
 
 

 

 

  

 

 
 

 

A MAN Truck & Bus é uma das principais empresas da Europa no fabrico de veículos comerciais e no fornecimento de 

soluções de transporte, com uma facturação anual de cerca de 10 mil milhões de euros (2017). O portfólio de produtos 

inclui carrinhas, camiões, autocarros e motores a diesel e a gás, assim como serviços no âmbito do transporte de 

passageiros e de mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da Volkswagen Truck & Bus AG, em breve TRATON 

AG, e emprega em todo o mundo mais de 36.000 colaboradores. 
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Lisboa, 31 de Julho de 2018 
 

 

MAN TGX eleito ‘Camião de Frota do Ano 2018’ na 

Grã-Bretanha 

 

O MAN TGX foi eleito ‘Camião de Frota do Ano’ nos prestigia-

dos Motor Transport Awards 2018. O anúncio foi feito a uma 

plateia onde estavam presentes mais de 1,000 representantes 

da indústria dos transportes durante a edição deste ano dos 

Motor Transport Awards que celebram sucessos na indústria e 

distinguem e premeiam a excelência, inovação, serviço excepci-

onal e eficiência.  

 

 O júri ficou convencido com a elevada eficiência do MAN 

TGX, baixo custo de propriedade, bem como com o ele-

vado nível de conforto de condução  

 Os clientes ficam satisfeitos com as excelentes peças e 

serviço de assistência, disponíveis numa ampla rede de 

oficinas 

 Estes prémios são encarados como os ‘Óscares’ da indús-

tria dos transportes 

 

O MAN TGX foi nomeado ‘Camião de Frota do Ano’ nos prestigiados Motor 

Transport Awards 2018. O anúncio foi feito a uma plateia onde estavam pre-

sentes mais de 1,000 representantes da indústria dos transportes durante a 

edição deste ano dos Motor Transport Awards que celebram sucessos na 

indústria e distinguem e premeiam a excelência, inovação, serviço excepci-

onal e eficiência. Já há 32 anos que os Motor Transport Awards são uma 

referência do melhor que se faz entre os operadores de transporte de frotas, 

fabricantes de veículos, e outros sectores inovadores da indústria, no Reino 

Unido. Encarados como os ‘Óscares’ da indústria, os prémios são atribuídos 

por um painel de especialistas independentes. 
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O editor da Motor Transport, Steve Hobson afirmou o seguinte em relação 

ao prémio: “O painel de jurados, constituído por profissionais com vasta ex-

periência na indústria, distinguiu o MAN TGX devido à sua elevada eficiên-

cia, baixo custo de propriedade, excelentes peças e serviço de assistência 

através de uma ampla rede de oficinas e concessionários, bem como grande 

conforto de condução. Estes são atributos que fazem verdadeira diferença 

para empresas de transporte e motoristas.” 

 

Na recepção do prémio na cerimónia oficial, Thomas Hemmerich, Director 

Geral da MAN Truck & Bus UK Ltd indicou: “É um grande prazer receber 

esta distinção e encaramo-la como um verdadeiro indicador de que o MAN 

TGX, a nossa rede de concessionários e oficinas e os pacotes de serviços 

que disponibilizamos cumprem totalmente as exigências do mercado. Na 

MAN orgulhamo-nos de poder oferecer aos clientes uma vasta gama de ve-

ículos com consumos eficientes, tecnologicamente avançados, seguros e 

robustos, apoiados por um leque abrangente de serviços ao cliente, que tra-

zem verdadeiros benefícios para os seus negócios. O MAN TGX foi muito 

bem acolhido em diversas frotas em todo o Reino Unido, e este prémio con-

firma que disponibilizamos e fornecemos o devido apoio a diversos veículos 

em que os clientes podem confiar, e que lhes trazem valor.” 

 

Um dos principais especialistas em serviços de fornecimento de alimentos 

em cadeia para produtos que necessitam de ambiente e temperatura con-

trolada, a empresa Fowler Welch, de Spalding, também esteve presente na 

cerimónia de entrega, e o CEO Nick Hay acrescentou: “Foi muito interes-

sante ouvir os comentários do júri. Nós operamos uma frota de 450 veículos, 

125 dos quais são MAN TGX, e estamos extremamente satisfeitos com o 

seu desempenho, particularmente em termos de eficiência no consumo de 

combustível. Agrada-nos muito o serviço orientado para o cliente, tanto da 

MAN UK como do nosso concessionário local. Ambos compreendem o 

nosso negócio e a nossa disponibilidade para colaborar com fornecedores 

chave.” 
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Legendas: 

 

MAN_TGX_Fleet_TotY_1.jpg 

O MAN TGX foi eleito ‘Camião de Frota do Ano 2018’ na Grã-Bretanha. 
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Thomas Hemmerich, Director Geral da MAN Truck & Bus UK Ltd, (2º a partir da esquerda) recebeu 

o prémio do júri. 

 

 

 

 


