
 
 

 

 

  

 

 
 

 

A MAN Truck & Bus é uma das principais empresas da Europa no fabrico de veículos comerciais e no fornecimento de 

soluções de transporte, com uma facturação anual de cerca de 10 mil milhões de euros (2017). O portfólio de 

produtos inclui carrinhas, camiões, autocarros e motores a diesel e a gás, assim como serviços no âmbito do 

transporte de passageiros e de mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da Volkswagen Truck & Bus GmbH 

e emprega em todo o mundo mais de 36.000 colaboradores.  
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1 ano, 100 MAN TGE modificadas 

A MAN TGE já tem diversas versões saídas de fábrica. Mas se 

quiser um veículo ainda mais especializado, o MAN Bus 

Modification Center em Plauen trata de tudo. A 100ª TGE 

modificada foi agora entregue. 

 

 O MAN BMC tem efectuado melhorias e trabalhos na 

carroçaria da MAN TGE desde Abril de 2017 

 A 100ª TGE modificada foi entregue ao município de 

Kümmersbruck 

 Vasta gama de modificações específicas de cada 

indústria disponíveis 

 

Desde que foi apresentada na IAA em 2016, a MAN TGE tem alcançado 

grande popularidade, em parte graças à variedade de melhorias e 

carroçarias disponíveis. Mas não ficamos por aqui. O MAN Bus Modification 

Center (BMC) em Plauen também tem vindo a tornar todos os pedidos 

específicos dos clientes uma realidade desde Abril de 2017. Desde essa 

altura, foram já modificadas 100 TGE. No início de Maio deste ano, o 

município de Kümmersbruck recebeu o veículo que celebra este marco. 

 “Poder fornecer o veículo base e a modificação a partir do mesmo local é 

uma das coisas que ajuda a distinguir a TGE”, indicou Michael Reindl, do 

município de Kümmersbruck aquando da entrega em Plauen. “Também é 

excelente receber o meu novo veículo numa fábrica tão moderna, e poder 

também ver a produção ver em primeira mão”. 

A 100ª MAN TGE modificada será utilizada pelo município para transportar 

funcionários para estaleiros de construção, para levar as equipas para 

torneios e para outras tarefas de transporte de passageiros. Por este 
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motivo, o BMC equipou o veículo com sete bancos individuais ajustáveis e 

removíveis, e colocou revestimento nos postes das janelas e paredes 

laterais. As modificações levadas a cabo pelo BMC incluem até agora 

adaptações para o transporte de passageiros, construção, e ainda 

modificações especiais para veículos de lazer e de trabalho, bem como 

pinturas personalizadas. 

“A oferta de uma variedade tão grande de soluções verdadeiramente 

personalizadas é uma grande vantagem para os clientes”, afirmou Heinz 

Kiess, Responsável de Vendas e Marketing no MAN Bus Modification 

Center em Plauen. “Aqui no BMC não existe praticamente nenhum requisito 

de cliente que não possamos satisfazer. E os clientes apreciam muito esse 

facto”. Soluções de modificações específicas de cada indústria, como 

veículos de transporte de equipas, ou veículos pesados de escolta são 

algumas das opções mais pedidas. 

O MAN Bus Modification Center começou a funcionar em Plauen em 2015. 

Cerca de 140 funcionários trabalham diariamente para tornar realidade os 

pedidos dos clientes, desde lounges na traseira, a autocarros discoteca 

completes, ou autocarros de dois pisos para tours com 20 camas no piso 

superior. E mais recentemente, para TGE verdadeiramente personalizadas. 

 

Legendas: 

P_TGE_EOT_Jubilaeum_BMC.jpg 

A 100ª MAN TGE modificada foi entregue ao município de Kümmersbruck: 

(da esquerda para a direita) Michael Markus, MAN Bus Modification Center, 

Michael Reindl, município de Kümmersbruck, André Körner, Gestor 

Regional do MAN Bus Modification Center e Karin Pleli, MAN Truck & Bus 

Alemanha. 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

  Página 3/3 

P_TGE_EOT_2018-01.jpg  

O MAN Bus Modification Center em Plauen já adaptou um total de 100 

MAN TGE com modificações especiais, apenas nos espaço de um ano.  

 

P_TGE_EOT_2018-02.jpg 

O MAN Bus Modification Center disponibiliza uma grande variedade de 

melhorias personalizáveis e alterações na carroçaria, como acontece nesta 

caravana. 

 

P_TGE_IOT_2018-01.jpg 

O MAN Bus Modification Center disponibiliza uma grande variedade de 

modificações, como por exemplo tornar uma carrinha num veículo de 

transporte de passageiros VIP. 


