
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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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Lisboa, 11 de Abril de 2017 
 

 

90,000º camião MAN sai de Cracóvia 

 

 A fábrica da MAN em Cracóvia produziu o 90,000º camião  

 Veículo que assinala o marco adquirido pela empresa de 

transportes polaca Sachs Trans 

 

No dia 14 de Março de 2017, a fábrica de camiões MAN em 

Cracóvia, na Polónia, atingiu um extraordinário marco, com a 

produção do 90,000º camião desde a sua abertura.  

 

O veículo foi um camião semi-reboque MAN TGS 18.420 4x2 BLS - TS, 

recebido por Marek Sachs, director da empresa de transportes polaca 

Sachs Trans. A Sachs Trans possui já uma frota de cerca de 50 veículos 

com o famoso leão na frente. Na sua maioria, são camiões semi-reboque 

MAN TGX EfficientLine 3 com 460 e 500 CV de potência, embora a 

empresa também possua unidades de tractor MAN TGX 26.500 6x2/4 BLS 

para transportes especiais internos e serviços de transporte internacional. 

O camião semi-reboque entregue no passado dia 14 de Março foi um dos 

80 veículos encomendados pela Sachs Trans este ano, e é o 90,000º 

camião produzido na fábrica da MAN desde o início das operações me 

Outubro de 2007. Na fábrica perto de Cracóvia, a MAN produz camiões 

dos modelos TGX e TGS, que são depois enviados para toda a Europa. 

São ainda produzidos modelos de camiões de transportes especiais para 

mercados fora da Europa. 
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Legenda: 

 

F_TGS_EOT_Krakau 

 

Atmosfera familiar na entrega do 90,000 camião MAN em Cracóvia: 

acompanhado pela sua mulher Alina Sachs, os seus dois filhos e genro, o 

responsável pela Sachs Trans Marek Sachs (no centro da imagem, à 

direita), recebe o veículo que assinala um marco, entregue pelo gestor da 

fábrica da MAN Pawel Starzyk (no centro da imagem, à esquerda). 

 


