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Grupo Quehenberger opta pelo biodiesel e 

SafetyPackage com a compra do novo MAN TGX 

Encomenda de 350 camiões TGX Euro 6, já estão a ser 

entregues os primeiros veículos  

 

O especialista em logística austríaco Quehenberger fez uma encomenda 

de 350 dos novos tractores MAN TGX, com 440 CV e 480 CV. Sedeada 

em Straßwalchen, perto de Salzburgo, a empresa é pioneira no uso de 

sistemas de segurança eficientes, sendo que aproximadamente 80% dos 

camiões encomendados estão equipados com o MAN SafetyPackage, com 

assistente de faixa, cruise control adaptativo e sistema de travagem de 

emergência. Além disso, os especialistas em longo curso optaram ainda 

cruise control com GPS o EfficientCruise. 

Com uma frota de 1000 veículos, Quehenberger foca-se no transporte 

internacional, e dois terços dos tractores que utilizam são MAN. Com uma 

gestão especialista em logística confiante na eficiência dos veículos, o 

CFO Rodolphe Schoettel resume deste modo as características que 

persuadiram a empresa a comprar o TGX: “O que realmente impressiona 

nos veículos MAN é o seu alto nível de fiabilidade, que deriva 

principalmente da sua taxa de avarias extremamente baixa” 

A recente opção biodiesel para os camiões Euro 6 MAN foi um aspecto 

crucial para esta encomenda: cerca de 60% dos novos camiões 

produzidos para Quehenberger são modelos biodiesel. 

Além disso, Quehenberger irá receber um pacote com serviço completo, 

que inclui financiamento, formação de motoristas através do MAN 

ProfiDrive e extensão da garantia para todos os camiões. 

 


