
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 

mercadorias. A MAN Truck & Bus emprega mais de 35,500 pessoas em todo o mundo. 
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Abrangente consultoria para soluções de 

transporte 

 A MAN Truck & Bus está a formar uma equipa de 

especialistas em consultoria para conduções alternativas 

 Aconselhamento individual para empresas de transporte e 

operadores de frotas 

 Apoio com operações e infraestrutura, bem como com 

serviço e manutenção  

 

A MAN Truck & Bus está a aumentar o seu leque de serviços 

com a inclusão de consultoria para soluções de transporte e de 

frota, com conduções alternativas para soluções com zero 

emissões. 

 

Ao percorrerem o caminho entre “baixas emissões” até “sem emissões”, as 

empresas de transporte e operadores de frota enfrentam vários desafios 

que vão além do próprio veículo. De modo a oferecer-lhes o melhor apoio 

possível, a MAN Truck & Bus está a criar uma equipa especializada de 

consultores para soluções de transporte personalizadas, com máxima 

rentabilidade. Além do veículo em si, este serviço irá também abranger 

assuntos relacionados com as infraestruturas e gastos energéticos, bem 

como conceitos de manutenção e concepção da frota. 

“Cada cliente pode escolher que componentes da nossa gama de serviços 

necessita, já que oferecemos consultoria e aconselhamento 

personalizados. Por exemplo, podemos utilizar as nossas ferramentas de 

simulação para ajudá-los a planear as rotas, ou com o design e concepção 

dos armazéns”, explicou Stefan Sahlmann, responsável pela equipa de 

consultoria da MAN Truck & Bus. O portfólio de serviço abrange a 

utilização completa dos veículos – camiões e autocarros – desde a 

operação e infraestrutura, até serviços e manutenção. 
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