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MAN publica manuais de socorro para camiões e 

autocarros 

Uma ajuda valiosa para bombeiros em formação e socorro de 

acidentes  

 

Os acidentes acontecem. As equipas de salvamento de emergência chegam 

ao local e são confrontadas com a tarefa de libertar o condutor, o 

acompanhante e os passageiros do veículo de forma rápida, mas cuidadosa. 

Os bombeiros treinam os procedimentos necessários, mas continuam a ter 

algumas perguntas: como chegamos aos feridos quando a porta está 

bloqueada? Quais são os melhores pontos para utilizar o equipamento 

hidráulico de resgate? Como funciona o ajuste do banco?  

O pessoal dos serviços de emergência pode agora encontrar as respostas 

em dois manuais de socorro da MAN, um para camiões e outro para 

autocarros. Estão disponíveis na Internet em alemão e inglês e podem ser 

transferidos a partir do MAN After Sales Portal, em 

www.asp.mantruckandbus.com [em Information (Informações), no item de 

menu Service Documents (Documentos de assistência)]. Não é necessário 

registo para transferir estes documentos.  

Os manuais de socorro são perfeitamente adequados a formação de 

bombeiros. Foram compilados com a assistência profissional de alguns dos 

principais especialistas em socorro de acidentes da Weber Rescue Team. 

O manual de socorro para camiões explica, passo a passo, os aspectos 

técnicos da libertação de uma pessoa retida na cabine. Os diagramas 

indicam ao pessoal dos serviços de emergência como manobrar os bancos 

e a suspensão. 

O manual de socorro para autocarros ilustra a construção de modelos MAN 

e NEOPLAN individuais. Os desenhos indicam ao pessoal dos serviços de 

emergência onde se encontram as barras de rolamento, a secção dianteira 

reforçada e as secções da estrutura circundante. Fotografias e 

representações gráficas ilustram claramente como levantar o trinco e abrir 

as portas do autocarro a partir do exterior. O manual de socorro também 

http://www.asp.mantruckandbus.com/
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descreve pormenorizadamente as características especiais de autocarros 

com motores CNG e propulsões híbridas. 

 

1.996 caracteres (incl. espaços) 

 

 

Programa de Eficiência dos Transportes da MAN Truck & Bus 

O volume de transportes e tráfego nas estradas europeias continua a aumentar. Simultaneamente, a 

redução dos recursos energéticos a longo prazo está a tornar a indústria dos transportes cada vez mais 

dispendiosa. Sendo um dos principais fabricantes mundiais de autocarros e camiões, a MAN Truck & Bus 

tem um importante contributo na melhoria contínua da eficiência da indústria dos transportes. A MAN 

oferece um abrangente programa de eficiência, com o objectivo de reduzir o custo total de propriedade. A 

eficiência dos transportes, consolidada nas áreas da tecnologia, serviços, no condutor e nas 

competências futuras, ajuda a proteger o ambiente e representa valor acrescentado para os nossos 

clientes.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 

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

aproximadamente, 15,8 mil milhões de euros em 2012. A MAN é fabricante de camiões, autocarros, motores diesel, turbomáquinas e 

transmissões especiais e emprega cerca de 54.300 funcionários. As áreas de negócio da MAN são líderes nos respectivos mercados.  


