
Daimler e Foton produzem primeiro caminhão 
da marca Auman na China

A Daimler Truck, unidade de 
negócios de caminhões da 
Daimler AG, produziu o primei-
ro caminhão em parceria com 
a fabricante chinesa Foton, 
sediada em Beijing-Huairou, 
na China. Com a joint venture, 
todos os caminhões da marca 
Auman passam a ser produzi-
dos pela Beijing Foton Daimler 
Automotive Co. Ltd. (BFDA).
De acordo com Ulrich Walker, 
presidente e CEO da Daimler 
Northeast Asia, a produção do 
primeiro caminhão Auman da 
BFDA é resultado de um meticu-
loso planejamento e de um tra-
balho de base que foi elaborado 
pela Daimler e a Foton de manei-
ra intensiva e em cooperação.
Ao se referir a esse mais re-
cente marco de progresso da 
BFDA, Wang Jinyu, presidente 
e CEO da Foton Motor, afirmou 
que o grupo tem muito prazer

de entrar nessa nova fase. “Os 
produtos de nossa joint venture 
trarão mais vantagens, devido 
à combinação do know-how de 
mercado da Foton e dos conhe-
cimentos técnicos da Daimler.”
Wu Yuejun, presidente da BFDA, 
avaliou a tranquila transição 
para a produção dos cami-
nhões Auman como uma com-
provação do alto nível da par-
ceria entre os colegas de ambas 
as partes. “A BFDA nos permite 
acrescentar mais valor às siner-
gias entre a Foton e a Daimler 
em marketing e tecnologia, 
que, combinadas com as novas 
unidades de produção, forta-
lecerá a posição da marca Au-
man no mercado chinês de ca-
minhões”, afirmou Wu Yuejun.
Juntamente com a constru-
ção de uma segunda fábrica 
para produção dos caminhões 
Auman, a joint venture tam-

bém se encarregará de esta-
belecer a produção do motor 
OM 457 na matriz da empresa.
Esse motor, que tem sido utili-
zado com sucesso nos veículos 
comerciais Mercedes-Benz na 
Europa e na América Latina, 
será introduzido em cumpri-
mento à nova norma chinesa 
de emissões China IV, equi-
valente ao padrão Euro IV.
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