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Crianças alegres ao verem o camião de Natal MAN  

O MAN TGX visita creches e mercados de Natal  

 

O camião de Natal MAN está em tour pela Baviera até à Véspera de Natal, 

passando por vários Jardins de Infância, hospitais pediátricos, vilas infantis e 

mercados de Natal. O grande camião, decorado a preceito, transporta bolo 

de gengibre e pequenos brinquedos MAN Lion, para oferecer às crianças. 

A tarefa de conduzir o camião de Natal MAN é um dos trabalhos voluntários 

mais procurados. O engenheiro de desenvolvimento Georg Haselberger, de 

Munique, estará ao volante na primeira parte do percurso, até Reichert-

sheim, perto de Mühldorf am Inn. Aí passará a vez aos seus colegas, que 

levarão o camião de Natal a diversas cidades e vilas em toda a Baviera. 

Aprendizes da MAN Truck & Bus em Munique passaram as últimas três se-

manas a preparar o semi-reboque e o tractor com luzes. O semi- será ilumi-

nado por cerca de 200 metros de luzes, e mais de 250 LEDs iluminarão o 

logótipo MAN na grelha do radiador. 

O veículo tractor é um MAN TGX com 480 CV, com decoração festiva. Para 

que o camião chegue aos diversos destinos em segurança e dentro do tem-

po estabelecido, mesmo em condições climatéricas e de estrada adversas, 

próprias da época natalícia, foi especialmente equipado com o eixo dianteiro 

MAN HydroDrive, que pode ser utilizado sempre que necessário. O camião 

de Natal torna-se assim um veículo com tracção total, com o simples toque 

num botão, o que é bastante útil quando se conduz na neve. 

 


