
 
 

 

 

  

 

 
 

 

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 carri-

nhas, 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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Viajar em segurança no tráfego urbano 

Em simultâneo com a introdução de requisitos mais restritos 

para espaço de sobrevivência em caso de capotamento, a MAN 

Truck & Bus vai também preencher os requisitos da norma ECE 

R66.02 com os seus autocarros de trânsito urbano. 

 

 Com efeitos a partir de Outubro de 2017, todos os autocarros 

MAN Lion’s City vão cumprir a norma ECE R66.02 

 A MAN vai também, voluntariamente, cumprir com o requisito 

para aumento da resistência da superestrutura nos seus 

autocarros urbanos Classe I  

 Além disso, o ABS é incluído de série, e o ESP, luzes e limpa 

pára-brisas automático e monitorização da pressão dos 

pneus estão disponíveis opcionalmente  

 

Os critérios mais rigorosos da norma UN ECE R66.02 relativamente à 

resistência das superestruturas não afectam apenas autocarros de turismo 

também se aplicam a autocarros da Classe II, como por exemplo, autocarros 

intercidades. A partir de agora, todos os autocarros urbanos da MAN Truck 

& Bus estarão equipados com maior resistência ao capotamento, incluindo 

autocarros urbanos Classe I. “Queremos oferecer o maior nível de 

segurança possível para os passageiros que viajam nos nossos autocarros, 

independentemente da classe do veículo”, afirmou Rudi Kutcha, 

Responsável de Vendas de Autocarros na MAN Truck & Bus. 

Um elemento chave da norma, que se aplica a todos os autocarros de 

Classe II e III registados a partir de 9 de Novembro de 2017, é a definição 

da zona de sobrevivência em caso de capotamento. Em caso de acidente, 

a estrutura deve conseguir absorver substancialmente mais energia, de 

forma a manter o espaço de sobrevivência para os passageiros. De modo a 

cumprir com os requisitos legais, a MAN está a incorporar componentes 

fabricados em aço de alta resistência na estrutura do veículo. Estes 
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fornecem a força necessária à superestrutura e desempenham um papel 

fundamental ao assegurar que a energia resultante do embate do veículo 

pode ser optimamente absorvida. Isto tem um impacto mínimo no interior. 

 

A MAN também atribui uma enorme importância à segurança durante a 

condução. Por esse motivo, o ABS está incluído de série nos autocarros, e 

as seguintes funcionalidades estão também disponíveis opcionalmente: 

ESP em todos os veiculos, luzes e limpa para-brisas automáticos e 

monitorização da pressão dos pneus (TPM). 

 

 

 

 

 


