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Entrega de novos veículos 

Várias empresas preferem a eficiência MAN 

 

Indáqua 

 

A Indáqua é o maior operador privado português a trabalhar no sector do 

ambiente e gestão do ciclo da água, integrando captação e tratamento de água, 

transporte e distribuição, recolha e tratamento de água residual. 

A sua actividade estende-se pelos municípios de Fafe, Santo Tirso, Trofa, Feira, 

Matosinhos, Vila do Conde e São João da Madeira. 

Adquiriu recentemente uma viatura MAN TGS 28.440 6x2-4 BL para o serviço 

combinado de limpeza de fossas e desobstrução de colectores. 

O motor Euro V vem equipado com uma caixa de velocidades especificamente 

reforçada para este tipo de utilização, capaz de gerir adequadamente os 440 cv 

e o binário de 2.100nm Esta viatura dispõe também de uma tomada de força 

especialmente desenvolvida para actuar com o equipamento instalado. 

Está ainda equipado com uma suspensão traseira pneumática e 3º eixo 

direccional, o que representa uma vantagem significativa em utilizações 

citadinas, tendo um raio de viragem bastante mais reduzido. 

 

Gabriel Couto  

 

Com mais de meio século dedicado à construção civil, esta empresa de Vila 

Nova de Famalicão, que assume a sua especialização na construção de 

parques eólicos, diversificou os seus mercados de actuação e está actualmente 

presente em Angola, Moçambique, Suazilândia, Moldávia e Roménia. Os 

excelentes desempenhos dos camiões MAN em todos esses locais levou à 

aquisição de mais 6 unidades MAN TGS 33.350 6x4, equipados com caixas 

basculantes de 16 m3, fornecidos pela TARBraga. 

 

João Pires – estreia na MAN 

 

Com mais de 30 anos de actividade na área dos transportes rodoviários 

internacionais, esta empresa familiar actualmente sediada em Vila Nova de 

Cerveira adquiriu recentemente um tractor TGX 18.480 4x2 BLS EL. 

Uma viatura de demonstração foi decisiva para o cliente avaliar o desempenho 

e os consumos da mesma e optar pela sua compra. 

 



- 2 - 
 

 

Transportes Luedra 

 

A empresa Transportes Luedra, sediada na Plataforma Logística da Guarda, 

dedica-se aos transportes rodoviários de mercadorias nacionais e internacionais 

e adquiriu 4 veículos MAN. As 4 unidades MAN TGX 18.480 4x2 BLS EL, de 

caixa automática estão ao serviço do operador logístico OLANO Portugal, S.A., 

a traccionar grupos frigoríficos. 

 

BigRiver 

 

A operar em diversos países europeus, a BigRiver dispõe de uma oferta 

diversificada de viaturas e reboques. Aos 4 MAN que já possuía a BigRiver 

acrescenta agora um novo tractor MAN TGX 18.480 4x2 BLS. 

 

Transportes Matos 

 

A empresa Transportes Matos e Filhos, Lda, sediada em Barcelos e a operar 

nos transportes rodoviários desde 1989, tem actualmente uma frota superior a 

70 viaturas. Após a oportunidade de testarem uma viatura MAN optaram pela 

aquisição de 2 unidades MAN TGX 18.480 4x2 BLS EL, personalizadas na cor 

laranja bem identificativa dos Transportes Matos. 

 
 
 
 
2.813 caracteres (incl. espaços) 

 

Para mais informações: 

www.mantruckandbus.com/press 

 

Programa de eficiência dos transportes da MAN Truck  & Bus 

As operações de transporte e o trânsito em geral continuam a aumentar nas 

estradas Europeias. Simultaneamente, a redução dos recursos energéticos a 

longo prazo está a tornar a indústria dos transportes cada vez mais 

dispendiosa. Sendo um dos principais fabricantes mundiais de autocarros e 

camiões, a MAN Truck & Bus tem um importante contributo na melhoria 

contínua da eficiência da indústria dos transportes. A MAN oferece um 

abrangente programa de eficiência, com o objectivo de reduzir o custo total de 

propriedade.. A eficiência dos transportes, focada nas áreas da tecnologia, 

serviços, no condutor e nas competências futuras, ajuda a proteger o ambiente 

e representa valor acrescentado para os nossos clientes. 
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A MAN Truck & Bus AG, com sede em Munique, Alemanha, é a maior empresa do Grupo MAN e líder a nível internacional no 

fornecimento de veículos comerciais eficientes e soluções de transporte inovadoras. No ano fiscal de 2011, a empresa, com cerca 

de 34.000 funcionários, declarou vendas superiores a 77.600 camiões e mais de 5.700 autocarros e chassis de autocarros das 

marcas MAN e NEOPLAN, no valor de 9 mil milhões de euros. 

 


