni kezdi a
karcsú gyártási módszert és
bevezeti az Allison Gyártási
Rendszert (APS), mely egy
elemekből álló megmunkálási rendszer; 10.000 gépet és
kiegészítő berendezést
rendeznek át a gyárakban.

A négysebességes AT 540
automata sebességváltó
bejelentése.

Az Allison Engineering
Company a General Motors
divíziójaként működik tovább.

Az első Allison „V”
sebességváltót kiszállítják a
GM teherautó- és
busz-összeszerelő üzemébe.

1.5 millió US-dolláros
szerződés elnyerése XTG-411
katonai sebességváltók
szállítására.

Az Apolló 11 űrhajósai
először szállnak le a holdon;
az Allison üzemanyag tartályai
is ott vannak a történelmi
pillanatban.

A V1710 a világ első 1000
lóerős motorja, mely
teljesíti a 150 órás tesztet.

Az Allison a Detroit
Diesel részére
megkezdi hajózási
feladatokra készülő
sebességváltók
gyártását, ezzel belép a
sebességváltó-piacra.

Az „A-osztályú”
lakóbuszokban
használható, új
automata sebességváltó;
az AT 542 modell.

Az első európai iroda
megnyitása.
A brazil iroda
megnyitása.
Az X-1100
sebességváltó
gyártásának
elindítása az új
M1A1 Abrams
tankhoz.

Az első AT 545
modell négy
előre- és egy
hátrameneti fokozattal;
jelentős előnyöket kínál a
világ közepes teherbírású
sebességváltóinak piacain.

Az
első 4-sebességes
automata váltó a 72.000
font összteherbírású közúti
járművekhez; a modell: HT-740.
A Modern Metals
magazin
öntvény-versenyének
fődíját az új,
V-730-as automata
sebességváltó 148
fontos öntvénye nyeri el.

Az 1000 Series™ és 2000
Series™ sebességváltók
bemutatása.
A magyar gyárban,
Szentgotthárdon elkezdődik
a termelés.

A maga nemében első,
párhuzamos hibrid
technológia leleplezése.
Az Allison
Transmission 1.0
verziójú
diagnosztikai
egységének bevezetése.
Az első indiai iroda
megnyitása.

A SCAAN kifejlesztése
segíti, hogy a sebességváltók
különféle alkalmazások során is
megbízhatóan üzemeljenek.

Az első sebességváltó,
melyet Univerzális Elektromos
Vezérléssel (UEC) szerelnek,
a HT 741 UEC.
A nagy
teherbírású automata
sebességváltók új generációja
a DP 8962; több mint 15
új technológiai változást
tartalmaz.

Az Allison Transmission
kiválik a General Motorsból.
Létrejön az Allison
Transmission, Incorporated.
Az 5 milliomodik
kereskedelmi sebességváltó
legyártása.

Elkészül az Allison 1-milliomodik
1000/2000 szériás sebességváltója.

A Hybrid busz program
bemutatása New York város
közlekedési hatóságának.

A hibrid elektromos
program bevezetése.
Az Allison Transmission a
GM Powertrain része lesz.
Nemzetközi típusok és
az Allison 4. Generációs
vezérléseinek fejlesztése a
nemzetközi piacok
kiszolgálására.
A váltókat a gyártók egyedi
igényének megfelelően készre
szerelő központ nyílik Sanghajban.
Az Allison olyan kifinomult
előrejelző alkalmazást vezet be,
mely a vásárlók részére lehetővé
teszi a használati
költséghatékonyság növelését.
Az indiai Chennai-ban gyár
nyílik, illetve regionális
központ marketing és
értékesítési irodával

Az Allison gyárának és
bemutató pályájának avatása
Szentgotthárdon.

Az Allison turbojet
motorok 2.5 millió repülési
órát teljesítenek.
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Telephelyek
Sliedrecht,
Hollandia
Milbrook,
Egyesült Királyság

Bollebygd,
Svédország
Moszkva, Oroszország

Mainz,
Németország
London, Kanada

Párizs,
Franciaország
Madrid,
Spanyolország

INDIANAPOLIS, usa

Peking, Kína

Szöul, Dél-Korea

ISTANBUL, TURKEY

Torino,
Olaszország

Tokió, Japán
Shanghai, Kína

delhi, India

Steyr,
Ausztria
Mexikóváros, Mexikó

Budapest,
Magyarország
Szentgotthárd,
Magyarország

Chennai, India

Singapore City, Singapore

Sao Paulo, Brazília

Az Allison Transmission globális vállalat, melynek
központja Indianapolisban (Amerikai Egyesült Államok,
Indiana állam) található.

Kereskedelmi irodák,
regionális központok
A világpiac minden szegmensében regionális
központok nyíltak, saját személyzettel. Minden
nagyobb piacon értékesítési irodák és az
egész világra kiterjedő elosztó-hálózat segíti
munkájukat.

Gyárak
Az Allison gyártó és összeszerelő egységei
megtalálhatók Indianapolisban, Szentgotthárdon
(Magyarország) és Chennai-ban (India). Az
Allison Transmission regionális központokat,
a váltókat a vásárlók egyedi igényeinek
megfelelően készre szerelő, illetve alkatrészellátó
központokat üzemeltet Braziliában,
Hollandiában, Kínában és Indiában.

Sydney, Ausztrália

Buenos Aires, Argentína

Készre szerelő központok
Azért, hogy az Allison váltók a lehető
legmagasabb értéket képviseljék, és a
járművekbe könnyen beépíthetők legyenek,
minden gyártó részére annak igényei szerint
véglegesítjük a terméket az un. készre szerelő
központokban. A vásárló igénye szerint minden
váltó egyedi lesz, melyet az Allison és a
járműgyártó kódszáma azonosít be. Az Allison
elkötelezett aziránt, hogy a lehető legmagasabb
minőségi színvonalon végezze a váltók
készre szerelését.

Alkatrészellátó központok
Az Allison Transmission regionális alkatrészellátó
központokkal rendelkezik, melyek hatalmas
raktárkészlettel működnek. E központokat úgy
helyezték el, hogy az Allison kiterjedt
szerviz-hálózatának gyors kiszolgálását
tegyék lehetővé.

Indianapolis, USA

Steyr, Ausztria

A vállalat központja, Értékesítési Iroda, Gyár,
Alkatrészellátó központ

Értékesítési Iroda

London, Kanada

Értékesítési Iroda

Értékesítési Iroda

Mexikóváros, Mexikó
Értékesítési Iroda

Sao Paulo, Brazília
Regionális központ, Értékesítési Iroda, Készre
szerelő központ, Alkatrészellátó központ

Buenos Aires, Argentína
Értékesítési Iroda

Sliedrecht, Hollandia
Regionális központ, Értékesítési Iroda, Készre
szerelő központ, Alkatrészellátó központ

Szentgotthárd, Magyarország
Gyár

Milbrook, Egyesült Királyság
Értékesítési Iroda

Mainz, Németország
Értékesítési Iroda

Párizs, Franciaország
Értékesítési Iroda

Madrid, Spanyolország
Értékesítési Iroda

Torino, Olaszország
Értékesítési Iroda

Budapest, Magyarország
Bollebygd, Svédország
Értékesítési Iroda

Moszkva, Oroszország
Értékesítési Iroda

Isztanbul, Törökország
Értékesítési Iroda

Chennai, India
Regionális központ, Értékesítési Iroda, Gyár, Készre
szerelő központ, Alkatrészellátó központ

Delhi, India
Értékesítési Iroda

Shanghai, Kína
Regional HeadQuarters, Sales Office,
customization center, parts distribution center

Peking, Kína
Értékesítési Iroda

Szöul, Dél-Korea
Értékesítési Iroda

Tokió, Japán
Értékesítési Iroda, Átalakító központ

Szingapúr
Értékesítési Iroda

Sydney, Ausztrália
Értékesítési Iroda
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Különleges alkalmazások
Reptéri szolgáltatás

Busz
Lakóbusz

Közszolgálati

Nyerges billenő

Építőipar

Nehézáru szállítása

Hulladék-gyűjtő
Tűzoltó / Mentő
Terminál vontató
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Daru

Áru elosztó
Hosszú-távú szállítás

Bányászat
Rövidtávú szállítás

Mezőgazdaság

Katonai

Olaj kitermelés
Az Allison termékeiben a világ vezető járműgyártóinak
százai bíznak. Az Allison termékeit a járművek széles
palettájában alkalmazzák.
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Termékek áttekintése
Közúti alkalmazás
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Kisteherautók széles választékában történő alkalmazásra tervezték
közúti- és személyszállítási célra.

Hatékonyan alkalmazható a legkülönbözőbb körülmények között, a
nagy teherbírású járművek mozgását hatékonyabbá teszi, könnyebb
vezethetőséget kínál.

1000-es széria

2000-es széria

3000-es széria

4000-es széria

• Kisteherautók számára fejlesztették,
melyek bruttó össztömege max. 9.000 kg
(19.850 font)
• Maximum 224 kW teljesítmény (300 LE)
•	Rövid és hosszú áttétel
• Turbináról meghajtott kimenet, választható 		
reteszeléssel az üres fokozathoz
• Választható parkolás rögzítő kilincs
• 6 sebességfokozatig, gazdaságos fokozattal is
•	Fejlett elektromos vezérlés az optimalizált
működés- és karbantartási periódus
biztosítására.

• Teherautók részére fejlesztették, melyek
bruttó össztömege max. 15.000 kg
(33.000 font)
• Maximum 224 kW teljesítmény (300 LE)
• 	Rövid és hosszú áttétel
• Hajtáslánc által meghajtott kimenet,
választható reteszeléssel az üres fokozathoz
• Választható parkolás rögzítő kilincs
• 6 sebességfokozatig, gazdaságos fokozattal
•	Fejlett elektromos vezérlés az optimalizált
működés- és karbantartási periódus
biztosítására.

• Közepes teherbírású járművekhez fejlesztve
• Maximum 336 kW teljesítmény (450 LE)
• 	Rövid és hosszú áttétel a közúti- illetve terep
alkalmazások széles választékához
• 7 sebességfokozatig
• Motor-vezérelt kimeneti lehetőség
• Választható integrált kimeneti retarder növeli
a fékerőt és kíméli a fékeket
•	Fejlett elektromos vezérlés az optimalizált
működés- és karbantartási periódus
biztosítására.

• 	Nagy teherbírású járművekhez fejlesztve
• Maximum 507 kW teljesítmény (680 LE)
• 	Rövid és hosszú áttétel a közúti és terep
alkalmazások széles választékához
• 7 sebességfokozatig
• Motor-vezérelt kimeneti lehetőség
• Választható integrált kimeneti retarder növeli
a fékerőt és kíméli a fékeket
•	Fejlett elektromos vezérlés az optimalizált
működés- és karbantartási periódus
biztosítására.

Tipikus alkalmazások:
- Repterek földi kiszolgáló járművei
- Városi, elővárosi és helyközi buszok
- Begyűjtő-elosztó szállítmányozás
- Mentők
- Lakókocsi
- Közszolgálati
- Hulladék-gyűjtő
- Iskolabusz
- Ingázó-járatok

Tipikus alkalmazások:
- Repterek földi kiszolgáló járművei
- Városi, elővárosi és helyközi buszok
- Begyűjtő-elosztó szállítmányozás
- Mentők
- Katonai
- Lakókocsi
- Hulladék-gyűjtő
- Ingázó-buszok

Tipikus alkalmazások:
- Repterek földi kiszolgáló járművei
- Mezőgazdaság
- Betonkeverő
- Áruszállítás
- Mentők
- Tűzoltók
- Lakókocsi
- Közszolgáltatók
- Hulladék-gyűjtők
- Rövidtávú szállítás
- Különleges reptéri funkciókat ellátó járművek
- Terminál vontató

Tipikus alkalmazások:
- Autómentő
- Betonkeverő
- Építkezések
- Begyűjtő-elosztó szállítmányozás
- Mentők
- Tűzoltók
- Nehézáru szállítás
- Hosszú távú szállítás
- Bányászat
- Lakókocsi
- Hulladék-gyűjtő
- Rövid távú szállítás
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Termékek

Termékek

Terep alkalmazások (ORS)

Billenős és nyerges billenős teherautókban és egyéb terepes járművekben
történő alkalmazáshoz fejlesztették, ahol a ciklusidők fontosak.

Távolsági, városi és elővárosi buszok egyedi igényeinek megfelelően
fejlesztett automata sebességváltók, melyek teljes nyomaték- átvitel
mellett kapcsolnak.

• Elérhető a 3000 és 4000 széria termékeivel
• Megnövelt termékértékelés és egyedi
idő-alapú termék-garancia, mely azon
vásárlók igényeit elégíti ki, akik elsősorban
nehéz terepviszonyok között dolgoznak
• 6 sebességfokozatig
• Gazdaságos fokozattal
• Az erőátvitelek széles választéka
• 	Rövid és hosszú áttétel
• Választható retarder
• Motor által hajtott teljesítmény-kihajtás
• Választható nyomatékelosztó előkészítés
•	Fejlett elektromos vezérlés az optimalizált
működés- és karbantartási periódus
biztosítására.

Allison Torqmatic® széria

Tipikus alkalmazások:
- Nyerges billenős teherautó
- Billenős teherautó
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Allison Torqmatic® széria

• 	Rövid áttétel
• 6 sebességfokozatig
• Gazdaságos fokozat
• Választható retarder
• Választható motor-vezérlésű kimenettel
•	Fejlett elektromos vezérlés az optimalizált
működés- és karbantartási periódus
biztosítására.

Tipikus alkalmazások:
- Reptéri buszok
- Városi buszok
- Távolsági buszok
- Ingázó-buszok
- Elővárosi buszok
- Túra buszok
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Termékek

Termékek

Olajkitermelő széria (OFS)

Terep alkalmazások

Robosztus, fejlett technikát és költséghatékony működést
megvalósító sebességváltó a kútfúrásokat végző eszközökhöz.

Mobil, statikus és szállító alkalmazásokat
magába foglaló sorozat.

Olajkitermelő széria (OFS)

5,6,8,9000-es széria

• Speciálisan olajkitermelésre fejlesztett
alkalmazás
• Választható anodizálás a korrózió
megelőzésére
• Testreszabott szoftver megoldások
• Kettős módozat a jármű meghajtásához
és másodlagos módozat a szivattyúzáshoz
és csörlőzéshez
• Több-stratégiás sebességváltási módozatok
melyek fix áttételű váltásokat, és
teljesítmény megszakítás nélküli
áttétel-módosítást is biztosítanak
szivattyúzáshoz, illetve csörlőzéshez.
• ATEX tanúsítással rendelkező
váltó-csomagok

•
•
•
•
•
•

Maximum 8 sebességig
Max. 2 hátrameneti sebesség
Választható retarder
Választható teljesítmény-kihajtás
Választható nyomaték-osztómű
Választható parkoló-fék

Tipikus alkalmazások:
- Mobil fúrótornyok
- Reptéri autómentő/tűzoltó/mentő
- Reptéri (csomag) szállító
- Bányászat
- Billenőplatós / teherszállító
- Stabil fúrótornyok

Tipikus alkalmazások:
- Kútfúrási feladatok
- Mobil fúrótornyok
- Nehéz csörlőzés
- Stabil fúrótornyok
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Termékek

Elektromos hajtás

2003 óta gyártják a tömegközlekedési eszközökhöz. Az Allison
kétmódozatú párhuzamos hibrid rendszere átmenet a hagyományos
mechanikus, motorral történő meghajtási rendszerek és a zéró káros
anyag kibocsátással működő technológiák között. Az ilyen egyedülálló
hibrid rendszerrel felszerelt buszoknak jelentősen csökken az üzemanyag
felhasználásuk, káros anyag kibocsátásuk, valamint csendesebbek, mint
hagyományos dízelüzemű társaik.

• Egyedülálló Két-módozatú párhuzamos
hibrid, szabadalmaztatott dizájn
• Az üzemanyag-felhasználás, káros anyag
kibocsátás és zaj drasztikus csökkenése
• Maximum 246 kW teljesítmény (330 LE)
•	Fejlett nikkel-fém-hidrid energiatároló
rendszer
•	Nincs szükség az akkumulátor pihentetésére
• Igazoltan megbízható és tartós városi buszok
üzemi ciklusaiban

Alkalmazások:
- Buszok
- Távolsági járatok
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Termékek

Termékek

Katonai Alkalmazások
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Speciális szériák (SP)

Az Allison Transmission vezető szerepet tölt be a világpiacon
kereszt-meghajtású sebességváltók fejlesztésében, gyártásában és
szervizelésében katonai hernyótalpas járművek számára. Az Allison
egyedülálló sebességváltói egyetlen kompakt és erős egységben
biztosítják a kormányzást és a fékezést.

Arra fejlesztették, hogy megfeleljen a kemény igénybevételt
kívánó katonai, daru-szállító, valamint közúti-, vagy terep
alkalmazások igényeinek.

X1100

X200

Speciális szériák (SP)

• Hernyótalpas, nehéz – 45.359-63.503 kg
(100.000-140.000 font) közötti - harci
járművekhez fejlesztették
• Akár dízel vagy turbina motorral is
működtethető, max. 1.119kW (1.500 LE)
teljesítményig
• 4 előremeneti és 2 hátrameneti sebesség
• 	Fokozatmentes sebességgel vezérelt
hidrosztatikus kormányzás
• Integrált soktárcsás olajfék

• Könnyűtől az alsó középkategóriás
hernyótalpas járművek számára
18.144 kg-ig (40.000 font)
• Integrált hajtó-, fékezőmű egy kompakt
rendszerben
• 298 kW (400 LE) teljesítményig
• Magasabb vagy alacsonyabb sebességű
motorokhoz
• Teljesen elektronikus vezérlés a modern
motorokhoz illesztve. A diagnosztika elérhető
a fokozatválasztó kijelzőjén

• Elérhető minden nemzetközi széria
konfigurációjában
• 	Rövid és hosszú áttétel
• 7 sebességfokozatig
• Gazdaságos fokozat
• Választható retarder
• Motor által hajtott teljesítmény-kihajtás

Tipikus alkalmazások:
- Önjáró daru
- Katonai harci járművek
- Katonai támogató/taktikai járművek
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Globális Gyártási Rendszer és Minőség

Fókuszban a Minőség
Az Allison Transmission Globális Gyártási Rendszere az alábbi alapelvekre épül: Egységesítés,
Emberek bevonása, Beépített minőség, Rövid átfutási idő és a Folyamatos fejlesztés.

Ezekre az alapokra építve tervezik meg
a folyamatokat és képzik a dolgozókat,
hogy mindenkor minőségi alkatrészeket
állíthassanak elő: az alkatrészek
megmunkálásától a sebességváltó végső
összeszereléséig. A termék tesztelése és
ellenőrzések ezrei biztosítják naponta
e gyártási rendszer zökkenőmentes
kivitelezését.

A gyárakban alkalmazott
fejlett technológiák, modern
gyártóberendezések és egységesített
munkamódszerek biztosítják, hogy az
Allison termékei világszínvonalúak
legyenek. Az Allison elkötelezett a
munkahelyek rendezettsége, a jól
karbantartott gépek és munkatársai
lelkesedése iránt...

...mindezt azért, hogy támogassa az Allison Transmission márka ígéretét:
Az automata sebességváltó élménye,

ami a minőség, megbízhatóság, tartósság, a sokrétű felhasználás és a
vásárlók kiszolgálásának páratlan kombinációja.
Az Allison gyárai 1995 óta rendelkeznek a legfrissebb ISO/TS tanúsításokkal
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Szervizhálózat

Az Allison Transmission elkötelezett aziránt, hogy
vásárlói részére kiváló minőségű és megbízhatóságú,
tartós termékeket és szerviz-támogatást, valamint
általános értéket biztosítson.

Service network locations

Az Allison vásárlókat támogató hálózata
több, mint 1550 hivatalos viszonteladóból és
szervizből áll világszerte, ahol szerviz-támogatást
és műszaki segítséget nyújtanak.

Albánia

Az Allison Transmission jól felszerelt
szerviz-hálózattal rendelkezik, jól képzett
munkatársak nyújtanak támogatást a
haszongépjárműveket gyártóknak és a
flottát működtetőknek. Viszonteladóink a
szolgáltatások teljes skáláját nyújtják a váltó
specifikálásától a megoldási lehetőségek
kidolgozásáig.
Mint az Allison sebességváltók szakértői,
hivatalos viszonteladóink és kereskedőink értéket
képviselnek a vásárlók számára. Hálózatunk
eredeti Allison alkatrészeket raktároz, valamint
gyári minőségű karbantartást és szervizt biztosít.

Görögország

Lesotho

Panama

Svédország

Algéria

a Csatorna-szigetek
országai

Guatemala

Litvánia

Pápua-Új-Guinea

Svájc

Angola

Chile

Guayana

Luxemburg

Paraguay

Szíria

Argentína

Kína

Honduras

Macedónia

Peru

Tajvan

Örményország

Kolumbia

Magyarország

Malawi

Filippin-szigetek

Tádzsikisztán

Aruba

Costa Rica

Izland

Malajzia

Lengyelország

Tájföld

Ausztrália

Horvátország

India

Málta

Portugália

Trinidad

Ausztria

Ciprus

Indonézia

Mauritius

Katar

Tunézia

Azerbajdzsán

Csehország

Írország

Mexikó

Románia

Törökország

Bahrein

Dánia

Izrael

Moldova

Oroszország

Türkmenisztán

Barbados

Dominikai Köztár-

Olaszország

Mongólia

Szaúd-Arábia

Ukrajna

Belorusszia

saság

Jamaica

Montenegró

Szerbia

Belgium

Ecuador

Japán

Marokkó

Szingapúr

Egyesült Arab
Emirátusok

Belize

Egyiptom

Jordánia

Mozambik

Szlovákia

Egyesült Királyság

Bolívia

Salvador

Kazahsztán

Namíbia

Szlovénia

Bosznia-Hercegovina

Észtország

Korea

Hollandia

Szolomon-szigetek

Amerikai Egyesült
Államok

Botswana

Finnország

Koszovó

Holland Antillák

Dél Afrika

Brazília

Franciaország

Kuvait

Új-Zéland

Dél Korea

Brunei

Francia Guiana

Kirgizisztán

Nicaragua

Spanyolország

Bulgária

Grúzia

Lettország

Norvégia

Sri Lanka

Kanada

Németország

Libanon

Omán

Suriname
Szváziföld

Uruguay
Üzbegisztán
Venezuela
Vietnám
Zambia
Zimbabwe
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KÖZPONT

ÁZSIAI TÉRSÉG

KÖZÉP-AMERIKA ÉS A KARIB TÉRSÉG

Allison Transmission inc.
4700 W. 10th street
INDIANAPOLIS
INDIANA, 46222
USA

Allison Transmission
88 Ri Bin Road , B Section
Wai Gao Qiao Free Trade Zone
Shanghai 200131
China

Allison Transmission inc.
4700 W. 10th street
INDIANAPOLIS
INDIANA, 46222
USA

TEL: +1 317 242 5000
FAX: +1 317 242 3123

Tel: +86 21 5869 8808
Fax: +86 21 5869 7780

TEL: +1 317 242 5000
FAX: +1 317 242 3123

EURÓPA, KÖZÉP-KELET ÉS AFRIKA

INDIA

DÉL-AMERIKA

Allison Transmission Europe B.V.
Baanhoek 188
3361 GN Sliedrecht
The Netherlands

Allison Transmission India Pvt. Ltd.
411, Elegance Building
8 District Center, Jasola (OPP Sarita Vihar)
New Delhi - 110025
India

Allison Transmission Brazil
Rua Agostinho Togneri, 57 Jardim Jurubatuba
Sao Paulo - SP – Brazil
CEP 04690-090

Tel: +91 11 4315 5555
Fax: +91 11 4315 5566

Tel: +55 11 5633 2599
Fax: +55 11 5633 2550

TEL: +31 78 6422 100
Fax: +31 78 6152 587
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