
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 (2016). O portfólio de produtos inclui 

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

mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da Volkswagen Truck & Bus GmbH e emprega mais de 35.000 

colaboradores em todo o mundo. 
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Primeiro MAN TGX EfficientLine 3 entregue à 

Spedition Hillert  

 Spedition Hillert adquire MAN TGX EfficientLine 3, o qual 

acredita ser o veículo mais eficiente e rentável no 

mercado 

 500 camiões MAN adquiridos ao longo de 35 anos  

 MAN TeleMatics e MAN ProfiDrive optimizam as 

actividades diárias da empresa de transportes 

Em Janeiro de 2017, a empresa de transportes Spedition Hillert, 

sedeada em Bocholt, adquiriu quatro MAN TGX 18.460, 

incluindo o primeiro TGX Efficient Line 3 produzido pela MAN, e 

o seu 500º camião MAN. Três quartos dos 96 veículos da frota 

da marca MAN são combinações de semi-reboque das 1ª a 2ª 

gerações EfficientLine. Os serviços oferecidos pela MAN, como 

MAN TeleMatics, sessões de formação MAN ProfiDrive e 

Connected CoDriver, optimizam a eficiência económica da 

empresa.  

 

A MAN exibiu os nove veículos do modelo do ano 2017 na IAA 2016, e a 

eficiência de transporte foi ainda mais optimizada com a 3ª geração do 

MAN TGX EfficientLine. O Director Geral da Hillert, Dirk Pelster, acredita 

que os veículos entregues pela MAN são a resposta aos desafios do 

sector: “Eficiência, sustentabilidade, preservação do ambiente e redução 

do consumo de combustível são factores que nos importam. Por isso 

acreditamos, após as anteriores experiências positivas com os modelos 

MAN, que estamos bem servidos com o MAN TGX EfficientLine 3. Para 

nós, este é o veículo mais rentável do mercado.” 

Dennis Wirtz, Gestor de Frota da Spedition Hillert, vê um claro potencial de 

poupança nos serviços oferecidos pela MAN: “A formação de condução 

MAN ProfiDrive permitiu-nos uma redução de consumo de combustível de 

cerca de 5%. Os resultados da formação de condução individual MAN 

Connected CoDriver são excelentes valores de consumo de combustível. 

Além disso, a MAN TeleMatics também é bastante útil para avaliar a 
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eficiência económica, redigir relatórios e gerir a frota de veículos.” A 

empresa de transportes confia nesta ferramenta desde o lançamento da 

MAN TeleMatics em 2002, e todos os 96 veículos da frota estão equipados 

com o sistema. 

No ano 2010, a MAN descreveu o seu compromisso em aumentar a 

eficiência dos transportes com o slogan “Consequentemente eficiente”, de 

modo a optimizar o Custo Total de Propriedade (TCO) das empresas de 

transporte. Desde a introdução das combinações de semi-reboque MAN 

TGX EfficientLine, em 2011, a MAN tem vindo a desenvolver 

continuamente o produto, e exibiu a 3ª geração na IAA 2016. O motor de 

elevado binário MAN D26 CommonRail, optimizações na aerodinâmica e a 

combinação dos sistemas de assistência de apoio ao TCO, EfficientCruise 

e EfficientRoll, contribuem para tornar o EfficientLine 3 mais potente na sua 

performance e binário, e ao mesmo tempo mais económico que os seus 

antecessores. 

A produção dos veículos do modelo do ano 2017 com novo design exterior 

e interior e com a cadeia cinemática Euro 6, optimizada para qualquer 

aplicação, teve início na fábrica da MAN em Janeiro de 2017.  

Hillert GmbH & Co. KG, uma pequena-média empresa de transportes 

sedeada em Bocholt, foi fundada em 1953 e tem-se mantido na estrada 

com combinações de semi-reboque e de caixa móvel desde 1962. Os 

veículos MAN fazem parte da sua frota desde o início dos anos 80; 

anteriormente, era a Büssing que fornecia os veículos. Em 2017, a Hillert 

colocou em funcionamento o seu 500º veículo MAN. A frota é constituída 

actualmente por 96 unidades MAN. A empresa de transportes também 

possui uma oficina e uma estação de lavagem de camiões. 

A história da utilização do 1º MAN TGX EfficientLine pela Spedition Hillert 

pode ser vista em: https://www.youtube.com/watch?v=gVXqdXJlSDo&t=1s 
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