
 
 

 

 

  

 

 
 

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, 18 de Maio de 2017 
 

 

Soluções de Negócios para o Sucesso: MAN na  
Feira de Logística dos Transportes 2017 

 A MAN apresenta o seu especialista TCO, o TGX 

EfficientLine 3, e na logística dos transportes a sua nova 

série VAN, o MAN TGE 

 A MAN Financial Services apresenta o seu enorme 

portfólio a nível de serviços de financiamento, leasing, 

seguros e aluguer 

 RIO, a nova marca digital da Volkswagen Truck & Bus, 

olha para o futuro da logística com novos serviços 

digitais 

 

Na principal feira global para a indústria da logística, a MAN Truck & Bus 

apresenta a sua experiência como fornecedor de soluções de transporte 

eficientes para esta indústria. Representando o setor de hardware do 

veículo, a MAN mostra no seu stand um tractor TGX EfficientLine 3 de 500 

CV e cabine XLX  em vermelho claro. O conceito EfficientLine reúne toda a 

gama de medidas técnicas e aerodinâmicas de economia de combustível 

num único camião. Para medir o potencial de economia da nova geração 

EfficientLine 3, a MAN realizou uma viagem de medição de consumo de 

combustível com uma unidade MAN TGX 18500 4x2 BLS EfficientLine 3, 

utilizando o antecessor, um MAN TGX 18480 4x2 BLS EfficientLine 2, que 

também participou numa viagem de medição, como base de comparação. 

O órgão de ensaio e certificação TÜV SÜD supervisionou os cálculos para 

determinar os resultados da medição. Os resultados oficiais confirmam 

que, em comparação com um EfficientLine 2 configurado de forma 

idêntica, o EfficientLine 3 utiliza até menos 6.35% combustível aos 

100km/h. 

Representando o segmento de carrinhas, cada vez mais importante na 

logística, a MAN trouxe a sua MAN TGE para o transporte logístico, 

lançada no mercado em Março. O modelo exibido é uma variante do 

furgão de painel da TGE, com um motor de 177 CV e um sistema de 

arrumação Sortimo. Além do furgão de painel fechado e combi vidrado, o 

chassi do veículo com cabine simples e dupla aumentam as possibilidades. 

E, é claro, este último também pode ser encomendado de fábrica com uma 

grande variedade de superestruturas. Com as suas diversas variantes, a 

MAN TGE é ideal para quem precisa, na sua vida profissional diária, de um 
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transportador ou combi, com um peso total admissível entre 3 e 5,5 

toneladas. No futuro, os clientes também poderão escolher entre duas 

distância entre eixos, três alturas de tecto e três comprimentos de veículo. 

O espaço de carga da carrinha tem um volume potencial até 18,4 m³, 

dependendo da combinação escolhida. E como sempre, o espaço de carga 

é brilhantemente iluminado usando LEDs. Consoante o peso total 

admissível, são possíveis opções de tracção dianteira, traseira ou de 

tracção total, acopladas a uma caixa de velocidades manual de seis 

velocidades ou a uma caixa de velocidades automática de oito 

velocidades. Estes motores diesel de 1968cc oferecem os mais altos níveis 

de eficiência, com potências de 75 kW/102 CV, 90 kW/122 CV, 103kW/140 

CV e 130Kw/177CV. 

Várias características de segurança e conforto inovadoras protegem os 

passageiros e apoiam o condutor na nova MAN TGE. Para isso, foi 

introduzido um grande número de sistemas de assistência aos motoristas 

que são inigualáveis neste segmento. Estas características incluem 

também, por exemplo, o Sistema de Assistência à Travagem de 

Emergência (EBA) e o Controlo Opcional de Velocidade de Cruzeiro 

Adaptativo. O novo MAN TGE, com um reduzido custo total de propriedade 

(TCO), irá inspirá-lo com o seu baixo valor de 0,33 cW, consumo 

económico de combustível e baixos custos de manutenção e reparação. 

Além disso, existe um nível de serviço que abrange praticamente todos os 

pedidos: desde a manutenção flexível e os contratos de reparação e 

extensões de garantia, até ao serviço de reparação de 24 horas com o 

nível habitual de foco nos clientes e flexibilidade de horário com prazos de 

abertura prolongados 

Como área de foco adicional na feira, a MAN Financial Services também 

apresenta sua carteira alargada de serviços, incluindo financiamento, 

leasing e seguros, bem como a sua linha de aluguer e o cartão MAN. Além 

disso, no andar superior do stand da MAN na Hall A5 (stand nº 303/304), o 

RIO, a nova marca digital Volkswagen Truck & Bus, está a dar um 

vislumbre da logística do futuro com os seus novos serviços digitais. 

  


