MAN, o vencedor inequívoco apontado no relatório
sobre veículos comerciais
do grupo "TÜV"
Comprovado categoricamente: A família TG é a referência em
fiabilidade.
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O actual relatório sobre veículos comerciais elaborado pelo grupo "TÜV"
(organismo de inspecção e certificações) coloca os camiões da família TG
da MAN, sem excepção, em posições de liderança. Em comparação com a
concorrência, os camiões das gamas TGL, TGM, TGS e TGX tiveram um
desempenho notável, tendo apresentado a menor taxa de anomalias em
veículos com um a cinco anos. "Com 78 por cento dos veículos do grupo de
veículos mais novos a não registarem quaisquer anomalias, o fabricante de
Munique ocupou igualmente a posição de topo, do mesmo modo que para
os veículos com cinco anos, tendo sido constatado que 48,8 por cento dos
veículos não apresentaram anomalias", conforme o relatório do grupo "TÜV"
publicado pela primeira vez em parceria com a revista do sector,
"VerkehrsRundschau".
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Na categoria "Anomalias relevantes", os camiões com um a cinco anos
obtiveram uma classificação claramente superior à dos da concorrência. Nos
testes em que os técnicos detectaram anomalias relevantes em apenas 4,7
por cento dos camiões MAN com um a cinco anos, a taxa de anomalias do
mesmo grupo etário de camiões do fabricante com a classificação mais
baixa foi de 10,4 por cento. Nas áreas de "Carroçaria/suspensão", "Sistema
de travagem", "Sistema de tracção" e "Visibilidade" os camiões MAN
caracterizaram-se por fiabilidade e solidez acima da média.
Todos os resultados do relatório do grupo "TÜV" podem ser consultados na
edição especial n.º 38/2012 da revista "VerkehrsRundschau".

1.640 caracteres (incl. espaços)
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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 de,
aproximadamente, 16,5 mil milhões de euros em 2011. A MAN fabrica camiões, autocarros, motores diesel, turbomáquinas e sistemas de
engrenagem especiais, contando com cerca de 52.500 funcionários. As áreas de negócio da MAN ocupam posições de liderança nos
respectivos mercados.
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