
 
 

 

 

  

 

 
 

 

A MAN Truck & Bus é um dos principais fabricantes de veículos comerciais e fornecedor de soluções de transporte da 

Europa, com receitas de, aproximadamente, 9 mil milhões de euros por ano (2015). O portfólio de produtos inclui 

camiões, autocarros e motores a diesel, bem como serviços relacionados com o transporte de passageiros e 

mercadorias. A MAN Truck & Bus emprega mais de 35,500 pessoas em todo o mundo.  
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Roadshow mostra a força da marca do leão: tour 

europeia MAN com os novos modelos TG  

Em Outubro, a MAN Truck & Bus iniciou o seu roadshow pela 

Europa com os novos modelos das gamas TG, recentemente 

lançados na IAA em Hanover. Ao longo da viagem de 9800 km, 

os MAN TGX, TGS, TGM e TGL impressionaram com o seu novo 

design e as suas cadeias cinemáticas ainda mais eficientes. 

Também fizeram parte do roadshow, tendo sido também 

apresentados na IAA, a MAN TGE e o RIO, a nova marca de 

logística digital em rede. 

 

Com onze eventos de apresentação de grande escala, os importadores da 

MAN organizaram a recepção perfeita para dar aos clientes na Europa a 

oportunidade de ver de perto as inúmeras inovações, apresentadas pela 

MAN pela primeira vez na IAA 2016. O tour passou por nove países 

europeus no total, e deu a mais de 4600 visitantes a oportunidade de 

testemunhar a nova geração de veículos MAN em acção. A opção de levar 

os novos camiões num test drive foi especialmente popular. No final do tour, 

os camiões tinham efectuado 3300 test drives, tendo percorrido uma 

distância total de 170,000 km – mais de quatro vezes à volta da Terra. 

Os test drives realizados pela equipa da MAN ProfiDrive demonstraram a 

performance e eficiência da nova geração da cadeia cinemática nos 

modelos das gamas TG. Inúmeras medidas asseguram a redução 

significativa de consumo de combustível, com melhor desempenho e 

dinâmica de condução, bem como o esperado elevado nível de fiabilidade. 

A nova geração de motores D38 oferece até 640 CV e tem elevado binário 

– até 3000 Nm – a baixas rotações de motor. Optimizado para aplicações 

em frota, o novo D26 está disponível com potências entre os 420 CV e os 

500 CV, e destaca-se pelo seu baixo peso e baixo consumo de combustível. 

Em combinação com as novas versões da caixa MAN TipMatic, com 

programas de condução coordenados individualmente para cada área de 

aplicações, os modelos MAN têm cadeias cinemáticas altamente eficientes, 

económicas e ecológicas. 
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Também se registou um feedback muito positivo da parte dos visitantes do 

roadshow em relação às inovações do design dos veículos TG. 

Externamente, o leão MAN destaca-se na dianteira. Os modelos MAN TGX 

e MAN TGS possuem ainda entradas de arrefecimento de ar com um novo 

design dinâmico. No interior, cores quentes com novos materiais e estofos 

de assentos conferem a todos os modelos TG um ambiente iluminado e de 

elevada qualidade, complementado pelo distinto design do volante. Além 

disso, o local de trabalho do motorista beneficia de um novo sistema 

infotainment, activação automática dos faróis e sensores de chuva em todos 

os modelos. O novo sistema infotainment MAN MMT Media Truck Advanced 

está disponível com ecrãs de 5” e 7”, e disponibiliza diversas novas 

características, como rádio digital, informação de trânsito, opções de ligação 

para vários aparelhos externos e função de navegação específica para 

camiões a pedido. 

 

Frota poderosa e diversa no roadshow 

 

O roadshow saiu à rua com um total de doze novos veículos TG, entre os 

quais a terceira geração do MAN TGX EfficientLine, que permite uma 

poupança de 6,35% de combustível em relação ao seu antecessor. Um MAN 

TGS 18.420 permitiu que os clientes dos sectores de transporte em tanques 

e silos vissem por si mesmo a impressionante capacidade de carga e 

desempenho do sistema de segurança de condução da nova gama MAN 

TGS, que constituía metade da frota do roadshow, devido à diversidade de 

modelos existentes. O alinhamento incluía o chassi MAN TGS 18.360 com 

tracção total como veículo de serviços de Inverno, e o MAN TGS 26.500 6x4 

para transporte de madeira, com tracção dianteira hidrostática adicional, 

para condução em trilhos florestais difíceis. A elevada performance da gama 

MAN TGS na área da construção foi demonstrada por uma basculante 

trilateral MAN TGS 35.500 8x4, com disposição de eixos 1+3 

particularmente manobrável, com eixo de arraste direcionável e elevável, um 

chassi de betoneira MAN TGS 32.420 8x4 e uma grua, também montada 

num MAN TGS 8x4, equipado com o motor topo de gama D26, com uma 

potência de 500 CV. 

Os organizadores do roadshow incluíram mais exemplos da comprovada 

perícia MAN em veículos pesados no seu portfólio, na exposição estática, 

nomeadamente dois tractores semirreboque pesados MAN TGX, de três e 

quatro eixos, o primeiro com uma potência de 580 CV e o segundo equipado 

com a versão de 640 CV do novo motor D38. O facto do novo motor topo de 

gama estar agora disponível para a maioria das aplicações do MAN TGX foi 

comprovado pelo veículo mais emblemático do roadshow: o MAN TGX 
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18.460 como tractor semirreboque, na exclusiva edição PerformanceLine, 

apresentada na IAA 2016. Além dos inúmeros elementos de design 

exclusivos tanto no interior como no exterior, esta série especial inclui ainda 

o potente motor com um máximo de 640 CV. Com a edição 

PerformanceLine, a MAN criou um produto da mais alta qualidade, do qual 

tanto donos de empresas como motoristas se podem orgulhar. 

O importante segmento de transporte de distribuição foi representado no 

roadshow pelo MAN TGM 18.290 com caixa de refrigeração e estrutura 

optimizada para carga adicional até uma tonelada e preparação, disponível 

de fábrica, para um alternador Frigoblock. Como especialista comprovado 

em veículos de combate a incêndios, a MAN também exibiu um veículo de 

bombeiros da nova gama TGL. O MAN TGL 8.220 4x2 com cabine dupla 

completamente em aço que cumpre todos os requisitos obrigatórios para 

combate a incêndios foi incluído na frota do roadshow, como exemplo da 

grande variedade de série de soluções para veículos de combate a incêndio 

e de salvamento, que estão disponíveis de fábrica. 

A recente adição à família de produtos, MAN TGE, também participou no 

tour. Este veículo comercial para transporte de distribuição e para o negócio 

de construção tem uma tonelagem que vai das 3 às 5.5 toneladas, tornando 

assim a MAN num fornecedor de serviços completo. A MAN TGE estará 

disponível em diversas variantes personalizáveis de vendas a partir do início 

na Primavera de 2017, com o melhor custo total de propriedade (TCO) e 

uma impressionante capacidade de carga de até 1.5 toneladas. A nova 

geração de motores a diesel instalada nos veículos destaca-se pela sua 

durabilidade, fiabilidade e economia, prometendo desempenhos de topo 

para a MAN TGE no que diz respeito a eficiência e protecção do ambiente. 

Simultaneamente, os mais avançados sistemas de assistência garantem a 

máxima segurança e o serviço profissional MAN está sempre disponível. 

 

Testado e comprovado e novos serviços  

 

A MAN também apresentou o seu vasto portfólio de serviços nos onze 

eventos da tour. Os visitantes do roadshow puderam descobrir mais sobre a 

extensa gama de serviços financeiros e soluções Após-Venda 

disponibilizados pela MAN, bem como sobre o diversificado programa de 

formação MAN ProfiDrive.  

 

Durante o tour, a MAN apresentou a plataforma especial RIO – a nova marca 

da Volkswagen Truck & Bus no sector das soluções digitais – a qual também 

despertou grande interesse junto dos visitantes. O RIO é uma plataforma 
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aberta, para diversos fabricantes e tecnologias, que fornece serviços digitais 

únicos e intuitivos para todo o ecossistema de transportes e logística. Os 

novos produtos digitais e serviços oferecidos pelo RIO permitem que os 

clientes optimizem os seus processos logísticos e façam a gestão do fluxo 

de produtos de forma mais eficiente graças à inteligente ligação em rede. A 

partir da Primavera de 2017, cada novo camião MAN irá incluir os pré-

requisitos técnicos que tornam possível explorar todo o potencial destes 

novos serviços. Como pioneira do RIO, a MAN é responsável pelo seu 

desenvolvimento dentro do Grupo Volkswagen Truck & Bus Group. 

 

 

 


