
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 (2016). O portfólio de produtos inclui 

carrinhas, camiões, autocarros e motores a diesel e a gás, bem como serviços relacionados com o transporte de 

passageiros e de mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da Volkswagen Truck & Bus GmbH e emprega mais 

de 35.000 colaboradores em todo o mundo. 
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MAN TGE disponível em mais mercados 
 

 
 Lançamento da MAN TGE em toda a Europa 

 

Quatro meses após o lançamento de sucesso da nova MAN TGE 

na Alemanha, Áustria, Suíça e Holanda, a MAN concentra-se 

agora em outros importantes mercados europeus. Assim, deixam 

praticamente de haver limites à utilização internacional da 

grande carrinha MAN, com peso total entre as 3 e as 5.5 tonela-

das, em diversos trabalhos diários. 

 

A MAN Truck & Bus está a expandir a venda da nova MAN TGE um pouco 

por toda a Europa. A grande carrinha, cuja integração no portfólio fez da 

MAN um fornecedor de gama completa, poderá em breve ser vista nas es-

tradas de França, Itália, Espanha e Polónia, como matrículas destes países. 

O lançamento inclui ainda os mercados da Dinamarca, Bélgica e Portugal, e 

o modelo de volante à direita também se vai estrear no Reino Unido. 

 

Além do furgão fechado e do utilitário com janelas, a gama MAN TGE inclui 

ainda chassis com cabine simples e dupla. Com esta variedade de opções, 

os clientes vão poder optar por duas distâncias entre eixos, três alturas de 

tejadilho e três comprimentos diferentes. O espaço de carga da carrinha tem 

um volume máximo de 18.4 m³, dependendo da combinação escolhida. Con-

forme o peso total permitido, estão disponíveis veículos com tracção dian-

teira, traseira ou integral, em combinação com uma caixa manual de seis 

velocidades ou uma caixa automática de oito velocidades. Os motores a di-

esel de 1968 cc oferecem o mais elevado nível de eficiência, com potências 

de 75 kW/102 CV, 90 kW/122 CV, 103 kW/140 CV e 130 kW/177 CV. 

 

Diversas funcionalidades a nível de segurança e conforto protegem os pas-

sageiros e dão apoio ao motorista na nova MAN TGE. Entre estas funciona-

lidades incluem-se um grande número de sistemas de assistência ao moto-

rista, como por exemplo o sistema de assistência à travagem de emergência 

(EBA) e o opcional controlo de velocidade de cruzeiro adaptativo (ACC). 
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Graças ao eficiente consumo de combustível e baixos custos de manuten-

ção e reparação, a nova MAN TGE impressiona com o seu óptimo custo 

total de propriedade (TCO). Além disso, a MAN disponibiliza assistência 

para qualquer requisito: contratos de manutenção e reparação flexíveis, ex-

tensões de garantia, serviço de assistência 24 horas, sempre com o foco 

nas necessidades do cliente, com oficinas com marcações flexíveis e horá-

rios de abertura alargados. 

 

 

 

Legendas: 

 

MAN20170502LI014: 

Os motores a diesel 1968 cc oferecem o mais elevado nível de eficiência. 

Estes garantem uma dinâmica do veículo excepcional, mesmo com carga 

máxima.  

 

MAN20170502LI024: 

Podem ser transportadas até 3.5 toneladas com o reboque acoplado, de-

pendendo do peso total combinado e potência do motor. 

 

MAN20170502LI033: 

A TGE tornou a MAN num fornecedor de veículos completo, com a solução 

ideal para qualquer tarefa de transporte. 
 


