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L'Institut Nacional d'Indústria havia adquirit a Barcelona
l'antiga fàbrica d'HispanoSuïssa.
La marca que va néixer a la

Pegaso.L'espoitiu

primeria de segle, amb la seva llavor i el seu prestigi, va servir
d'adob perquè una altra marca,
Pegaso, meravellés el món; tant
en la fabricació de cotxes com
després en la de camions i autocars.

Tècnica M a d e i n

Des de la seva fundació, Pegaso va posar un interès especial en
la creació del seu Departament
d' EXPERIENCIES I INVESTIGACIONS APLICADES.
Aquest Departament treballa
en col·laboració amb els Departaments de PROJECTES I NOUS
DESENVOLUPAMENTS.
La seva importància és inqüestionable, ja que ha fet possible
l'existència i el perfeccionament
constant d'una tècnica pròpia,
PEGASO.

mésiàpidddmon

Així, Pegaso ve construint
vehicles d'excepcional execució,
dissenyats i realitzats de punta a
punta per tècnics i operaris espanyols.

Or pera Pegaso
Si V experiència i la maduresa
tècnica d'Hispano Suïssa han estat
, ^ '"«i
una garantia, encara ho és més
L'èxit fou rotund a tots els l'afany de Pegaso per a mantenir
Al Saló de París de 1.951 se
una tradició en la innovació tècli va concedir el títol de 1' "Auto- certàmens en què es va presentar. nica del món del motor.
mòbil esportiu més ràpid del La indústria espanyola d' automoAl mateix temps, el confort
ció,gairebé oblidada des de la desmón".
junt amb l'impecable disseny, han
Després el Saló de Ginebra, el aparició d'Hispano Suïssa, va
mantingut sempre a un nivell consMadison Square Garden de Nova- guanyar una colla d'enters.
tant una tècnica pròpia, la de
York, el Saló de Londres i d'alPegaso.
tres.
Tradició i* experiència que
s'han vist premiades enguany a
Brussel·les, en ser ^MgÉBÉfem
concedit a Pegaso « B H B y
Pegaso fou el primer camió de
EL PREMI QUAcàrrega pesada que es va dissenyar
*LITAT EUROM
i construir totalment a Espanya..
( PEA, com a canl·L
Naixia una nova era, s* havien su?
tprovació concreta mESm
perat conceptes vells i el futur^
wm i real de 1' afany
EÉSII
obria les seves portes amb opti__
_
empresarial i d'eficàcia productímisme.
Avui7*amb el transcurs" dels
va, en la societat actual,
anys, milers de vehicles Pegaso
El més alt guardó europeu,
roden per les carreteres dels cinc
que mai cap altre camió no ha
continents, fent-se ressò de l'alt
aconseguit,
nivell aconseguit per la tècnica espanyola, que ha convertit Pegaso
en el símbol del progrés ^ À ^ f f f f f ^ L
espanyoL
/g^Ti^^^^^mk

més que un camió» un símbol.
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