
 
 

 

 

  

 

 
 

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 Truck & Bus Portugal apresenta novidades 

nos veículos e serviços para 2018 

Evento MY2018 Roadshow deu oportunidade aos clientes de 

Portugal conhecerem e testarem em primeira mão as inovações 

que a marca vai trazer para o próximo ano. 

No passado dia 14 de Novembro, a MAN Truck & Bus Portugal foi a anfitriã 

do MY2018 Roadshow, em evento promovido pela MAN Truck & Bus, e que 

irá passar por 13 cidades, em 11 países diferentes. Em Portugal, o local 

escolhido foi o Passeio Marítimo de Algés, num evento que contou com 

cerca de 130 convidados, aos quais foi dada a oportunidade de conhecer e 

testar em primeira mão as mais recentes inovações incluídas nos novos 

modelos de camiões, bem como as novidades nos serviços disponibilizados. 

Além de poderem ver os veículos e tirar dúvidas junto dos especialistas de 

diversas áreas, os clientes tiveram ainda a oportunidade de efectuar test 

drives em estrada em 10 modelos diferentes de camiões, de modo a 

comprovarem por si próprios as grandes melhorias incluídas nos mais 

recentes modelos. 

 

Model Year 2018: novidades por dentro e por fora 

Na nova série de camiões MAN, o interior das cabines foi redesenhado, 

estando agora ainda mais confortável e mais adaptado ao motorista. A nível 

estético, está agora disponível o interior em cinzento-escuro, além do já 

conhecido tom de areia. Todo o painel de instrumentos foi reconfigurado, e 

os botões estão agora dispostos por categorias, tornando a sua utilização 

mais simples e intuitiva. O visor é agora a cores, o que possibilita uma leitura 

mais fácil e rápida. As novas cabines também ganharam bastante em termos 

de espaço: a caixa frigorífica/arrumação está totalmente embutida, o que 

liberta bastante espaço na cabine. Também a zona de descanso foi 

renovada, e tanto o beliche inferior como o superior possuem os controlos e 

luzes de iluminação junto da cabeceira bem como ligações eléctricas e USB. 

Por fim, a cabine possui agora painéis de isolamento, que permitem uma 

diminuição do ruído no interior de cerca de 8%, o que possibilita uma jornada 

de trabalho e um final de dia mais relaxantes ao motorista. 
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Contudo não é apenas na cabine que se efectuaram alterações, e os 

camiões MAN estão neste momento mais seguros e eficientes do que 

nunca. Com o MY2018 foi introduzido o novo sistema ACC Stop & Go, que 

abrange qualquer nível de velocidade, permitindo assim maior controlo e 

rigor na condução. O sistema de assistência à travagem de emergência EBA 

2 agora não pode ser desactivado, e todos os camiões incluem de série a 

RIO Box. O motor D08, disponível para as séries TGM e TGL também foi 

melhorado, oferecendo agora mais potência e binário, e com redução do 

peso, permitindo uma economia de combustível e de óleo e ainda melhor 

desempenho. 

 

MAN ProfiDrive®: condução eficiente e segura para um negócio mais 

rentável  

A MAN disponibiliza a todos os seus clientes formação profissional em 

condução, que aumenta a segurança, eficiência e rentabilidade de qualquer 

frota, já que os motoristas com formação conseguem tirar o máximo partido 

do veículo e de todas as suas funcionalidades. Durante o evento MY2018 

Roadshow, todos os test drives foram acompanhados por formadores 

profissionais MAN ProfiDrive®, seja ao volante, no caso dos clientes sem 

carta de condução de pesados, ou no banco do passageiro; deste modo, 

além de usufruírem da experiência de condução, os clientes poderão ainda 

ficar a conhecer melhor todos os sistemas de assistência à condução 

oferecidos pela MAN juntamente com os seus camiões. No evento 

Roadshow em Portugal, estiveram disponível para teste os seguintes 

modelos de veículos: 
 

Tipo Segmento Equipamento 

TGL 8.160 4X2 BL Distribuição Saxas 

TGM 18.290 4X2 BL Distribuição Kress / Frigoblock 

TGM 15.290 4X2 LL Distribuição Böse 

TGL 12.250 4X2 BL Tracção Meiller 

TGS 18.500 4X4H BLS Tracção Meiller Hydraulik / Schmitz 

TGS 26.460 6X2-4 BL Tracção Meiller 

TGX 26.540 6X4 BB Tracção KH-Kipper 

TGX 18.460 4X2 LLS-U Longo-curso Fliegl 

TGX 18.500 4X2 BLS Longo-curso Schmitz 

TGX 18.640 4X2 BLS Longo-curso Schmitz 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 
 Página 3/4 

 

RIO: o futuro chegou 

A MAN Truck & Bus sempre se distinguiu por ser uma empresa na 

vanguarda tecnológica, e esta posição mantém-se, sendo a MAN a pioneira 

na utilização do RIO. O RIO é uma marca própria, inserida no Grupo VW, 

que tem como principal objectivo simplificar e melhorar o funcionamento de 

toda a cadeia de logística e transportes. Esta inovadora plataforma, com 

base na cloud, permite conjugar informações de tractores, reboques, pneus, 

carroçarias, plataformas logísticas, condições de trânsito e meteorológicas, 

entre outras, criando desta forma as melhores rotas, dando avisos em tempo 

real e recomendações de acções, optimizando assim ao máximo toda a 

operação. Desde Outubro de 2017 que todos os camiões produzidos pela 

MAN incluem a RIO Box, o módulo que permite que cada veículo esteja 

conectado à plataforma. O sistema será lançado no início de Dezembro, e 

estará totalmente operacional em meados de Janeiro de 2018. Durante o 

roadshow que passou por Lisboa, os clientes puderam ver demonstrações 

do funcionamento da plataforma, e esclarecer todas as dúvidas junto do 

especialista RIO presente no local. 

 

Após-Venda: serviços adaptados aos requisitos de cada um  

Num mundo em constante mudança e cada vez mais competitivo e exigente, 

destacam-se as marcas que conseguem oferecer aos clientes exactamente 

aquilo que estes necessitam, sem demoras nem complicações. E a MAN 

Truck & Bus é especialista nisso mesmo. As inovações não se ficam apenas 

pela tecnologia dos camiões, e no evento MY2018 Roadshow foram 

apresentadas aos clientes as mais recentes soluções de negócios da MAN. 

Um dos principais destaques é o lançamento do MAN ServiceCare 2.0, um 

serviço activado de forma gratuita com o RIO, e que tira das empresas o 

peso da gestão das manutenções das frotas: são as oficinas que, através 

do acesso à plataforma, conseguem monitorizar o funcionamento do 

veículo, verificar as datas das próximas manutenções, e agendá-las com o 

cliente da forma que lhe for mais conveniente, o que permite a redução dos 

custos de reparação e dos períodos de imobilização. No que diz respeito 

aos contratos de serviço, foi lançado o contrato ComfortManaged, um 

contrato totalmente personalizável de acordo com as necessidades do 

cliente, e que permite a emissão de uma factura colectiva de toda a rede de 

serviço MAN, incluindo um relatório de todas as actividades da oficina. Além 

destas novidades, há ainda que salientar a extensão de garantia para dois 
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anos, e o recente MAN Genuine Oil, que estará também disponível numa 

versão totalmente adequada à nova MAN TGE. 

 

MAN Financial Services: financiamento feito à medida  

O objectivo principal é só um: simplificar e levar valor acrescentado aos 

negócios dos clientes. Com isto em mente, a MAN Financial Service 

disponibiliza soluções flexíveis de leasing e renting para aquisição de 

veículos, e ainda seguros. No entanto, o grande destaque no MY2018 

Roadshow foi o MAN Card, um cartão direccionado para clientes MAN, que 

é aceite em toda a Europa permitindo suporte de pagamento gratuito nas 

oficinas MAN e no Mobile24, e que traz, entre outras vantagens, descontos 

nos reabastecimentos nas redes parceiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


