
 
 

 

 

  

 

 
 

 

O Grupo MAN é um dos principais intervenientes industriais da Europa no sector da engenharia dos transportes, 

gerando receitas anuais na ordem dos 15,8 mil milhões de euros (2012). A MAN fornece camiões, autocarros e 

autocarros de turismo, motores diesel, turbomáquinas e transmissões especiais, empregando mais de 54.000 pessoas 

por todo o mundo. Todas as unidades de negócio da MAN encontram-se entre os líderes nos respectivos mercados.  
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Exposição impressionante de produtos Euro 6 no 
evento MAN Trucknology Days em Munique 

Corpos de Bombeiros e Agricultura marcam presença e special 
na exposição de 21 a 22 de Março de 2014, em Muniqu e 

 

Ver de perto veículos pesados de mercadorias e até conduzi-los, falar com 

os especialistas da MAN e respectivos fornecedores e construtores de 

carroçarias, visitar a fábrica, estas são apenas algumas das várias 

apresentações e oportunidades possíveis como parte do evento MAN 

Trucknology Days no Truck Forum e na pista de ensaio na fábrica da MAN 

em Munique. 

Estarão em exposição para os visitantes mais de 130 veículos TGL, TGM, 

TGS e TGX da MAN utilizados no transporte de longa distância, 

distribuição e logística, construção, transporte de cargas pesadas, bem 

como destinados aos corpos de bombeiros e à agricultura. Um elemento 

da equipa de formação MAN ProfiDrive poderá acompanhá-lo num ensaio 

de estrada dos veículos Euro 6 na pista de ensaio da MAN, bem como em 

estradas locais, rurais e auto-estrada. 

Esta será a primeira vez que a MAN organiza uma exposição especial 

sobre a utilização de veículos pesados de mercadorias na agricultura. O 

foco incidirá na cadeia de transporte e, além de outras exposições, estará 

presente um MAN TGS com um reboque com capacidade para o 

transporte de alimentos para animais e biomassa, juntamente com um 

triturador de milho da Krone de elevado desempenho equipado com uma 

unidade de comando da MAN. A exposição especial para "Corpos de 

Bombeiros" permitirá aos construtores de carroçarias apresentar os seus 

veículos com base num chassis da MAN: o modelo Euro 5 que continua 

válido para determinadas regiões e, pela primeira vez, o novo modelo Euro 

6. 

A exposição não abrange apenas veículos pesados de mercadorias: A 

MAN Solutions apresentará a sua gama de serviços, enquanto mais de 45 

construtores de carroçarias e fornecedores de veículos apresentarão os 

seus produtos e estarão disponíveis para falar sobre os mesmos com os 

interessados. 
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A MAN organiza o evento Trucknology Days anualmente desde 2008. No 

ano passado, mais de 3500 clientes e visitantes estiveram presentes no 

Truck Forum e na pista de ensaio. 

 

 

Data:   21 e 22 de Março de 2014, das 9h às 17h, em ambos os 

dias 

Local:  Truck Forum na fábrica da MAN em Munique, Dachauer Straße 570 

A entrada é gratuita. Registe-se através de www.man-trs.de  


