
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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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Perfil MAN Truck & Bus AG 
 

 

A MAN é um dos fornecedores internacionais líderes mundialmente em 

veículos comerciais e soluções de transporte. No ano comercial de 2013, a 

empresa com aproximadamente 36.500 colaboradoras e colaboradores na 

área de veículos comerciais, alcançou receitas de 12 mil milhões de euros 

e vendeu mais de 142.000 camiões, autocarros e plataformas de 

autocarros das marcas MAN, Volkswagen e NEOPLAN. 

A MAN Truck & Bus com sede em Munique ocupou, em 2013, o segundo 

lugar no contexto de mercado de camiões acima de seis toneladas, com 

uma parcela de mercado de 16,5 por cento. 12,4 por cento de todos os 

autocarros novos aprovados na Europa em 2013 são feitos pelas marcas 

MAN e NEOPLAN. Assim, a MAN Truck & Bus é a terceira maior 

participante no mercado europeu para autocarros acima de oito toneladas. 

A filial MAN Latin America (São Paulo) pôde afirmar a sua liderança no 

mercado de camiões de mais de 5 toneladas no Brasil com 27 por cento no 

seu décimo primeiro ano. 

 

Localidades em diversos continentes 

A MAN Truck & Bus fabrica camiões na faixa de 7,49 a 44 toneladas de 

peso total, veículos especiais pesados com um peso de tracção até 250 

toneladas, autocarros para transporte público urbano, regional e de turismo 

(autocarros completos ou plataformas), assim como motores a diesel e a 

gás natural. A empresa possui quatro locais de produção na Alemanha: 

Munique, Nuremberga, Salzgitter e Plauen. 

Além disso, há locais de produção em Steyr (Áustria), em São Petersburgo 

(Rússia), bem como em Póznan, Starachowice e Cracóvia (Polónia). 

Existem outros locais de produção em Ancara (Turquia), Pithampur (Índia), 

bem como nas cidades sul-africanas de Olifantsfontein e Pinetown. 
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Amplo programa de camiões 

O programa de camiões da MAN abrange desde o TGL (7,49 – 12 t), a 

série média TGM (12 – 26 t) até as séries TGS e TGX que cobrem a faixa 

de 18 a 44 toneladas de peso total permitido. A série TGS na versão para 

o mercado de exportação fabrica camiões robustos com um peso total 

admissível de 18 a 41 toneladas para regiões na Rússia, Ásia e África. Na 

Índia, a MAN fabrica camiões da série CLA, que cobre a área de peso de 

16 a 49 toneladas. 

 

Autocarros da MAN e NEOPLAN 

A gama de produtos das marcas de autocarros MAN e NEOPLAN abrange 

autocarros de turismo, regionais, transporte urbano, assim como chassis 

de autocarros. O programa de modelos amplamente diversificado da MAN 

é direccionado para autocarros urbanos, interurbanos e de turismo, acima 

de tudo para empresas orientadas para a economia. A NEOPLAN, com os 

seus exclusivos autocarros de turismo premium, dirige-se especialmente 

aos clientes que gostariam de oferecer aos seus clientes VIP uma 

experiência de viagem extravagante. 

São fabricados autocarros de turismo da marca NEOPLAN em Plauen e 

Ancara e a fábrica em Salzgitter produz chassis de autocarros. Na Polónia 

e na Turquia o fabrico de autocarros interurbanos ocorre em diversos 

locais. 

  

Motores eficientes da MAN Truck & Bus 

A MAN Truck & Bus desenvolve e produz os motores diesel common-rail, 

que são aplicados nos camiões MAN e os autocarros NEOPLAN. Além 

disso, outros fabricantes utilizam motores da MAN para montagem em 

veículos comerciais, máquinas para construção e agricultura, veículos 

ferroviários, bem como iates. O centro de desenvolvimento e o local de 

produção dos motores MAN fica em Nuremberga (Alemanha). Além dos 

motores diesel, a MAN Truck & Bus oferece também motores para 

operação a gás. Assim, a MAN torna-se líder de mercado em autocarros 

urbanos com motores a gás natural. 

Na área de motores, a MAN pesquisa intensivamente as tecnologias com 

as quais o consumo e as emissões são consideravelmente reduzidas. O 

aumento de eficiência permanente do motor a diesel destaca a alta 
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competência de motores da MAN.  Além disso, está a ser dada muita 

atenção à tecnologia híbrida nos veículos comerciais. Desde 2010 o 

autocarro urbano MAN Lion’s City Hybrid está presente de maneira bem 

sucedida no mercado. Com seu accionamento híbrido a diesel e eléctrico, 

puderam ser alcançadas economias de combustível e CO2 de até 30 por 

cento em operação diária. 

 

Ampla oferta de serviços 

A MAN Truck & Bus oferece ao cliente com o código MAN Solutions uma 

flexível oferta de serviços. Independentemente de ser contrato de 

manutenções e reparações, administração de frotas, formação de 

motoristas ou soluções de financiamento: A MAN combina tecnologia de 

ponta com serviços personalizados. 

Mundialmente os clientes da MAN e NEOPLAN têm à sua disposição mais 

de 1650 pontos de apoio para assistência técnica e manutenção de 

veículos. A MAN Mobile24 garante, em caso de avaria, ajuda fiável 365 

dias por ano, 24 horas por dia. 

 

Locais de produção 

na Alemanha 

 Munique: central da empresa, camiões pesados, cabines de motorista, 

eixos accionados 

 Nuremberga: Motores 

 Salzgitter: camiões pesados, chassis de autocarros e componentes 

 Plauen: autocarros de turismo premium, autocarros de dois andares de 

transporte urbano e de viagem  

 

Internacional 

 Steyr, Áustria: camiões leves e médios, cabines de motorista 

 Cracóvia, Polónia: camiões pesados 

 São Petersburgo, Rússia: camiões pesados 

 Poznán, Polónia: autocarros urbanos, chassis para autocarros 

 Starachowice, Polónia: construção de estruturas para autocarros  
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 Ancara, Turquia: autocarros de turismo, autocarros interurbanos e 

urbanos 

 Olifantsfontein, África do Sul: autocarros interurbanos e urbanos  

 Pinetown, África do Sul: camiões pesados, médios e leves, chassis 

para autocarros 

 Pithampur, Índia: camiões pesados  

 

#MANiaa – O social stream da MAN para a IAA 

 


