
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 produ-

tos 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 TRATON AG, e emprega em todo o mundo 

mais de 36.000 colaboradores. 
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Lisboa, 12 de Outubro de 2018 
 

 

HOYER Petrolog adquire 89 tractores semi-

reboques para cisternas no Reino Unido 

Com a entrega de 89 tractores semi-reboque MAN em Outubro 

de, a empresa de logística petrolífera HOYER Petrolog aumen-

tou o tamanho da frota em 14 veículos, e substituiu 75 unidades 

antigas. 

 

 85 combinações de tractor semi-reboque TGS 24.420 com 

cabine M e 4 com cabines com comprimento aumentado  

 Contratos de Manutenção e Reparação de três e cinco 

anos  

 

Os 89 novos MAN TGS 24.420 vão fazer parte da frota da HOYER Petro-

log, que tem cerca de 500 veículos no Reino Unido, divididos por 37 locais. 

Todos os camiões terão acesso a manutenção e reparação nas oficinas 

MAN, espalhadas por todo o país. 

Todas as unidades de tractor e chassis, de dois e três eixos, MAN TGS e 

MAN TGX da frota da HOYER Petrolog incluem contrato de manutenção e 

reparação de dois anos MAN “Relax”, que tem uma cobertura de 300,000 

kms, bem como substituição das luzes dos faróis e trocas de fluídos. Além 

disso, os modelos MAN TGS estão protegidos com garantia durante três 

anos ou 450,000 km. 

Allan Davison, director de Operações da HOYER Petrolog no Reino Unido, 

afirmou: “É com grande prazer que recebemos estes novos veículos para 

substituir os antigos tractores, e camiões adicionais que são essenciais 

para o crescimento do nosso negócio na área do combustível para aviação 

e para veículos terrestres, dando assim continuidade à nossa longa parce-

ria com a MAN.” 

O Grupo HOYER é uma empresa internacional sedeada no Reino Unido 

desde 1974, que se tornou líder de mercado na logística petrolífera, e que 

também desenvolve actividades no transporte de betume, químicos, ali-

mentos e gás. 
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Legendas: 

A empresa de logística petrolífera HOYER Petrolog recebeu 89 tractores 

semi-reboque MAN TGS 24.420 


