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A “BigRiver - Transportes, Lda”
uma empresa por excelência dotada
de sucesso nos seus serviços a nível
nacional e internacional, pois o
trabalho que tem desenvolvido
reflecte-se na reconhecida qualidade
dentro e fora do país, por parte dos
seus clientes, cujas principais cargas
se destinam ao Norte da Europa,
Alemanha, Bélgica e Holanda.

A histórica Transportadora Ideal de Minde,
com 44 anos de existência, tem tido uma
gestão ímpar da sua frota, sem euforias de
querer crescer a todo o custo mas sim com
uma base sólida e cuidada.
Nestas décadas de existência conheceram
várias marcas e fornecedores, no entanto,
quando em 2006 adquiriu os seus
primeiros MAN e testou o serviço da
ACMAN, foi para a gerência da Ideal de
Minde e para os respectivos motoristas,
meio caminho andado para eleger a nossa
marca.
Hoje conta com 60% de MAN na sua frota,
sendo a sua última aquisição um MAN TGX
18.480 BLS, que veio complementar a
qualidade do seu serviço TIR.

Ideal de Minde há 4 décadas a fazer história

A frota da BigRiver é unicamente
composta por viaturas MAN, todas elas
praticamente novas, pois só assim
conseguem prestar um serviço de
excelência, cumprindo prazos de
entregas, sem excessos de consumo e
sem paralisações devido a avarias
constantes.
As oficinas da ACMAN da Guarda, dão
assistência total a estas viaturas, e
podem comprovar que a boa utilização
e formação dos motoristas da
BigRiver, tem sido uma mais valia
para o sucesso da empresa.

ACMAN Marcou presença na grande
prova de camiões em Jarama.
Mais um ano que a ACMAN teve o prazer de levar alguns dos seus ilustres
clientes e colaboradores ao maior campeonato europeu de camiões, que
decorre anualmente em Jarama. Este fantástico fim-de-semana, só foi
possível graças à excelente parceria com a Castrol.

Era uma vez...
uma oficina que dava segurança,
conforto e 90€ em produtos Bosch

A rede Bosch Car Service faz 90 anos e por isso,
preparámos uma oferta especial para si!
Visite qualquer oficina Bosch Car Service e solicite grátis
o seu Livro de Cheques "Edição Especial 90.º
Aniversário" que contém 90 € em produtos Bosch, que
poderá usufruir em diversos produtos e serviços da nossa
marca.

Contactos das nossas oficinas Bosch :
Vila Nova da Barquinha: 249 720 923
Mangualde: 232 620 133
Bajouca: 244 098 395

