
 
 

 

 

  

 

 
 

 

O Grupo MAN é um dos principais intervenientes industriais da Europa em engenharia relacionada com transportes, 

com receitas de, aproximadamente, 14,3 mil milhões de euros em 2014. Como fabricante de camiões, autocarros, 

motores diesel, turbomáquinas e unidades de transmissão especiais, a MAN emprega cerca de 55.900 funcionários. 

As áreas de negócio da MAN ocupam posições de liderança nos respectivos mercados. 

MAN Truck & Bus Portugal 

Edifício MAN Truck & Bus Portugal, 

2º andar 

Quinta das Cotovias 

2615-365 Alverca do Ribatejo 

 

Responsável Marketing 

Luis Pereira 

 

 

Tel.: +351 21 420 0343 

Email: marketing@pt.man-mn.com 

http://www.entry.man.eu/pt/pt/impre

nsa-e-media/man-truck-e-

bus/press_overview_mtb.jsp 

 

Lisboa, 16 de Março de 2016 
 
 

Página 1/1 

 

MAN Fluids, nova linha de lubrificantes  

A MAN lança no mercado um novo produto, uma gama de lubri-

ficantes próprios especialmente concebidos para os produtos 

MAN 

 

O Departamento de Após-Venda da MAN Truck & Bus Portugal iniciou a 

comercialização de uma linha de lubrificantes originais: MAN Fluids, tem 

uma vasta gama de lubrificantes desenvolvidos especialmente para uma 

elevada performance dos veículos MAN e Neoplan. 

As vantagens desta linha de lubrificantes MAN no nosso país centram-se 

no lubrificante em si, produzido especificamente para as necessidades dos 

motores e componentes MAN, e que melhora o seu rendimento e, por con-

seguinte, reduz o tão importante custo total de exploração. Além disso os 

novos lubrificantes MAN Fluids possuem a tecnologia mais avançada do 

mercado, uma tecnologia exclusiva desenvolvida, e apresentam múltiplos 

benefícios: têm maior grau de pureza, o que melhora a compatibilidade 

com os sistemas de tratamento de gases de escape, geram menor fricção 

entre as superfícies, permitindo uma poupança de combustível, e devido à 

sua menor volatilidade, reduzem o consumo de óleo. 

A particularidade deste produto sintético é que não deriva do petróleo, mas 

sim do gás natural, uma patente exclusiva que está agora à disposição dos 

clientes da MAN. Esta fórmula consiste na conversão de gás natural em 

produtos líquidos de elevada qualidade e pureza, que servem como base 

para a produção de lubrificantes com elevadas prestações, que superam 

amplamente os mais exigentes requisitos da MAN. 

Os lubrificantes MAN Fluids estarão disponíveis em toda a rede de serviço 

da MAN em Portugal durante o mês de Abril. 
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