
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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

te, 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. 

MAN Truck & Bus Portugal 

Edificio MAN Truck & Bus Portugal, 

2º andar 

Quinta das Cotovias 

2615-365 Alverca do Ribatejo 

 

Responsável Marketing 

Luis Pereira 

 

 

Tel.: +351 21 420 0343 

Email: marketing@pt.man-mn.com 

http://www.entry.man.eu/pt/pt/impre

nsa-e-media/man-truck-e-

bus/press_overview_mtb.jsp 

Lisboa, 22 de Dezembro de 2015 
 
 

Página 1/1 

 

Patinter reforça frota com MAN 

A empresa adquiriu 50 veículos EfficientLine 2, com o pacote 

MAN Solutions completo 

 

A Patinter adquiriu recentemente 50 veículos MAN TGX 18.480 EfficientLi-

ne2, para reforçar a sua frota. Além da aquisição dos camiões, a empresa 

optou também pelo pacote MAN Solutions, um inovador conjunto de solu-

ções integradas de transportes; deste modo, todos os camiões terão inclu-

ído o serviço de gestão de frotas MAN TeleMatics® full pack, contrato de 

Manutenção e Reparação e ainda a formação para motoristas MAN Profi-

Drive®.  

O MAN TGX EfficientLine 2 cumpre as directivas da norma Euro 6, sendo o 

tractor MAN mais ecológico, e com os menores consumos de combustível. 

A qualidade e fiabilidade do veículo, juntamente com o pacote MAN Soluti-

ons e inovadoras tecnologias como a caixa de velocidades MAN TipMatic® 

2 com EficientRoll, TopTorque e FastShift permite alcançar níveis de efici-

ência excelentes, e uma clara redução do Custo Total de Propriedade 

(TCO). 

A MAN Truck & Bus Portugal e a Patinter são já parceiros de longa data, e 

a empresa transportadora tem na sua frota vários veículos MAN. Esta re-

cente aquisição vem reforçar a confiança que a Patinter tem na marca 

MAN, apostando mais uma vez na qualidade, fiabilidade e eficiência dos 

veículos para renovação da sua frota. 

Fundada em 1967 em Mangualde, a Patinter tem vindo a expandir-se ao 

longo dos anos, tendo actualmente sedes também em Espanha, França, 

Alemanha e Inglaterra, sendo uma das principais empresas do sector dos 

transportes internacionais a nível europeu. 
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