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Forget The Limits

Gel-Sítio com consumos de 20 l / 100km
Esta viatura está a ser um autêntico
sucesso, apenas 11.400 kg de tara,
o que permite uma carga líquida de
14.600 kg.
A equipa técnica da ACMAN, ao
aconselhar este modelo ao cliente
acertou em cheio, pois consome
apenas 20 litros aos 100 e,
segundo o motorista que conduzia
uma viatura de 7.000 kg a
rentabilidade foi multiplicada por
dez, passar a carregar de 3.000 kg
para 14.600 kg com praticamente
os mesmos custos, associado a
dez vezes mais segurança e
conforto, é algo que não esperava.

FORGET THE LIMITS um habitué da AC-MAN.
Paulo Marques afirma que:

Covão do Coelho
é a nova “MAN City”

“Os nossos MAN são fantásticos, consumos
espectaculares, agradáveis de conduzir, a cabine XLX
é quanto baste para 2 motoristas, a potência é perfeita,
a ACXXI presta um serviço único tanto no Renting da
ACtoRent como nos serviços agregados, o pessoal
das oficinas da AC MAN e restantes serviços assumem
os meus problemas como sendo deles, procurando
sempre a melhor solução e não tendo qualquer
preconceito em pôr em prática, enfim é um descanso
trabalhar convosco.”

A pacata vila de Covão do Coelho, com forte
tradição no sector dos transportes já é
considerada uma “MAN City”.
O Grupo Poderinova, a Ideal de Minde, a
Transfon e Hugotrans, são algumas das
empresas que apostaram na nossa marca e que
neste momento se destacam pela fantástica frota
MAN que possuem.

Para nós, ACXXI também é um prazer enorme termos
clientes que reconhecem todo o nosso esforço e
filosofia de grupo para os satisfazer.

Quando passar na A1, na famosa subida de
Minde, com certeza que verá sempre uma MAN
por lá.

Transferandrade
Esta empresa do Bombarral, com a sua área de negócio vocacionada para o transporte de inertes.
Depois de um historial fidelizado a viaturas de uma marca concorrente, experimentou o primeiro
MAN TGX em 2008, devido ao enorme contentamento com o seu MAN, aliado ao serviço, simpatia
e disponibilidade da equipa da AC MAN, resolveu adquirir mais uma unidade desta marca, com o
objectivo de aumentar a rentabilidade do seu negócio reduzindo em custos e aumentando na
produção.

Estatuto de
PME Líder
Renovado
ACMAN distinguida
pela excelente
qualidade do seu
desempenho como
PME Líder.

Pastilhas de travão
de disco 22,5

105€
105€

Discos de travão
22,5

110€
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