
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 

carrinhas, camiões, autocarros e motores a diesel e a gás, 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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Lisboa, 5 de Junho de 2017 
 

 

200,000º MAN TGL/TGM sai da linha de produção em 

Steyr 

 
 Mais uma vez comprovada a mais elevada qualidade e 

experiência em produção 

 Cliente do veículo de aniversário: cervejaria tradicional Stiegl 

 

No dia 9 de Maio de 2017, a MAN celebrou um aniversário de que muito se 

orgulha na sua fábrica em Steyr: desde que os primeiros veículos de pré-

produção das séries TGL/TGM saíram da linha de fábrica em 2004, e 

desde que a produção em série teve início para todos os modelos em 

2006, foram produzidos exactamente 200,000 veículos. 

“Estamos particularmente orgulhosos pelo facto de os nossos clientes 

depositarem a sua confiança na qualidade superior dos nossos produtos, 

especialmente na série TGL/TGM, há mais de uma década. Para nós, este 

gigantesco número alcançado, que hoje celebramos, não é apenas uma 

provas, mas acima de tudo uma motivação para a qualidade do nosso 

trabalho”, explica Thomas Müller, Gestor de Produção na fábrica de Steyr 

da MAN Truck & Bus Áustria. 

O cliente e futuro operador deste veículo de aniversário é a cervejaria 

tradicional austríaca Steigl. O Dr. Mario Partl, Responsável pela Venda de 

Camiões e Operações de Serviços Internos na MAN Áustria entregou a 

chave simbólica a Thomas Gerbl, Director Geral da Stiegl, e destacou a 

importância da longa parceria entre a MAN e a Stiegl. 

Thomas Gerbl destacou a qualidade superior e fiabilidade dos produtos 

MAN como critério chave para esta parceria. “Acima de tudo, as nossas 

duas empresas caracterizam-se pela ligação criada em termos de respeito 

pela tradição e orientação pra um futuro sustentável”. O Sr. Gerbl 

expressou os seus sinceros agradecimentos à equipa da linha de produção 

e deu-lhes as boas-vindas à cerimónia com uma rodada de bebidas da 

cervejaria Stiegl – sem álcool, claro! 
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A Stiegl é também uma das parceiras do consórcio CNL (Conselho para 

Logística Sustentável) que, no Outono, irá receber nove camiões TGM com 

propulsão eléctrica, produzidos pela MAN na fábrica de Steyr, para testes 

no terreno. 

A produção dos camiões leves e médios continuará a ser a actividade 

principal na fábrica de Steyr, embora, a partir de meados de 2015, a 

expansão tenha permitido a integração de novas competências, nos 

campos da construção de veículos especiais, pintura de peças em plástico 

e electromobilidade. 
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Entrega das chaves (da esquerda para a direita): Dr. Mario Partl, 

Responsável pela Venda de Camiões e Operações de Serviços Internos 

na MAN Truck & Bus Vertrieb Österreich GesmbH; Thomas Gerbl, Director 

Geral da Stiegl Getränke & Service GmbH & Co.KG; Thomas Müller, 

Gestor de Produção na MAN Truck & Bus Österreich GesmbH, fábrica de 

Steyr 
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A MAN deseja à Stiegl uma boa viagem no 200,000º TGL/TGM! 

 
  
 


