
 
 

 

 

  

 

 
 

 

A MAN Truck & Bus é um dos principais fabricantes de veículos comerciais e fornecedor de soluções de transporte da 

Europa, com receitas de, aproximadamente, 9 mil milhões de euros por ano (2015). O portfólio de produtos inclui 

camiões, autocarros e motores a diesel, bem como serviços relacionados com o transporte de passageiros e merca-

dorias. A MAN Truck & Bus emprega mais de 35,500 pessoas em todo o mundo.  
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Eficiência e fiabilidade MAN convencem Dias & 

Filhos – Transportes Internacionais 

Empresa de Coimbra adquiriu 2 novos veículos MAN TGX 

 

A Dias & Filhos – Transportes Internacionais, empresa familiar sedeada 

em Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, adquiriu recentemente os seus 

dois primeiros veículos MAN. A escolha recaiu sobre um MAN TGX 18.480 

4X2 BLS e um MAN TGX 18.520 4X2 BLS. Estes são os dois primeiros 

veículos MAN a entrar na frota da empresa, que conta com 

aproximadamente 90 camiões. 

Ambos os camiões estão equipados com o pacote EfficientLine 2, com 

pacote Aero e EfficientCruise, e possuem ainda Tempomat com regulação 

de distância (ACC) e caixa de velocidades MAN TipMatic com intarder ZF. 

O veículo de 480 CV inclui também Top Torque, que permite binário mais 

elevado nas velocidades 11 e 12. 

Além dos diversos componentes que maximizam a eficiência e fiabilidade 

dos veículos, ambas as aquisições incluem ainda sistema de gestão de 

frota MAN TeleMatics®, formação para motoristas MAN ProfiDrive® e 

contrato de Manutenção e Reparação, tendo sido ambas adquiridas com 

financiamento da MAN Financial Services. 

António Gomes Dias, sócio gerente, justifica a opção pela MAN com o fac-

to de a marca oferecer os “melhores preços”, tendo em conta a qualidade e 

eficiência do produto. 

Fundada a 1 de Junho de 1995, a Dias & Filhos – Transportes Internacio-

nais, Lda é uma PME líder em Portugal, e que opera em diversos países 

europeus, empregando cerca de 100 colaboradores. A empresa dedica-se 

ao transporte rodoviário de mercadorias, tanto de carga geral como de 

carga que tem de ser transportada no frio. 

A equipa da MAN Truck & Bus Portugal agradece o voto de confiança à 

empresa Dias & Filhos e deseja-lhe muito sucesso com as novas viaturas 

MAN. 
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