MAN BusDays: A inovação encontra-se com a
perfeição
Nos dias 15 e 16 de Março de 2018, a MAN Truck & Bus realizou
uma exposição no MAN Forum em Munique. O portfólio
completo de veículos foi exibido, incluindo o novo MAN Lion's
City, bem como a vasta gama de serviços disponibilizados pelo
fabricante de veículos comerciais.
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A MAN Truck & Bus recebeu cerca de 1,500 visitantes de todo o mundo,
desde clientes a motoristas e até fãs. Durante os dias 15 e 16 de Março,
todos tiveram a oportunidade de ver a gama completa de veículos das
marcas MAN e NEOPLAN, e também de efectuar test drives. Um destaque
especial foi a primeira apresentação mundial do novo MAN Lion’s City. Mas
o NEOPLAN Cityliner exibido também recebeu muitos olhares de
admiração: no exterior, está decorada com um impressionante autocolante,
a continuação do projecto “Moving Art” do grupo de artistas berlinense
Klebebande. O interior luxuosamente equipado pelo MAN Bus Modification
Centre dá as boas-vindas a todos os visitantes. Os passageiros vão
certamente sentir-se VIP no espaçoso lounge traseiro, e as necessidades
de todos serão satisfeitas na cozinha com ventilador de ar quente,
frigorífico, máquina de lavar a louça e caixa térmica.

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 (2016). O portfólio de produtos inclui
carrinhas, camiões, autocarros e motores a diesel e a gás, bem como serviços relacionados com o transporte de
passageiros e de mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da Volkswagen Truck & Bus GmbH e emprega
mais de 35.000 colaboradores em todo o mundo.
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O programa diário incluiu ainda palestras de vários especialistas. Além dos
produtos,

foram

também

apresentados

os

diversos

serviços

disponibilizados pelo fabricante de veículos comerciais, como gestão de
manutenção, serviços de reparação, peças originais e acessórios, bem
como soluções financeiras, entre outras, como por exemplo, a formação de
condução profissional MAN ProfiDrive®, que aumenta a segurança e
eficiência graças às formações orientadas para a prática. Na área do
transporte de passageiros, o foco está em aspectos relacionados com a
segurança e a sua melhoria. Ao optimizar a eficiência económica da
condução, o objectivo é alcançar uma redução de combustível de até 10%,
graças à combinação inteligente de técnica de condução, gestão de tempo
antecipatória e planeamento de percursos económico.
A MAN dedicou ainda uma área da exposição aos desafios colocados pela
utilização de sistemas de propulsão alternativos. Os especialistas da equipa
de consultoria das soluções de transportes MAN estiveram disponíveis para
esclarecer todas as dúvidas que surgem no caminho entre “baixas
emissões” para “zero emissões”. Os consultores qualificados responderam
a questões ligadas ao veículo, mas também aos requisitos a nível de
infraestruturas e capacidade energética,

bem

como conceitos de

manutenção e designs de frota, a partir da sua experiência consolidada.
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