
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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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TÜV Report 2015: MAN alcança novo recorde que 

reforça a sua posição de liderança como o mais 

fiável fabricante de camiões  

Os camiões MAN estiveram totalmente isentos de defeitos na 

inspecção geral de veículos TÜV, destacando-se assim 

claramente dos outros veículos em competição. 

 

No relatório TÜV 2015 sobre veículos comerciais (TÜV Report 

Nutzfahrzeuge 2015), a MAN voltou a brilhar pelo quarto ano consecutivo, 

com o maior número de veículos a passar a inspecção TÜV sem defeitos. 

Os camiões das séries TGL, TGM, TGS e TGX alcançaram resultados 

impressionantes, com a mais baixa percentagem de defeitos em todas as 

categorias de idades. Relativamente à percentagem de camiões com um 

ano sem defeitos, a MAN conseguiu novamente ultrapassar o recorde do 

ano anterior, com uma percentagem de 85.9%. Mesmo nas categorias de 

maior idade (dois a cinco anos), um número acima da média de camiões 

MAN passaram a inspecção geral de veículos sem nenhum defeito. De 

acordo com o TÜV Report 2015, “65.6% dos camiões com cinco anos sem 

defeitos é um recorde”. 

 

Manutenção profissional regular compensa 

“Pelo quarto ano consecutivo, a MAN está à frente no TÜV Report em 

veículos comerciais, o que me dá muito orgulho”, afirma Heinz-Jürgen Löw, 

Director de Vendas & Marketing na MAN Truck & Bus. “O facto de um 

número acima da média de camiões MAN terem passado a principal 

inspecção de veículos sem qualquer defeito deixará os nossos clientes 

felizes, porque lhes permite poupar dinheiro. A avaliação revela que, mesmo 

depois da venda, os clientes podem contar com a MAN como um parceiro 

fiável, e estão em boas mãos nas nossas oficinas.” 

O aumento de contratos de serviço e reparação MAN também é prova disto. 

Uma manutenção profissional regular compensa os operadores de camiões: 

os veículos da frota ficam operacionais, não sendo necessárias visitas 

inesperadas à oficina devido a manutenção negligente. 
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No TÜV Report de veículos comerciais, a Associação TÜV e.V., em conjunto 

com a especializada publicação alemã Verkehrsrundschau avaliou os 

resultados dos testes a veículos comerciais com entre um a cinco anos, na 

inspecção geral anual de veículos. 

Através dos seguintes links poderá ter acesso ao relatório: www.vdtuev.de 

ou www.verkehrsrundschau.de/tuev-report 

 

http://www.vdtuev.de/
http://www.verkehrsrundschau.de/tuev-report

