
 
 

 

 

  

 

 
 

 

O Grupo MAN é um dos principais intervenientes industriais da Europa em engenharia relacionada com transportes, 

com receitas de, aproximadamente, 14,3 mil milhões de euros em 2014. Como fabricante de camiões, autocarros, 

motores diesel, turbomáquinas e unidades de transmissão especiais, a MAN emprega cerca de 55.900 funcionários. 

As áreas de negócio da MAN ocupam posições de liderança nos respectivos mercados.  
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MAN impressiona no GTI Meeting no Lago 

Wörthersee 

O modelo "100 anos" exclusivo do MAN TGX D38 foi um 

convidado especial, demonstrando os seus 560 CV na Arena de 

Drift 

 

O evento é um culto e um encontro obrigatório para os verdadeiros fãs da 

marca Volkswagen. Pela 34ª vez, o legendário GTI Meeting teve lugar no 

Lago Wörthersee, na Áustria, no fim-de-semana de 13 a 16 de Maio. De 

toda a Europa afluíram a Caríntia, na Áustria, orgulhosos proprietários de 

veículos carinhosamente estimados, modernizados ou restaurados, para 

exibir os seus magníficos veículos e celebrar a marca. 

Há algum tempo, a grande massa de fãs da VW rompeu as fronteiras do 

cosmo GTI, atraindo também condutores de outras marcas de alta 

potência e modelos criados pelo grupo sediado em Wolfsburg. Na 

34ª edição do GTI Meeting, houve uma estreia muito especial. O programa 

oficial do evento incluía dois camiões MAN TGX D38 na versão 

"100 anos", cujas dimensões divergiam significativamente da norma. De 

facto, os seus 560 CV e o binário de 2700 Nm exigem uma cilindrada de 

15,2 litros e 6 cilindros.  

Um dos camiões com o característico leão em chamas na cabine foi 

exposto na outra margem, no stand da VW. Com um segundo camião, 

igualmente um modelo "100 anos", a equipa MAN encarregou-se de por os 

pneus a deitar fumo na chamada "Praça da Borracha", uma área perto da 

estrada principal onde os fãs deixam tradicionalmente montes de borracha 

sobre o asfalto.  

Depois de diversos donuts e burnouts, a equipa da MAN aproveitou a 

oportunidade para promover também entre os "espectadores do GTI" uma 

cooperação em regime de parceria com os camionistas no tráfego 

quotidiano. Boa viagem! 

 

Fotos de imprensa disponíveis para download aqui 

Um vídeo do YouTube está igualmente disponível aqui 

http://bildarchiv.man.de/index.php/main?level=0&catId=6680&mainCatId=530&catName=100+Years+Truck+and+Bus&countPerPage=24
http://youtu.be/EybZa9SKFcQ

