
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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

com receitas de, aproximadamente, 15,7 mil milhões de euros em 2013. A MAN é fabricante de camiões, autocarros, 

motores diesel, turbomáquinas e transmissões especiais e emprega cerca de 53.500 pessoas em todo o mundo. As 

áreas de negócio da MAN ocupam posições de liderança nos respectivos mercados. 
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Relatório TÜV 2014: A MAN mantém posições de 

liderança 

Mercados confiáveis com camiões de mais de 7,5 toneladas 

 

A MAN convence novamente no Relatório TÜV Veículos Comerciais 2014 

e é pelo terceiro ano consecutivo o fabricante de camiões com o maior 

número de veículos que superam o teste TÜV sem contestação. Um sinal 

da elevada qualidade dos veículos de Munique. 

Os camiões da série TGL, TGM, TGS e TGX brilham com a mais reduzida 

taxa de falhas nos veículos de 1, 3, 4 e 5 anos. Nos camiões de um ano a 

MAN conseguiu até expandir a sua posição de topo: 83,2 por cento dos 

veículos apresentam um resultado sem falhas (2013: 82 por cento). 

Também nos camiões mais antigos, uma quantidade de veículos MAN 

acima da média supera sem falhas o controlo principal.  

 

A manutenção regular compensa 

A classe dos camiões pesados apresenta, de acordo com o relatório TÜV, 

uma boa manutenção acima da média. Uma prova de que a manutenção 

profissional regular compensa aos operadores de camiões. A vantagem: 

Os veículos da frota estão imediatamente operacionais, não sendo 

necessárias visitas inesperadas à oficina devido a uma manutenção 

negligenciada.  

“Tenho orgulho no renovado e excelente resultado da MAN. Ele confirma o 

nosso grande esforço da garantia de qualidade e motiva-nos a ser ainda 

melhores”, afirma Anders Nielsen, porta-voz da Direcção da MAN Truck & 

Bus. “O número crescente dos contratos de serviço e manutenção mostra 

que os clientes apostam em parceiros de confiança MAN mesmo depois da 

compra e que sabem que, connosco, estão em boas mãos.” 

O relatório TÜV Veículos Comerciais, a associação dos organismos de 

inspecção TÜV, em colaboração com a revista especializada 

“VerkehrsRundschau”, avalia os resultados dos testes de veículos com 

entre um e cinco anos, no controlo principal anual do veículo. O relatório 
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está disponível para download nos seguintes links: www.vdtuev.de ou 

www.verkehrsrundschau.de/tuev-report 
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