VEÍCULOS + ACESSÓRIOS E INSUMOS
(Caminhões)

MAN
Fabricante dos caminhões das marcas Volkswagen e MAN
TGX, de 3,5 ton. a 74 ton., e dos chassis de ônibus de 5 a 26
ton. que atendem aos segmentos urbanos e rodoviários, tem sua planta localizada em Resende
(RJ), onde está também o centro de pesquisas e de desenvolvimento de novas tecnologias. As
soluções de transporte sob medida e a melhor relação custo-benefício garantem os melhores
produtos e serviços, com exportações para mais de 30 países. Desde 1981, quando iniciou suas
operações no Brasil, já produziu mais de 1 milhão de unidades, sempre com o compromisso de
desenvolver produtos e serviços que superem as exigências dos clientes. Empresa parceira da
ABAD há mais de 20 anos.
PRODUTOS
Novo Delivery:
Ideal para o transporte rápido na
cidade e no campo, com maior
agilidade, economia e versatilidade.
Comercializado nas versões City,
Trend e Prime, a partir de um conceito
inovador de produto, atendendo à
legislação de VUC (Veículo Urbano de
Carga). O chassi desenvolvido a partir
de longarinas planas e furações com
medidas padrão facilitam a colocação
do equipamento ou carroceria e o
encurtamento ou alongamento do
entre-eixos. Equipado com caixa de
transmissão EATON/ESO 6106 (06
marchas à frente e 01 a ré) e sistema
de pós-tratamento de emissões (SCR
– Catalizador de Redução Seletiva),
baseado na utilização de ARLA 32.

VW Delivery 9.170:
Apresenta robustez de caminhão e
conforto de carro de passeio, com
o moderno motor Cummins ISF de
3,8 litros, 165 cv, e capacidade de
carga útil + carroceria de 5.500 kg.

VW Delivery 11.180:
Combina confiabilidade, robustez e
o melhor desempenho da categoria,
com o moderno motor Cummins ISF
de 3,8 litros, 175 cv, e capacidade
de carga útil + carroceria de
7.350 kg.

Contato:
www.man-la.com
Vendas Especiais Caminhões - São Paulo (SP)
Glauco R. Juliato, consultor comercial
e responsável pela parceria MAN-ABAD
glauco.juliato@volkswagen.com.br
(11) 5582-4834
Escritório Regional São Paulo (SP)
Sérgio G. Pugliese, Gerente Regional
sergio.pugliese@volkswagen.com.br
(11) 5013-3496
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VW Constellation 24.280:
Distribuição com agilidade nos serviços
de curta, média e longa distância
que exigem alta disponibilidade. O
VW 24.280 6x2 agrega inovações
tecnológicas e de segurança, tornando
a condução mais simples e confortável,
melhorando a produtividade com
durabilidade e baixo custo operacional.
Transmissão ZF, do tipo mecânica
(09 marchas à frente e 01 a ré) ou
automatizada (06 marchas à frente
e 01 a ré), e motor MAN D08, 275 cv,
com tecnologia de emissões EGR,
que dispensa o uso do ARLA 32.
Capacidade de carga útil + carroceria
de 16.160 kg. Disponível nas versões
cabine teto baixo, cabine leito baixo,
cabine leito teto alto e com 2º eixo
direcional.

Escritório Regional Curitiba (PR)
George R. Carloto, Gerente Regional
george.carloto@volkswagen.com.br
(41) 3221-3762
Escritório Regional Rio de Janeiro (RJ)
Marcos F. L. Franco, Gerente Regional
marcos.franco@volkswagen.com.br
(21) 3873-7487
Escritório Regional Recife (PE)
Roberto Malheiros A. Lima, Gerente Regional
roberto.lima@volkswagen.com.br
(81) 3464-8617

