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MAN recebe prémio eCarTec Award 2012 por um 

camião com um nível particularmente baixo de 

emissões 

Veículo de investigação MAN Metropolis distinguido com o 

Prémio do Estado da Baviera no campo da Mobilidade Eléctrica. 

 

O inovador veículo de investigação MAN Metropolis foi distinguido com o 

prémio eCarTec Award 2012. No decorrer do 4º Salão Internacional de 

Mobilidade Eléctrica e Híbrida em Munique, a Secretária de Estado dos 

Assuntos Económicos, Infra-estrutura, Transportes e Tecnologia da Baviera, 

Katja Hassel, entregou o Prémio do Estado da Baviera no campo da 

Mobilidade Eléctrica a Bernd Maierhofer, Director de Investigação e 

Desenvolvimento na MAN Truck & Bus AG.  

O MAN Metropolis é um camião inovador com capacidade para lidar com 

tarefas de transporte pesado em cidades, de forma extremamente silenciosa 

e sem emissões. Utilizando energia de fontes renováveis fornecida por uma 

tomada normal, o MAN Metropolis funciona sem qualquer emissão de CO2. 

O seu sistema de acumulação de energia, uma bateria de iões de lítio em 

construção modular, está localizado sob a cabine, garantindo assim o 

máximo de espaço para a carroçaria, uma distribuição de peso perfeita e os 

mais elevados níveis de segurança. Um silencioso e eficiente motor diesel 

do Grupo Volkswagen gera energia a bordo, conforme necessário, e 

funciona como um extensor de alcance para o camião pesado. No final 

deste ano, o MAN Metropolis dará início a um teste no terreno com a 

duração de dois anos, como veículo de recolha de lixo. 

Entre um grupo de mais de 70 participantes, o ilustre painel de jurados 

elegeu os vencedores do prémio eCarTec Award 2012 num total de oito 

categorias. O MAN Metropolis foi distinguido na categoria "Veículos 

eléctricos: veículos comerciais".  

 

1.745 caracteres (incl. espaços) 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

  Página 2/2 

 

Programa de Eficiência dos Transportes da MAN Truck & Bus  

O volume de transportes e tráfego nas estradas europeias continua a 

aumentar. 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, consolidada nas áreas da 

tecnologia, serviços, no condutor e nas competências futuras, ajuda a 

proteger o ambiente e representa valor acrescentado para os nossos 

clientes.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

O Grupo MAN é um dos principais intervenientes industriais da Europa em engenharia relacionada com transportes, com receitas de, 

aproximadamente, 16,5 mil milhões de euros em 2011. A MAN fabrica camiões, autocarros, motores diesel, turbomáquinas e sistemas de 

engrenagem especiais, contando com cerca de 52.500 funcionários. As áreas de negócio da MAN ocupam posições de liderança nos 

respectivos mercados.  


