
 
 

 

 

  

 

 
 

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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SUMA volta a confiar na MAN Truck & Bus 

A empresa dedicada aos serviços urbanos reforçou a sua frota 

de veículos com diversos modelos MAN, que vão operar na zo-

na centro do país. 

A SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SA, adquiriu recentemente 

diversas viaturas à MAN Truck & Bus Portugal. 

Esta aquisição por parte da SUMA enquadra-se no âmbito de uma renova-

ção de frota de veículos, os quais vão operar em algumas cidades da zona 

centro do país. 

As viaturas que estão a ser entregues têm várias tipologias, de onde se 

pode destacar viaturas de recolha de resíduos de 19 e 26 toneladas, viatu-

ras lava-contentores e viaturas varredoras. 

Os modelos MAN fornecidos são os modelos TGS 26.320 6x2/4 BL, equi-

pados com caixa de resíduos da Rosroca, sendo parte delas também 

equipadas com grua Palfinger no topo da caixa, para uma recolha multi-

funcional.  

Foram ainda fornecidas TGM 18.290 4x2 BL equipadas com caixas de 

resíduos e algumas unidades com sistema de lavagem de contentores, 

ambas as tipologias com equipamentos Rosroca.  

Serão também entregues viaturas TGM 15.250 equipadas com equipa-

mento de varredura da Scarab, representada pela Palfinger em Portugal. 

Todos os veículos que estão a ser entregues incluem ações de formação 

MAN ProfiDrive®, com o objetivo de dotar os motoristas de conhecimentos 

que permitam ter uma condução mais eficiente e segura. 
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