
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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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Lisboa, 6 de Março de 2017 
 

MAN Truck & Bus inicia as vendas da TGE 
 

 
 Encomendas ultrapassam as expectativas 

 

Seis meses após o lançamento na IAA em Hanover, chegou 

finalmente a hora: a MAN Truck & Bus vai iniciar oficialmente as 

vendas da nova TGE no princípio de Março. Com uma grande 

variedade de versões disponíveis, a MAN TGE destina-se a 

todos os que necessitam de um furgão ou um chassi-cabine 

com peso bruto máximo entre as 3 e as 5.5 toneladas no seu 

dia-a-dia de trabalho. 

 

A nova TGE torna a MAN um fornecedor completo: tem a solução certa 

para qualquer tarefa de transporte. Além da versão furgão, a MAN TGE 

também disponibiliza uma vasta selecção de carroçarias, incluindo novos 

chassis com cabines simples e duplas. “A resposta à nova TGE foi 

totalmente de encontro às nossas expectativas, e até as superou. Pouco 

depois da IAA, já tínhamos mais de 1000 pedidos de proposta. Os clientes 

da MAN, particularmente, estão muito entusiasmados com o veículo e 

anseiam poder adquirir todos os veículos e serviços associados de apenas 

uma fonte de confiança e fiável no futuro”, afirma Dennis Affeld, Vice-

Presidente de Vendas de Comerciais Ligeiros na MAN Truck & Bus. 

 

No futuro, os clientes poderão optar entre duas distâncias entre eixos, três 

alturas de tecto e três comprimentos de carroçaria. Deste modo, são 

possíveis volumetrias de carga até 18.4 m³, dependendo da combinação 

escolhida. A iluminação LED do interior da caixa de carga está incluída de 

série. Conforme o peso total permitido, pode-se escolher tracção dianteira, 

tracção traseira ou tracção integral, e todas podem incluir uma caixa de 

seis velocidades manual ou uma caixa de oito velocidades automática. Os 

motores a diesel com 1968 cm3 de capacidade oferecem máxima 

eficiência, e estão disponíveis em quatro versões: 75 kW/102 CV, 

90 kW/122 CV, 103 kW/140 CV e 130 kW/177 CV. 
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Diversos novos sistemas de segurança e conforto incluídos na nova MAN 

TGE protegem os ocupantes e apoiam o motorista. Um grande número de 

sistemas de assistência ao motorista, sem rival no seu segmento, foram 

introduzidos com esse mesmo propósito. Aqui inclui-se, por exemplo, o 

Sistema de Assistência à Travagem de Emergência (EBA), incluído de 

série, e o opcional Cruise Control Adaptativo com Regulação de Distância. 

Com um baixo valor do coeficiente aerodinâmico de cW de 0.33, 

económico ao nível do consumo de combustível e com baixos custos de 

reparação e manutenção, a nova MAN TGE apresenta um impressionante 

Custo Total de Propriedade (TCO). E, para além de tudo isto, tem acesso a 

um serviço completo, desde contratos de reparação e manutenção 

flexíveis, extensões de garantia, a um serviço de assistência 24 horas, 

sempre com o nosso habitual foco no cliente, com marcações de serviços 

de oficina flexíveis e horários de abertura alargados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


