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colaboradores em todo o mundo. 
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João Pires adquire 10 novos MAN TGX 

A MAN Truck & Bus foi a marca escolhida pela empresa de 

transportes João Pires, para renovar a sua frota no ano em que 

comemoram 15 das instalações em Vila Nova de Cerveira. 

 

A João Pires Internacional Transportes, Lda celebra agora o 15º aniversário 

das actuais instalações da sede da empresa, em Vila Nova de Cerveira. 

No âmbito das comemorações, a empresa adquiriu 10 camiões MAN TGX 

18.500 4x2 BLS, para renovar a sua frota, que conta já com 34 veículos 

MAN, reforçando assim a confiança que a empresa tem nos camiões e ser-

viços da marca. 

Na cerimónia de entrega estiveram presentes o Proprietário e Gerente da 

empresa de transportes, João Pires, Carlos João, Director Comercial da 

MAN Truck & Bus Portugal, e ainda três representantes do MAN Truck & 

Bus Center de Braga, a Tar Braga, concessionário responsável pela venda, 

nomeadamente Juan Lopez Dopazo (Gerente) Paulo Barbosa (Director co-

mercial) e Carlos Lopes (Vendedor).  

Os veículos adquiridos respeitam a norma de emissões Euro6c, possuem 

motores Common-Rail de 12,4 l com 500 CV de potência e binário máximo 

de 2500 Nm, a nova caixa de velocidades MAN TipMatic® 12 + 2 com retar-

der de 3500Nm. 

Além de serem modelos de topo em termos de desempenho e potência, os 

camiões asseguram também a máxima eficiência e segurança, estando to-

dos equipados com o mais recente pacote EfficientLine3, Cruise control to-

pografico MAN EfficientCruise® e EfficientRoll, a combinação destas tecno-

logias inovadoras permitem uma redução do consumo de combustível e e 

ainda maior fiabilidade. Os veículos incluem ainda ACC (Cruise control 

adaptativo), depósitos de combustível de 1420 l, jantes de alumínio, faróis 

xénon, Sinal de Travagem de Emergência (ESS), Sistema de Controlo da 

Pressão dos Pneus (TPM), Sistema de Manutenção na Faixa de Rodagem 

(LGS) e luzes diurnas LED. A eficiência e segurança são reforçadas com o 

sistema de gestão de frota MAN TeleMatics®, incluído em todos os veículos, 

bem como com a formação para motoristas MAN ProfiDrive®. 
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O conforto do motorista está também garantido na cabine XLX, com aqueci-

mento suplementar a ar condicionado de parque, 2 camas, caixa frigorífica, 

rádio MAN Media Truck Advanced, sistema de mãos livres “Comfort” e en-

trada USB no tablier. 

Deste modo a MAN Truck & Bus afirma-se como parceiro de confiança da 

João Pires Internacional Transportes, Lda, para dar resposta às crescentes 

exigências do mercado em termos de fiabilidade, rentabilidade, eficiência e 

segurança. 

 

 

 

Fotografias: 
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Paulo Barbosa (Chefe Vendas Tar Braga), João Pires (Proprietário e Ge-

rente da João Pires), Juan Dopazo (Gerente Tar Braga), Carlos João (Direc-

tor Vendas MAN Truck & Bus Portugal), Carlos Lopes (Vendedor Tar Braga) 

e Luis Pereira (Responsável Marketing & Produto MAN Truck & Bus Portu-

gal), na cerimónia de entrega nas instalações da João Pires Internacional 

Transportes, Lda. 

 

IMG_8125 

Os 10 MAN TGX 18.500 adquiridos para reforçar a frota da João Pires 

Internacional Transportes, Lda. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


