Potente, robusto e fiável: a MAN apresenta camiões
para a indústria madeireira e florestal na KWF-Expo
2016
Os veículos MAN constituem uma solução personalizada para o
transporte de madeira e fornecem benefícios ao longo de toda a
cadeia de valor
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Na feira KWF-Expo em Roding (Baviera), de 9 a 12 de Junho de 2016, a
MAN Truck & Bus apresenta diversos camiões para a indústria madeireira e
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aplicações florestais. A KWF-Expo é uma das maiores e mais importantes
feiras internacionais na área florestal. Este ano, são esperados mais de
50,000 visitantes da indústria.
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Os veículos utilizados na indústria da madeira e florestal têm de lidar com
árduas tarefas: o terreno difícil e as enormes cargas tornam o transporte de
madeira um desafio de grande magnitude. “Estes veículos têm de operar
principalmente em estradas de floresta não alcatroadas e estradas de terra,
bem como em estradas de montanha com curvas apertadas. Isto torna-se
ainda mais complicado devido à carga, cujo peso pode variar bastante
conforme o tipo de madeira, diâmetro e grau de humidade dos toros”, explica
John-David Schnackenberg, gestor responsável pelo segmento de tracção
da MAN Truck & Bus. “Graças à sua vasta gama de produtos, a MAN é a
mais adequada para este tipo de aplicações.”
Ao longo de toda a rede de transportes, são necessários veículos potentes,
robustos e fiáveis, e que ao mesmo tempo sejam bastante versáteis. Para
empresários das indústrias da madeira e florestal, a gama MAN inclui
veículos padrão, capazes de cobrir eficientemente longas distâncias e
equipados com componentes de apoio à tracção, como o MAN HydroDrive.
Os veículos MAN para as indústrias da madeira e florestal, bem como os
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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novos motores D26 e D38, e muito mais, estão em exibição para todos os
visitantes profissionais no stand da MAN (Nr. A3-325) na KWF-Expo.
Entre as mais de 500 empresas expositoras, de mais de 25 países, a MAN
Truck & Bus apresenta os seus mais recentes modelos de veículos para a
indústria, no campo de 100 hectares e área florestal onde está acomodada
a KWF-Expo. Os profissionais que visitam o evento podem esclarecer as
suas dúvidas junto dos especialistas em indústria MAN e em fabricantes de
carroçarias de veículos.
Camiões MAN em destaque na KWF-Expo 2016:
-

Transporte de toros curtos com MAN HydroDrive®

-

Transporte de toros curtos com MAN TGX equipado com o motor
D38

-

Veículos MAN para outros trabalhos florestais, como por exemplo
trituradoras de madeira ou porta contentores para transporte de
lascas de madeira
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