O MAN TGX EfficientLine 2 foi eleito “Camião do
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Ano 2015 em Espanha”
Os excelentes níveis de consumo e a eficiência de custos foram
as chaves para o reconhecimento atribuído por especialistas e
profissionais
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A MAN Truck & Bus conseguiu o prestigiado galardão “Camião do Ano 2015
em Espanha”, instituído pela revista Transporte 3. Robert Katzer, director
geral da MAN Truck & Bus Iberia, recebeu o prémio no evento celebrado a
28 de Janeiro, em Madrid, que contou com a presença de diversas
autoridades nacionais e regionais, bem como de vários empresários da área
do transporte de mercadorias e de passageiros.
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Os principais motivos para a atribuição do prémio à MAN, segundo o júri,
centram-se na eficiência e no reduzido consumo de combustível do veículo.
Tanto assim, que a segunda versão do EfficientLine melhora em 6.57% o
consumo, relativamente ao seu predecessor. Este facto foi certificado pelo
TÜV Sud alemão, depois de dois camiões MAN TGX 18.480 terem realizado
uma prova comparativa de condução num trajecto de 5.217 KM, no qual
46% do percurso eram subidas e descidas. Nesta prova estava o modelo
MAN TGX EfficientLine (no mercado desde 2010, e do qual já foram
vendidas mais de 27.000 unidades), e o novo MAN TGX EfficientLine2,
equipado com o sistema de velocidade de cruzeiro com GPS,
EfficientCruise, com o motor D26 optimizado com o aumento do binário
TopTorque, com 200 Nm nas duas velocidades mais altas, e com as novas
funções da caixa de velocidades automatizada MAN Tipmatic 2. O resultado
final comprova que o novo MAN TGX EfficientLine 2 poupa 6,57% de
combustível.
Robert Katzer mostrou-se “muito satisfeito e honrado em receber este
reconhecimento, que conta com um notável prestígio no mercado nacional.
O EfficientLine 2 é um veículo no qual aplicámos todo o nosso
conhecimento, para reduzir ao máximo o consumo, e é um orgulho
O grupo MAN é um dos principais intervenientes industriais da Europa em engenharia relacionada com transportes,
com receitas de, aproximadamente, 15,7 mil milhões de euros em 2013. A MAN é fabricante de camiões, autocarros,
motores diesel, turbomáquinas e transmissões especiais e emprega cerca de 53.500 pessoas em todo o mundo. As
áreas de negócio da MAN ocupam posições de liderança nos respectivos mercados.
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comprovar que os profissionais o apreciam. Estamos muito agradecidos aos
nossos clientes pela confiança depositada em nós, o que demonstra que
estamos no caminho correcto para continuar a oferecer as melhores
soluções para qualquer tipo de necessidade no negócio do transporte.
Trabalhamos todos os dias para continuarmos a ser o melhor parceiro dos
nossos clientes.”
O prémio “Camião do Ano em Espanha”
O prémio “Camião do Ano em Espanha” foi instituído pela revista Transporte
3 em 1987. Um júri composto por mais de meia centena de empresários do
sector do transporte (com uma frota conjunta de mais de 10.000 unidades) e
especialistas no ramo, encarrega-se de eleger anualmente o melhor camião
com mais de 3,5 toneladas apresentado no mercado espanhol desde a
última edição do prémio. Os profissionais que fazem parte do júri analisam
minuciosamente a segurança, fiabilidade, economia, eficiência, entre outros
atributos, de cada um dos candidatos, antes de fazer a eleição.
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