
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 (2015). O portfólio de produtos inclui 

camiões, autocarros e motores a diesel, bem como serviços relacionados com o transporte de passageiros e 

mercadorias. A MAN Truck & Bus emprega mais de 35,500 pessoas em todo o mundo.  
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DB Regio Bus prossegue viagem com MAN 

Deutsche Bahn prolonga o seu acordo para autocarros urbanos 

e de interurbanos MAN. 

 

Em 2017 e também em 2018, a DB Regio Bus vai voltar a aumentar a sua 

frota com autocarros da MAN Truck & Bus. O acordo com a decisão de 

comprar os autocarros foi selado, e assinado por representantes de ambas 

as empresas em meados de Maio. 

“Estamos muito felizes em continuar a nossa parceria e cooperação fiável”, 

afirmou Frank Krämer, Gestor de Vendas de Autocarros na Alemanha na 

MAN, na assinatura do contrato. Em 2015, a MAN forneceu mais de 200 

autocarros urbanos e interurbanos à DB Regio Bus. “Para este ano, 

estamos à espera de vendas na mesma linha,” adiantou ainda Krämer. 

No âmbito do acordo incluem-se autocarros MAN Lion’s City rígidos e 

articulados, de vários comprimentos, para utilização urbana e interurbanos. 

Os veículos rígidos de piso rebaixado têm 12 metros de comprimento e 

motores Euro 6 com 280 CV (206 kW). Os autocarros interurbanos e 

articulados (18 metros) possuem uma potência de 320 CV (235 kW). Para 

assegurar a facilidade na entrada e saída de passageiros, a DB Regio Bus 

aposta também em entradas e saídas rebaixadas.  

Com cerca de 608 milhões de passageiros em 2015, a Deutsche Bahn é o 

maior fornecedor de transportes de passageiros da Alemanha. O sector 

dos autocarros faz parte da divisão de Transportes de Passageiros e está 

especificamente atribuído à área de negócio da DB Regio. Mais de 40 

empresas de autocarros e colaboradores encarregam-se das operações de 

transporte por toda a Alemanha. A Deutsche Bahn assegura assim a 

mobilidade intermodal em todas as regiões.  
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