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Especialista em logística Fowler Welch do Reino 

Unido começa com 130 camiões MAN TGX  

 

Contratos de manutenção e reparação completos, e telemática 

asseguram maior eficiência na frota de grandes dimensões 

deste operador líder de mercado nos sectores dos alimentos 

conservados à temperatura ambiente e refrigerados. 

 

A empresa de logística britânica Fowler Welch encomendou 130 camiões 

MAN TGX para substituir cerca de um terço da sua frota. 56 tractores semi-

reboque do tipo 26.440 XLX Euro 5 já foram entregues e os restantes 

veículos serão entregues no decurso de 2013. Todos os novos camiões 

MAN estão equipados com sistemas de telemática e cobertos por contratos 

de serviço de manutenção completos. A manutenção é apoiada por uma 

ampla rede de assistência com cerca de 70 centros de serviço na Grã-

Bretanha. Como parte de um teste comparativo no terreno, cinco modelos 

MAN TGX do Euro 6 também serão incorporados na frota. 

A Fowler Welch é uma das principais transportadoras na Grã-Bretanha e 

entre os clientes da empresa estão incluídas algumas das grandes cadeias 

de supermercados. O gestor de frota Paul Allera resume os requisitos da 

frota branca da seguinte forma: "Os nossos clientes no sector dos 

refrigerados sempre confiaram em nós para satisfazer os seus calendários 

apertados – os produtos têm de estar à venda em balcões de produtos 

frescos e refrigerados no dia seguinte. E isto significa manter a nossa frota 

tão eficiente e cuidadosamente controlada quanto possível." 

Os 130 TGX são os primeiros camiões MAN a integrar a frota da Fowler 

Welch. A grande maioria dos camiões tem menos de três anos. Segundo 

Allera, a decisão de compra assentou sobretudo no baixo consumo de 

combustível e na dinâmica de condução dos camiões, bem como na boa 

rede de concessionários e no pacote de serviços. "Contudo, também é 

importante para nós que os veículos sejam apelativos. E, por último mas não 

menos importante, que os nossos condutores gostem dos camiões." 

A telemática desempenha um papel importante nos processos de negócio 

da Fowler Welch. "Como é natural, os clientes esperam fiabilidade e 

eficiência da nossa parte. Mas cada vez mais, também temos de ser 

responsáveis pelas nossas práticas ambientais, e a telemática é uma 

componente essencial dessa gestão.” 
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Todos os novos camiões MAN para a Grã-Bretanha estão equipados com 

sistemas de telemática da MAN. Este sistema fornece um relatório de 

desempenho para o veículo e o condutor. A eficiência é claramente 

demonstrada sob a forma de classes de eficiência codificadas por cores. Isto 

torna possível comparar rapidamente mesmo frotas de grandes dimensões. 

A função Track & Trace oferece um resumo permanente da posição actual 

no mapa, bem como do percurso efectuado. O sistema também oferece 

monitorização de um alarme de zona (delimitação geográfica).  

A Fowler Welch já utiliza a telemática há três anos para optimizar a sua frota 

de veículos. Ao avaliar o consumo de combustível e a implementação de 

formação de condução orientada, foi possível aumentar a eficiência global 

da frota em cerca de seis por cento.  

 

Caracteres: 3066 (incl. espaços) 

 

Programa de Eficiência dos Transportes da MAN Truck & Bus  

O volume de transportes e tráfego nas estradas europeias continua a aumentar. Simultaneamente, a 

redução dos recursos energéticos a longo prazo está a tornar a indústria dos transportes cada vez mais 

dispendiosa. Sendo um dos principais fabricantes mundiais de autocarros e camiões, a MAN Truck & Bus 

tem um importante contributo na melhoria contínua da eficiência da indústria dos transportes. A MAN 

oferece um abrangente programa de eficiência, com o objectivo de reduzir o custo total de propriedade. A 

eficiência dos transportes, consolidada nas áreas da tecnologia, serviços, no condutor e nas 

competências futuras, ajuda a proteger o ambiente e representa valor acrescentado para os nossos 

clientes.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

 

 

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

aproximadamente, 15,8 mil milhões de euros em 2012. Como fabricante de camiões, autocarros, motores diesel, turbomáquinas e unidades 

de engrenagem especiais, a MAN emprega cerca de 54.300 funcionários. As áreas de negócio da MAN ocupam posições de liderança nos 

respectivos mercados.  


