
 
 
 

 

  
 

 
 

 
A MAN Truck & Bus é um dos principais fabricantes de veículos comerciais e fornecedor de soluções de transporte da 
Europa, com receitas de, aproximadamente, 9 mil milhões de euros por ano (2015). O portfólio de produtos inclui 
camiões, autocarros e motores a diesel, bem como serviços relacionados com o transporte de passageiros e 
mercadorias. A MAN Truck & Bus emprega mais de 35,500 pessoas em todo o mundo.  
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Lisboa, 7 de Outubro de 2016 
 

 

Bem rugido, leão!  
A 66ª Feira de Veículos Comerciais IAA 2016 para a MAN 

 

O espaço de exibições de 10,000 m² na maior feira de veículos comerciais 
do mundo, a 66ª IAA em Hanover, foi o palco de uma impressionante 
apresentação da MAN. Os temas escolhidos pelo fabricante atraíram 
constantemente a atenção dos visitantes. A estreia mundial da nova 
carrinha, a MAN TGE, completou o portfólio de produtos da MAN na gama 
de veículos mais leves, tornando a MAN um fornecedor completo para 
todos os tipos de transporte. A série do modelo TG apresenta motores com 
novos níveis de potência, transmissões afinadas e diversas novas 
características no design interior e exterior. O recém-introduzido 
NEOPLAN Tourline completa o portfólio de autocarros da MAN, com este 
novo modelo na área dos autocarros de longo curso premium. Como 
pioneira na nova marca digital RIO, a MAN é responsável pelo 
desenvolvimento da marca dentro da Volkswagen Truck & Bus. RIO é uma 
plataforma aberta que reúne soluções digitais para o ecossistema dos 
transportes e logística, incluindo também veículos da concorrência. Toda a 
informação sobre a IAA pode ser encontrada no micro site da MAN 
http://www.iaa.man/de/index.html 

 

Estreia mundial da nova carrinha MAN TGE 

A nova MAN TGE foi excepcionalmente bem recebida por parte de todos 
os visitantes na sua estreia mundial em Hanover. No futuro, o veículo 
estará disponível com diferentes carroçarias, com duas distâncias entre 
eixos de opção, três comprimentos e alturas e uma potência de motor 
entre os 75 kW/102 CV e 130 kW/177 CV. Os três veículos de exibição, 
com três diferentes carroçarias para utilização em construção, transporte 
de distribuição e como oficina móvel foram sujeitos a um rigoroso 
escrutínio da audiência, e tornaram-se o ponto de partida para diversas 
discussões construtivas com os membros da equipa no stand. O feedback 
positivo veio logo dos clientes mais antigos, que agora podem contar com 
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o mesmo serviço e eficiência a que estão habituados para estes veículos 
de 3.0 a 5.5 toneladas. A MAN Service é reconhecida pela sua 
disponibilidade para com todos os clientes – mesmo os passageiros – e 
pela sua rápida acção em casos de emergência, mesmo durante os fins-
de-semana ou à noite, bem como pelo seu horário de serviço alargado. A 
gama de serviços de oficina inclui contratos de manutenção e reparação 
flexíveis e serviços totais – como foi mostrado na feira. Durante a IAA, 
foram registadas centenas de intenções de compra da MAN TGE. 

 

Camiões MAN com mais potência e um novo design 

No que diz respeito ao design, a MAN apresentou várias inovações nos 
modelos TGL, TGM, TGS e TGX na IAA. Visualmente, foi dado maior 
ênfase ao leão MAN como símbolo emocional da marca. Surgindo num 
novo design, destacando-se contra um fundo preto, o leão em cromado na 
grelha está agora ainda mais destacado. O interior também dá ainda mais 
atenção ao leão de Büssing, ao passo que as novas cores e tecidos criam 
uma nova sensação de espaço. 

Os novos motores MAN D26 e D38 agora oferecem mais binário e um 
melhor desempenho, com consumos ainda mais baixos. A nova versão do 
já estabelecido D26 regista um aumento de 20 CV e 200 Nm, e oferece 
uma performance máxima de 500 CV. O motor top de gama de 640 CV, 
até agora exclusivo para versões pesadas, está agora disponível para 
quase todas as variantes do MAN TGX D38. Os outros níveis de potência 
do D38 foram aumentados em 20 CV, estando agora disponíveis entre os 
540 CV e 580 CV. 

Com um total de mais de 5,500 camiões vendidos, a MAN ultrapassou de 
longe as expectativas. Além disso, foram negociados diversos acordos de 
financiamento e pacotes de aluguer através da MAN Financial Services, e 
o departamento de Após-Venda foi também extremamente bem-sucedido, 
com diversos contratos de serviços efectuados. 

 

NEOPLAN Tourliner – o novo membro da família de autocarros MAN 

Foi realizada outra estreia mundial com o lançamento do novo NEOPLAN 
Tourliner, que oferece às empresas de autocarros um novo modelo de 
entrada no sector de autocarros premium. A flexibilidade de utilização – de 
longo-curso a turismo – os inúmeros sistemas de assistência e a excelente 
aerodinâmica tornam o NEOPLAN Tourliner um autocarro verdadeiramente 
polivalente. Como todos os autocarros, este também beneficia das 
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melhoradas funções de motor e transmissão, que agora oferecem maio 
binário e mais potência com menos consumo, graças à cadeia cinemática 
optimizada. Os pontos de destaque com novo design são claramente as 
luzes de condução diurna LED com óptica “angel eye”, que no futuro 
decorarão todos os autocarros NEOPLAN. 

A expectativa de vendas no sector dos autocarros na IAA foram também 
muito ultrapassadas, com um total de mais de 350 veículos vendidos. A 
Reifers Reisen de Warburg, por exemplo, adquiriu o primeiro NEOPLAN 
Tourliner. Entre outras coisas, a MAN fez ainda a entrega simbólica do 
7,500º MAN Lion’s Coach na IAA. O NEOPLAN Skyliner também foi motivo 
de celebração, pois foi apresentado com o prémio IBC na feira. Num 
exigente teste comparativo, destacou-se particularmente dos restantes 
autocarros de dois pisos no seu chassi e no conforto proporcionado aos 
passageiros. 

 

Soluções digitais e electromobilidade  

A MAN apresentou estes dois tópicos com especial profissionalismo na 
IAA 2016 em Hanover, com destaque para a plataforma especial para o 
RIO – a nova marca da Volkswagen Truck & Bus para soluções digitais. 
RIO é uma plataforma tecnológica aberta, para todos os fabricantes e 
sectores do negócio, que oferece serviços digitais individuais e intuitivos 
para todo o ecossistema de transportes e logística. A cadeia de transporte 
é composta por fornecedores de dados e utilizadores de dados. Como 
pioneira do RIO, a MAN é responsável pelo seu desenvolvimento dentro do 
Grupo Volkswagen Truck & Bus. 

No que diz respeito à electromobilidade, a MAN Truck & Bus apresentou o 
autocarro articulado MAN Lion’s City totalmente eléctrico, com diferentes 
conceitos de infraestruturas de carga, e ainda o tractor semi-reboque MAN 
TGS movido a electricidade, para utilização em distribuição nocturna em 
cidades. 

Como parte do seu plano na área da electromobilidade, a MAN irá 
começar a testar no terreno uma pré-série de uma versão de autocarros 
eléctricos (BEV) em 2018. A produção em série de autocarros urbanos 
100% eléctricos terá início antes de 2020. 

A especialização tecnológica do sistema modular de electromobilidade no 
sector dos autocarros no future também estará disponível para aplicação 
em camiões eléctricos. Além disso, como parte do Grupo Volkswagen, a 
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MAN pode utilizar as sinergias criadas no grupo e retirar valor das 
dinâmicas utilizadas no sector de ligeiros. 

 

Presença de sucesso na feira para a MAN 

Joachim Drees, Director Executivo da MAN Truck & Bus e membro do 
Conselho Executivo da Volkswagen Truck & Bus resume a participação da 
MAN na IAA 2016 da seguinte forma: “Ao longo dos últimos meses, 
trabalhámos com grande paixão em todos os departamentos para garantir 
que conseguíamos trazer o máximo de inovações possíveis à IAA em 
Hanover. Demos início a uma série de inovações, e tivemos um 
desempenho excepcional.” 

“No fim de tudo, a feira foi um enorme sucesso, também no que diz 
respeito ao número de veículos vendidos”, acrescentou Heinz-Jürgen Löw, 
Director de Vendas e de Marketing para a IAA 2016. “Um agradecimento 
especial para toda a equipa, que se empenharam totalmente para 
alcançarmos os nossos ambiciosos objectivos.” 

Quando as tradicionais cornetas tocaram às 18h00 de dia 29 de Setembro, 
mais de 200,000 pessoas tinham visitado o stand da MAN na feira. As 
visitas diárias excederam as 30,000 pessoas – um aumento de 60% em 
comparação com a IAA 2014. A MAN realizou diversas entrevistas 
informativas no palco do seu stand todos os dias. Foram entregues 13,000 
bolas de futebol aos inúmeros visitantes da feira durante a 66ª edição da 
feira de veículos comerciais IAA, como forma de recordação da visita. 
Toda a informação relativa à IAA estará disponível até Novembro no micro 
site da MAN http://www.iaa.man/de/index.html 
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