
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 TRATON AG, e emprega em todo o mundo mais 

de 36.000 colaboradores.  
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Lisboa, 12 de Dezembro de 2018 
 

 

Um leão para o Natal: o camião de Natal MAN 

 

A MAN Truck & Bus apoia o Pai Natal pela 14ª vez 

com um MAN TGX XXL 18.500 devidamente 

decorado e iluminado numa tour de Natal. Até 21 de 

dezembro, o semirreboque irá visitar várias 

creches, jardins de infância, escolas, e instituições 

para pessoas com necessidades especiais. 

  

 Também em 2018, um MAN TGX XXL 18.500 estará em 

viagem na temporada de Natal, decorado a preceito de 

acordo com a quadra natalícia 

 Tradição há 14 anos: aprendizes MAN transformam um 

semirreboque, com grande empenho e atenção aos detalhes, 

no camião de Natal MAN  

 Voluntariado - os funcionários da MAN usam o luminoso 

TGX para ajudar em creches, escolas e instituições sociais 

 

Os formandos da oficina MAN transformaram o MAN TGX XXL 18.500 

vermelho, incluindo o semirreboque no tradicional camião de Natal MAN, 

com grande habilidade e muita atenção aos detalhes. Cerca de 240 metros 

de cordão de luzes LED contornam o “trenó” vermelho com o brilho de Natal 

necessário, fixadas cuidadosamente com mais de 300 braçadeiras pelos 

alunos em várias semanas de trabalho. As letras MAN na grelha do radiador 

brilham graças a uma retroiluminação especial. Para manter o camião 

continuamente iluminado durante as suas inúmeras missões festivas, o 

reboque carrega também baterias que podem ser recarregadas através do 

motor de 500 CV do TGX. Isto permite sete horas de luzes de Natal 

permanentes, alimentadas apenas pela energia elétrica. 

Finalmente, para realçar ainda mais o espírito de Natal, todo o reboque é 

adornado com motivos natalicios de quase 83 metros quadrados, que 
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anunciam o camião especial ao longe, para garantir que o camião de Natal 

MAN chega com segurança e pontualidade aos seus diversos destinos, 

mesmo em condições adversas de tempo e estrada, próprias para esta 

época, o TGX tem o sistema MAN HydroDrive no eixo frontal. Com o pulsar 

de um botão, ele transforma-se num veículo de tração às quatro rodas à 

prova de inverno, cuja neve e o gelo não serão capazes de o parar. 

No final de Novembro, os formandos da MAN entregaram orgulhosamente 

o seu "trenó" à equipa do Pai Natal, composta por homens e mulheres que 

farão a excursão com a ele. Nessa função, como todos os anos, vários 

funcionários da MAN ofereceram-se para visitar as instalações 

selecionadas, para crianças e pessoas desfavorecidas, bem como 

mercados de Natal em toda a Baviera, até 21 de dezembro, com o camião 

de Natal MAN. 

Claro que para além da surpresa para as crianças, o grande camião semi-

reboque também carrega a mercadoria apropriada de Natal: chocolate e um 

pequeno presente para todos. "A alegria das crianças e os seus olhos 

brilhantes, quando vêem o camião de Natal, é o mais belo presente de Natal 

para todos nós!", afirma Stefan Kaserer do Marketing MAN, que organiza a 

Tour do camião de Natal MAN. 

 

Legendas: 

P_TGX_EOT_CamiaoNatal_2018 

A brilhar com todo o seu esplendor: o camião de Natal MAN 2018 

 

 


