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MAN e Scania iniciam cooperação na área das 

caixas de velocidades  

Potencial para sinergias no Grupo Volkswagen 

A MAN e a Scania vão iniciar uma cooperação nas caixas de velocidades 

dos veículos. Como parte desta colaboração, a partir de 2016 o material 

das caixas de velocidades da Scania será gradualmente implementado nas 

séries TGS e TGX dos veículos MAN. A MAN irá desenvolver o software, 

para a optimização das caixas de velocidades. Os testes ao primeiro 

protótipo já começaram. O objectivo é também desenvolver em conjunto a 

próxima geração do actual portfólio de caixas de velocidades da Scania. 

Os detalhes desta cooperação estão ainda a ser definidos. A ZF 

Friedrichshafen vai continuar a ser o fornecedor para os camiões e 

autocarros MAN. 

“Isto significa que a Scania e a MAN, no futuro, irão utilizar nos seus 

veículos uma caixa de velocidades inovadora e desenvolvida em conjunto. 

O nosso objectivo com esta cooperação é a criação de componentes que 

definam padrões na tecnologia dos veículos comerciais. É por isso que 

queremos colaborar com a Scania no desenvolvimento de projectos no 

futuro, desde que estes não afectem negativamente as marcas”, afirma 

Anders Nielsen, CEO da MAN Truck & Bus AG. 

A MAN e a Scania continuarão a ser marcas distintas, em linha com a 

estratégia multi-marca da Volkswagen, com vendas e serviços também a 

seguir este princípio. 

Este projecto é um grande passo para a colaboração estabelecida pela 

aliança de veículos comerciais entre a MAN, a Scania e a Volkswagen 

Veículos Comerciais. A aliança permite que as empresas troquem entre si 

o máximo de conhecimentos possível, e que façam uso imediato das 

sinergias desta colaboração. 

 

 


