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MAN publica directrizes de socorro como uma 

ajuda valiosa para a formação e salvamento em 

caso de acidente  

“Guia de socorro em autocarros” agora disponível em filme 

 

O serviço de bombeiros fornece assistência rápida e competente quando 

ocorrem acidentes. O seu objectivo é retirar os ocupantes do veículo de 

forma rápida e segura. A MAN suporta os serviços de salvamento nas suas 

diligências através do fornecimento de informação valiosa. A MAN 

apresenta agora um filme que ilustra os diferentes procedimentos 

envolvidos nos métodos de treino e de socorro em autocarros urbanos. 

Viajar de autocarro é certamente o meio de transporte rodoviário mais 

seguro. Mas é ainda necessário conhecimento especializado em caso de 

acidente. Como se desliga um motor diesel ou a gás natural?  Como se 

acede ao veículo? Como se pode erguer o autocarro de modo a libertar 

alguém preso por baixo deste?  

As directrizes de socorro em camiões e autocarros foram concebidas para 

a formação em serviços de salvamento. Foram compiladas pela MAN com 

a assistência profissional de especialistas no campo de socorros a 

acidentes da equipa de formação Weber Rescue. 

As directrizes são baseadas nos acontecimentos envolvidos numa 

operação de salvamento começando pela investigação inicial, correcção 

da posição do veículo e desactivação do motor. Os filmes também 

explicam como são criadas as aberturas de acesso e como os vidros 

podem ser removidos em segurança. É também explicada a utilização de 

equipamento de salvamento hidráulico. 

As directrizes de socorro em autocarros MAN analisam os cenários de 

acidente através da utilização de exemplos de um autocarro de turismo 

que está em posição vertical e outro que está deitado lateralmente. 

Adicionalmente, fornecem informação sobre diferentes tecnologias de 

condução, tais como, diesel, gás natural (CNG) e híbrida. 
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As directrizes de socorro em autocarros e camiões podem ser transferidas 

no formato de filme ou como manual a partir do MAN After Sales Portal: 

www.asp.mantruckandbus.com 
 

 Informações 

 Documentos de serviço 

Aqui pode encontrar os seguintes ficheiros: 

 Rescue Guide Truck (Guia de socorro em camiões) (em alemão e 

inglês) 

 Filme do guia de socorro em camiões (em alemão) 

 Rescue Guide Bus (Guia de socorro em autocarros) (em alemão e 

inglês) 

 Filme do guia de socorro em autocarros (em alemão e inglês) 

Não é necessário registo para efectuar a transferência.  

 

http://www.asp.mantruckandbus.com/

