
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 (2016). O portfólio de produtos inclui 

carrinhas, camiões, autocarros e motores a diesel e a gás, bem como serviços relacionados com o transporte de 

passageiros e de mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da Volkswagen Truck & Bus GmbH e emprega mais 

de 35.000 colaboradores em todo o mundo.  
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A trabalhar em conjunto para o ambiente e a 

humanidade: Voyages Emile Weber, Losch 

Luxembourg e MAN colaboram em sistema de 

transportes público livre de emissões  

 
Voyages Emile Weber, uma das maiores empresas de autocarros 
do Luxemburgo, Losch Luxembourg, importador do Grupo 
Volkswagen e maior grupo de concessionários do Luxemburgo e 
a MAN Truck & Bus confirmaram uma forte parceria para o 
desenvolvimento de meios de propulsão alternativos. A intenção 
de todos é a promoção da utilização de autocarros livres de 
emissões.  

 

 Voyages Emile Weber, Losch Luxembourg e MAN Truck & 

Bus assinam parceria de desenvolvimento 

 Cooperação para o desenvolvimento de conceito livre de 

emissões com optimização do TCO 

 Utilização de quarto autocarros urbanos com baterias 

eléctricas na operação  

 

O Luxemburgo tomou uma posição: a partir de 2020, o país pretende 

implementar o seu objectivo de zero emissões no transporte dentro das 

cidades, e vai deixar de adquirir autocarros com forma de propulsão 

convencionais. Por este motivo, uma das maiores empresas de autocarros 

do país, Voyages Emile Weber, decidiu colaborar activamente no 

desenvolvimento de meios de propulsão inovadores para autocarros de 

trânsito. Com este intuito, representantes da empresa assinaram um acordo 

com a MAN Truck & Bus e a Losch Luxembourg para estabelecer uma 

parceria de desenvolvimento. 

O objectivo desta colaboração é desenvolver conceitos sem emissões com 

optimização do TCO na área da electromobilidade. Como parte da 

cooperação, estão planeados diversos eventos, incluindo workshops para 
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debate dos requisitos dos autocarros eléctricos. Além disso, quatro 

autocarros urbanos com baterias eléctricas serão introduzidos na frota da 

Emile Weber, para aumentar a reconhecimento e experiência dos 

participantes. Estes veículos com 12 metros de comprimento são 

carregados através de um conector CCS no local. 

“Para o desenvolvimento das nossas soluções de eMobilidade, esperamos 

poder beneficiar da experiência prática da Voyages Emile Weber”, comentou 

Stefan Sahlmann, Responsável pelo Produto e Marketing de Autocarros 

Urbanos & Soluções de Transporte na MAN Truck & Bus. “Um aspecto 

particularmente importante para nós é o conhecimento que adquirimos 

através da utilização destes veículos em condições do quotidiano. A MAN 

espera oferecer aos seus clientes soluções de transporte comercialmente 

viáveis e sofisticadas, por isso os testes no terreno são essenciais.” 

Em linha com o seu mapa de desenvolvimento de eMobilidade, a MAN 

planeia iniciar a produção em série no final de 2019. Graças aos vários anos 

de experiência com cadeias cinemáticas eléctricas e respectivos 

componentes com o MAN Lion’s City Hybrid, a MAN Truck & Bus também 

está numa excelente posição para providenciar às empresas de transportes 

soluções práticas e eficientes no segmento de autocarros eléctricos. Para 

isto, a MAN utiliza um conceito modular, no qual o número de módulos de 

armazenamento de energia podem ser selecionados dependendo da gama 

e capacidade de transporte necessária. 

Ao longo de cinco gerações, a empresa Voyages Emile Weber tem-se 

dedicado ao transporte de passageiros, primeiro com carruagens puxadas 

por cavalos, e depois com autocarros. Actualmente, a sua frota é composta 

por mais de 450 veículos, desde minibus e táxis a luxuosos autocarros de 

turismo. As áreas de negócio da Voyages Emile Weber têm raízes na 

tradição e estão ao mesmo tempo orientadas para a inovação e o futuro. Os 

veículos de transporte de passageiros em serviços agendados, agência de 

viagens e frota de autocarros turísticos são sempre mantidos nas melhores 

condições, sempre em linha com o lema “viagens de primeira classe”, ao 

passo que novos serviços como os web táxis demonstram que a empresa 

está voltada para o futuro. A parceria com a Losch Luxembourg, assente em 

vários anos de confiança, oferece a combinação ideal para liderar o novo 

mundo de meios de propulsão alternativos. 

 


