
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 TRATON AG, e emprega em todo o mundo mais 

de 36.000 colaboradores.  
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Lisboa, 31 de Outubro de 2018 
 

 

Desempenho poderoso: MAN e IRONMAN anunciam 

parceria  

 A MAN Truck & Bus é o parceiro oficial do IRONMAN 

Europa 

 A MAN vai fornecer os atraentes pacotes de equipamento 

XLION como parte da cooperação com o IRONMAN 

 Em 2019, a MAN vai fornece veículos de assistência 

logística aos eventos IRONMAN na Europa, em mais de 10 

países  

 

A MAN Truck & Bus AG é o fornecedor oficial dos eventos de 

triatlo IRONMAN na Europa. O fabricante de camiões com sede 

em Munique e os organizadores do evento de triatlo assinaram 

um acordo de parceria no final de Setembro de 2018. A MAN vai 

lançar no mercado os pacotes de equipamento XLION para os 

seus modelos de camião e vai fornecer ao IRONMAN Europa 

veículos com este equipamento, que serão utilizados na logística 

dos eventos, no âmbito da parceria. 

 

A MAN Truck & Bus e a organização do IRONMAN estabeleceram um 

acordo de cooperação na Feira de Veículos Comerciais IAA 2018. 

Esta parceria inclui o fornecimento de veículos MAN que darão 

assistência às famosas corridas de triatlo, que decorrem em mais de 

10 países europeus. A MAN apresentou os pacotes de equipamento 

XLION no âmbito do projecto de cooperação. Fiabilidade, elevado 

desempenho e resistência em todos os aspectos – estas são as 

características comuns a todos os atletas do triatlo IRONMAN. E estas 

são também as qualidades dos veículos MAN. “Temos uma ligação 

única devido à semelhança dos nomes das marcas. Mas acima de 

tudo, os nossos valores também são partilhados: fiabilidade, robustez, 

eficiência, desempenho de topo e inovação”, indicou Björn Loose, 
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Vice-Presidente Sénior de Marketing e Marca da MAN Truck & Bus 

AG, aquando do anúncio da parceria. “O nosso objectivo é tornar o 

negócio dos nossos clientes mais simples, mais eficiente, e 

consequentemente mais bem-sucedido. Os nossos clientes têm de 

dar resposta a exigentes requisitos diariamente, e nós temos a 

solução perfeita para que ultrapassem todos os obstáculos. A nossa 

resposta a estes pedidos são os pacotes de equipamento XLION. O 

“X” no nome dos pacotes significa “extremo”. É esta a ligação entre a 

MAN e os triatletas de alta performance do IRONMAN. Esta edição 

especial inclui pacotes de equipamento personalizados para todos os 

segmentos – seja transporte de longo curso, tracção ou distribuição. 

É com muito orgulho que apoiamos estes eventos em toda a Europa 

como parceiro oficial”, acrescentou Loose. “Queremos sempre 

estabelecer parcerias com marcar que partilhem a mesma essência e 

valores que temos no IRONMAN, e é com muito agrado que afirmo 

que este é com certeza o caso da MAN”, explicou Peter Gallagher, 

Director das Parcerias Globais do IRONMAN, EMEA. “Para os nossos 

atletas, o importante é a resistência, elevado desempenho e alcançar 

os objectivos a que se propuseram quando iniciaram a sua jornada no 

IRONMAN. Reconhecemos características semelhantes na marca 

MAN, e estamos ansiosos por trabalhar em conjunto no âmbito desta 

parceria”, acrescentou Gallagher. Os camiões MAN XLION serão 

utilizados na logística das provas IRONMAN desde o início da 

temporada europeia de 2019, que terá início em Marbelha em Abril. 

 

Os pacotes de equipamento XLION  

Os pacotes XLION disponibilizam equipamento especial para veículos 

de transporte de longo curso, de tracção e de distribuição, e 

combinam elevada qualidade e equipamento específico para cada 

segmento de fábrica, com extras e pacotes de serviços adaptados a 

cada país. O MAN XLION é o rei da estrada, e inclui opcionalmente 

um vistoso design com um leão na lateral da cabine. Todos os 

veículos incluem ainda a inscrição “XLION” nas portas da cabine. 

 

Sobre o IRONMAN 

Como parte da Wanda Sports Holdings, o Grupo IRONMAN realiza diversos eventos 

a nível global, incluindo o triatlo IRONMAN®, o triatlo IRONMAN® 70.3®, o triatlo 

5150™, a Maratona Rock 'n' Roll®, o Iron Girl®, o IRONKIDS®, as corridas da União 

Internacional de Triatlo, corridas de bicicleta de estrada, incluindo a UCI Velothon® 
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series, corridas de bicicleta de montanha, incluindo a Absa Cape Epic®, maratonas 

de topo, como a Maratona Standard Chartered Singapore, corridas de trilho como o 

Ultra-Trail Austrália™ e muitas outras corridas em diversos âmbitos desportivos. Os 

eventos IRONMAN, bem como todos os outros eventos organizados pela Wanda 

Sports Holdings, têm mais de um milhão de participantes anualmente, que 

beneficiam da vasta gama de serviços da empresa relacionados com desportos de 

resistência. A icónica lista de eventos IRONMAN® compõem a maior plataforma 

desportiva do mundo. Desde a criação da marca IRONMAN® em 1978, os atletas 

têm vindo a provar que TUDO É POSSÍVEL, ao atravessarem a meta nas mais 

difíceis provas de resistência a nível mundial. Tendo começado como uma simples 

corrida, o IRONMAN tornou-se num evento reconhecido internacionalmente, que 

conta já com mais de 230 eventos em 53 países. Para mais informação aceda a 

www.ironman.com 

 

Legendas: 
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Vice-Presidente Sénior de Marketing e Marca da MAN Truck & Bus 

AG, com Jessica Craig, Directora da Gestão de Parcerias IRONMAN 

no anúncio oficial da parceria, na IAA 2018. 

 

P_TG_EOT_XLION 

Um veículo fiável, robusto e prático que ultrapassa qualquer 

obstáculo: é assim que o camião MAN XLION se afirma nas tarefas 

diárias, seja em transporte de longo curso, de tracção ou de 

distribuição. 

https://ironman.us4.list-manage.com/track/click?u=36ebad974c5875d65fba57d76&id=90362211d5&e=fd1c762eb2

