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IAA 2012: O stand da MAN atrai multidões 
 

Dez mil visitantes ao stand, apresentação de doze estreias mundiais, 

convidados de topo do mundo da política, do desporto e das artes, este é o 

balanço que a MAN pode fazer pouco antes do encerramento do 64º Salão 

Internacional de Veículos Comerciais em Hanover. A MAN foi também 

responsável pela apelativa exposição da maior feira do sector de veículos 

comerciais: o estudo de concepção do camião Concept S seduziu tanto 

clientes como jornalistas no espaço exterior. "O IAA deste ano foi um 

verdadeiro sucesso para a MAN", afirmou o CEO Anders Nielsen 

relativamente à presença da MAN. 

A MAN apresentou doze inovações nos segmentos de camiões, autocarros, 

motores e serviços. As estreias mundiais da nova série TG, que está em 

conformidade com a norma Euro VI, do NEOPLAN Jetliner e do MAN Lion's 

Coach EfficientLine, atraíram milhares de visitantes ao stand da MAN no 

Salão 12. O interesse centrou-se nas medidas para melhorar a eficiência. O 

estudo de concepção do camião MAN Concept S, apresentado pela primeira 

vez com um semi-reboque particularmente aerodinâmico da Krone, provou 

ser o maior chamariz e foi o veículo mais fotografado do IAA. O Ministro 

Federal dos Transportes da Alemanha, Peter Ramsauer, e o Primeiro-

Ministro da Baixa Saxónia, David McAllister, estavam visivelmente 

impressionados com esta inovadora combinação de tractor semi-reboque. 

Durante o IAA, a MAN foi distinguida com dois prestigiados prémios. O MAN 

Lion's Regio recebeu o prémio "IBC Award 2012" (Concurso Internacional de 

Autocarros e Autocarros de Turismo). O autocarro interurbano convenceu os 

analistas críticos em todos os aspectos e ultrapassou a concorrência ao 

tornar-se no incontestado vencedor desta exigente prova prática. O MAN 

Lion's City Hybrid foi distinguido com o prémio "Green Bus Award". Este 

revolucionário autocarro urbano, com propulsão híbrida de série e ultracaps 

como sistema de acumulação de energia, permite economizar até 30% em 

combustível e reduzir as emissões de CO2 comparativamente a um 

autocarro a diesel moderno. 

O stand da MAN recebeu a visita de inúmeras personalidades, que se 

renderam às inovadoras soluções de transporte em exposição. Além do 

Ministro dos Transportes, Ramsauer, o Primeiro-Ministro da Baixa Saxónia, 

McAllister, e Stephan Kühn, orador sobre assuntos de transportes para o 
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grupo parlamentar do Partido dos Verdes no Parlamento alemão, o 

Embaixador dos EUA, P.D. Harvey, e o Cônsul Geral, Inmi K. Patterson, 

também quiseram saber mais sobre as soluções de transporte eficientes da 

MAN.  

No certame, Peter Maffay recebeu 15 camiões e dois autocarros da MAN: 

estes veículos constituirão a coluna dorsal da logística da digressão 

"Tabaluga und die Zeichen der Zeit" na Alemanha. No talk-show que se 

seguiu, o cantor de rock e entusiasta de camiões respondeu a algumas 

perguntas dos seus fãs. Para grande alegria dos visitantes do IAA, as 

estrelas de futebol, David Alaba e Patrick Owomoyela, e a lenda do FC 

Bayern, Paul Breitner, também visitaram o stand da MAN. O actual campeão 

da Truck Race, Jochen Hahn, e o campeão europeu de Truck Trial, Marcel 

Schoch, encantaram os visitantes com os seus espectáculos de corridas. 

A aplicação para iPhone que a MAN desenvolveu especificamente para a 

IAA 2012 esteve também no centro das atenções. Para além de informações 

sobre a feira em geral e as últimas comunicações oficiais da MAN, foi 

possível aceder de forma rápida e fácil a informações mais detalhadas sobre 

as exposições da MAN através do leitor de códigos QR integrado. Uma das 

funcionalidades de destaque da aplicação é a função de realidade 

aumentada: esta função insere um modelo 3D do MAN Concept S na 

fotografia tirada pelo telefone, o que possibilita a visualização do inovador 

conceito de camião num ambiente real. As pessoas interessadas também 

puderam encontrar notícias actualizadas e dados úteis sobre a feira no 

blogue da MAN sobre eficiência (blog.transport-efficiency.com). O blogue 

registou mais de 25.000 visitantes desde o seu lançamento em Julho deste 

ano. Depois da feira, este blogue continuará a disponibilizar aos leitores 

informações interessantes sobre o mundo da eficiência dos transportes. 

        

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 
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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.  


