
VIVER NO LIMITE 
COM O NOVO MAN TGS.
A nova geração de camiões MAN – 
Simply My Truck.

LIVRO EXCLUSIVO



Em todo o mundo circulam camiões nos maiores estaleiros do mundo, de modo a dar resposta 
à crescente procura de espaço habitacional, escritórios e infraestruturas. Por muito que o setor 
da construção esteja em expansão, os grandes projetos da atualidade abrangem desafios signifi-
cativamente maiores e mais complexos. Esta expansão acarreta inúmeras alterações para o setor 
da construção, que também oferecem grandes oportunidades:

A NOVA GERAÇÃO DE CAMIÕES.
A solução completa ampliada 
para o setor da construção.

n		Pressão sobre o desempenho
O setor da construção exige das empresas uma melhoria 
contínua dos processos. Solicita-se fiabilidade e flexibili-
dade elevadas a preços baixos.

n		Gestão sustentável
Legisladores europeus estipularam uma redução de CO2 
de 15 % até 2025 e de 30 % até 2030. Aqui, a MAN toma 
a iniciativa e presta uma contribuição ativa para um setor 
dos transportes sustentável.

n		Aumento da complexidade
O planeamento, a conclusão e a gestão de edifícios serão 
mais complexos no futuro, de modo que a sincronização 
entre as várias áreas tem de ter uma interligação ainda 

mais estreita e as cadeias de transporte têm de possuir 
uma configuração ainda mais exata.

n		Aplicação mais eficiente 
A ligação em rede dos veículos e a transmissão de dados 
em tempo real com os centros de distribuição logísticos, 
os sistemas de controlo das funções da carroçaria e as 
oficinas permitem aumentar de forma decisiva a eficiência 
da aplicação.

n		Aumento da segurança 
A utilização de tecnologias e sistemas de assistência 
novos permite a melhoria sustentável da segurança no 
transporte em estaleiros.
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	 	Um	ambiente	de	trabalho	altamente	funcional	e	eficiente	com	 
cockpit moderno, totalmente digital e sistema de retrovisores por  
câmara digital
	 	Um	sofisticado	conceito	de	funcionamento	e	visualização	para	 

um manuseamento ideal e seguro
	 	O	mais	elevado	desempenho	graças	ao	conjunto	de	um	propulsor	 
robusto	e	à	adequação	ideal	à	tarefa	de	transporte

Neste contexto, sendo um dos construtores de veículos utilitários líderes 
do	mundo,	a	MAN	concretizou	uma	solução	de	transporte	altamente	
orientada para a prática e inteligente que permite aumentar os lucros, 
cumpre	de	forma	ideal	as	exigências	profissionais	e	eleva	a	digitalização	
para um novo patamar. Isto inclui:
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FOCO PRIVILEGIADO 
NO MOTORISTA

DISPONIBILIDADE OTIMIZADA 
DOS VEÍCULOS

FORTE 
PARCERIA

EXCELENTE EFICIÊNCIA 
E RENTABILIDADE

Especialmente	no	setor	da	construção,	a	interação	perfeita	
entre tecnologia inovadora do veículo, tecnologias inteligentes 
e	soluções	digitais	assegura	um	aumento	sustentável	da	
eficiência	assente	em	quatro	promessas	centrais	que	fazemos	
ao cliente:
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FOCO PRIVILEGIADO 
NO MOTORISTA
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Em praticamente nenhum outro segmento de veículos 
utilitários, como no setor da construção, a questão da 
rentabilidade está tão estreitamente interligada à produtivi-
dade e à motivação do motorista. Quando as empresas 
oferecem aos seus motoristas um ambiente de trabalho 
ideal, elas não só beneficiam imediatamente, mas sobretudo 
a longo prazo através de um aumento da produtividade e 
eficiência, bem como motivação e empenho dos seus 
motoristas. Isto significa que o motorista tem de se sentir 
bem no seu local de trabalho – ele tem de ser motivado e 

apoiado para prestar um desempenho excelente. A nova 
geração de camiões MAN, em que tudo gira à volta do 
motorista, cria as melhores condições gerais para este 
efeito. Nesse sentido, oferece ao motorista tudo o que este 
necessita para aumentar a fiabilidade e tirar proveito de todo 
o potencial de eficiência do veículo – desde o cockpit cen-
trado no motorista, passando pelos sistemas de assistência 
inovadores e a sofisticada área de repouso, até ao design 
funcional.

FOCO NO MOTORISTA.
Mais ergonomia, mais potência 
e design excecional.

FOCO PRIVILEGIADO NO MOTORISTA
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Quem entra dentro de um novo MAN TGS depara-se com um dos locais de trabalho de motorista 
mais inovadores de todo o setor dos veículos utilitários. Este distingue-se por um cockpit centrado 
no motorista que reúne uma excelente ergonomia, funcionalidade e um design inconfundível. 
Uma filosofia de operação intuitiva e estruturada de forma lógica permite o manuseamento 
simples de todos os sistemas do veículo. Aqui, o centro é constituído pelo controlo de Infotain-
ment MAN SmartSelect orientado para o setor de veículos utilitários que permite uma introdução 
segura e exata em todas as situações de condução ou aceder a informações importantes.

O LOCAL DE TRABALHO 
PERFEITO.
O pré-requisito para trabalhar de forma eficiente no 
transporte no setor da construção – a cabina MAN.

FOCO PRIVILEGIADO NO MOTORISTA
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Especialmente em terreno aberto, o motorista tem de poder aceder a 
inúmeros	parâmetros	do	veículo	e	informações	ou	tem	de	ser	ele	mesmo	
a comunicar: aqui, o controlo de Infotainment MAN SmartSelect otimi-
zado	para	camiões	assegura	o	maior	conforto	de	utilização	e	a	máxima	
segurança	de	operação.	Neste	destacam-se	quatro	elementos:

MAN SMARTSELECT.
Sempre tudo sob controlo em todos os pisos.

n  Touchpad 
Aqui podem ser introduzidos caracteres alfanuméricos.  
E tal pode ser feito com toda a simplicidade escrevendo 
algarismos ou letras individuais com um dedo.

n  Grande regulador rotativo 
Tocando no grande regulador rotativo, é apresentada a 
navegação principal no visor do sistema multimédia. Os 
vários pontos da navegação são acedidos por intermédio 
da rotação do regulador.

n  Pequeno regulador rotativo e de pressão
  Permite navegar através dos submenus para selecionar 

funções individuais. Uma coroa luminosa permite alcançar 
bem o regulador, mesmo no escuro.

n  Descanso para pulsos 
O ergonómico descanso para pulsos estabiliza a mão do 
operador numa condução irregular e alivia o braço do 
motorista.

FOCO PRIVILEGIADO NO MOTORISTA
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Botões de acesso direto para as informações 
e funções mais importantes.
Os botões de acesso direto complementam o conceito de 
controlo inovador e inteligente. Estes estão equipados com 
um sensor de toque e podem ser ocupados individualmente 
com uma função. Basta um ligeiro toque para executar a 
função correspondente.

As vantagens específicas:
n  Uma introdução exata mesmo com condução irregular
n  Uma valorização clara do local de trabalho do motorista 

graças à mais moderna tecnologia de operação e a 
superfícies de alta qualidade

12,3 polegadas garantem um controlo 
perfeito – o sistema multimédia MAN.
Posicionado de forma ergonómica à melhor distância da 
vista, o sistema multimédia MAN disponibiliza ao motorista 
todas as informações relevantes para a utilização dos meios 
de comunicação. De modo a aumentar a segurança e o con-
forto, os níveis de operação e visualização estão separados, 
isto é, a operação decorre ao alcance do motorista e não 
através de um visor tátil. Isto permite evitar uma eventual 
distração durante a condução.

As vantagens específicas:
n  Todas as informações para a utilização dos meios de 

comunicação são disponibilizadas ao motorista de forma 
agrupada e clara.

n  Tanto a operação como a navegação no menu são 
intuitivas.

n  Abdicou-se deliberadamente de uma operação tátil. Em 
vez disso, a operação decorre ao alcance do motorista e o 
visor encontra-se numa posição ideal no campo de visão. 

n  Os motoristas beneficiam da máxima diversidade de 
funções, tanto em termos de funções de áudio e vídeo 
como também de opções de comunicação e navegação

FOCO PRIVILEGIADO NO MOTORISTA
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Aumenta a atenção: 
o volante multifunções MAN.
A estrutura inteligente do volante 
multifunções MAN com os botões 
multifunções agrupados em dois 
conjuntos aumenta consideravelmente 
o conforto de utilização. Deste modo, o 
movimento das mãos durante a 
operação está reduzido a um mínimo e 
os botões estão acessíveis sem ter de 

agarrá-los com a mão no raio do 
polegar. Além disso, os botões da 
operação do Infotainment estão 
posicionados entre si a uma distância 
tátil. Isto traduz-se numa redução da 
distração e em mais atenção para o 
tráfego de tração. 

As vantagens específicas:
n  Operação simples e intuitiva através 

de uma disposição ergonómica dos 
botões multifunções em dois conjun-
tos de operação 

n  Segurança na operação, graças à 
interação com as indicações no visor 
do motorista 

O painel de instrumentos totalmente 
digital é o elemento central do cockpit 
centrado no motorista. O seu visor a 
cores de alta resolução de 12,3 pole-
gadas apresenta ao motorista de forma 
clara e compreensível todas as informa-
ções operacionais necessárias para a 
condução do veículo. De momento, 
trata-se do maior visor no mercado 
que, graças às suas indicações total-

mente digitais, permite uma nova forma 
de visualização – com uma transferência 
otimizada das informações ao motorista. 
Disposto a uma maior distância, este fa-
cilita ao motorista alternar entre a visão 
ao longe e a leitura das indicações. Para 
além dos dados do veículo relevantes, 
aqui o motorista também pode contro-
lar os sistemas de assistência ativos em 
forma de um gráfico 3D.

As vantagens específicas:
n  Uma operação e navegação no menu 

intuitivas 
n  A apresentação das funções de 

assistência através de um gráfico 3D 
n  Um visual moderno de alta qualidade

Volante	multifunções	MAN

Painel de instrumentos digital

É bom saber!  
Através da escala semicircular do velocímetro e do conta-rotações dos lados exteriores esquerdo e direito, 
ao centro há consideravelmente mais espaço para informações adicionais do que no caso de instrumentos 
circulares completos ou dispostos no mesmo sentido.

Transferência ideal de informações graças 
ao painel de instrumentos totalmente digital.

FOCO PRIVILEGIADO NO MOTORISTA
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Também no setor da construção não é raro ser necessário 
transportar material em autoestradas. Porém, de momento 
apenas cerca de cinco por cento do total do trânsito em 
autoestradas se deve a camiões. No entanto, as estatísticas 
de acidentes indicam que os camiões estão envolvidos em 
mais de 80 por cento dos acidentes.
Na maior parte dos casos, o motorista apenas tem poucos segundos 
para evitar um potencial acidente. Por este motivo, os sistemas de 
assistência têm demonstrado a sua grande utilidade. Pois eles não 
só facilitam a condução, como detetam atempadamente perigos, 
avisam o motorista e intervêm de forma ativa. Além disso, apoiam 
uma condução mais económica. Isto é demonstrado pelos inova-
dores sistemas de assistência ao motorista da nova geração de 
camiões MAN. Eles não só aliam o conforto de condução e a 
segurança a uma maior rentabilidade, como também contribuem 
de forma decisiva para facilitar o trabalho do motorista.

SISTEMAS DE ASSISTÊNCIA MAN.
Quando há uma interdependência 
entre a segurança e a rentabilidade.

11FOCO PRIVILEGIADO NO MOTORISTA
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MAN OPTIVIEW.
Visão panorâmica perfeita 
para a máxima segurança.

O inovador sistema de substituição de espelhos totalmente digital MAN OptiView 
substitui os retrovisores principais e com grande angular por câmaras digitais 
que estão montadas à esquerda e à direita na estrutura do tejadilho. A imagem 
registada é diretamente transmitida para os dois grandes visores nas colunas A 
na cabina. Assim, os «ângulos mortos» fazem parte do passado, pois as câmaras 
ajustam-se automaticamente para que o motorista tenha sempre um controlo 
perfeito. Para além dos campos de visão exigidos por lei, o sistema de retrovisores 
por câmara digital representa vistas especialmente adaptadas para diferentes 
situações de condução (por exemplo, mudanças de direção, manobras, condução 
em autoestrada). O funcionamento e o conceito de visualização do MAN OptiView 
são diretamente adaptados às necessidades da perceção humana e permitem 
que o motorista visualize de forma rápida e simples eventos de trânsito e o espaço 
circundante do veículo, os avalie de forma fiável e lide com os mesmos em 
segurança.

As vantagens específicas:
n  Visual melhorado, maior funcionali-

dade e ergonomia superior em com-
paração com o sistema de espelhos 
convencional

n  Facilitação do trabalho do motorista 
e assistência ideal em todas as  
situações de condução

n  Elevado conforto de utilização
n  Maior segurança de condução e 

rodoviária dentro dos limites do  
sistema 

n  Assistência ideal ao motorista 
n  Prevenção sustentável de acidentes
n  Qualidade do sistema muito elevada

É bom saber!  
Os sistemas de substituição de espelhos convencionais de outros fabricantes servem principalmente para 
melhorar a aerodinâmica da cabina, com o propósito de poupar combustível. As imagens destas câmaras 
cobrem apenas os campos de visão legalmente exigidos e proporcionam ao motorista uma mais-valia 
pouco significativa em comparação com os espelhos convencionais. Em contrapartida, o desenvolvimen-
to do MAN OptiView centrou-se no aumento da segurança rodoviária e do conforto de condução.

Visor do lado 
do motorista

Visor de 12 polegadas do sistema multimédia MAN

Visor lado do 
acompanhante

FOCO PRIVILEGIADO NO MOTORISTA
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A vista padrão corresponde ao campo de visão de espelhos 
convencionais. Neste caso, os campos de visão que são 
habitualmente disponibilizados pelos retrovisores exteriores, 
retrovisores com grande angular e espelhos de arrumação 
estão aqui divididos de forma clara em quatro quadrantes 
na vista do visor. Assim que é ligada a ignição, aberta a 
porta ou não estiverem ativadas quaisquer outras vistas, 
é disponibilizada a vista padrão.

A vista de grande angular é ativada em curvas e também 
quando é engatada a marcha-atrás. Nesta variante de vista, 
nos visores é apresentada exclusivamente a área de grande 
angular, permitindo detetar de forma atempada e fiável pessoas 
ou objetos nas imediações. O motorista pode escolher entre 
dois modos de grande angular: modo automático urbano e 
para curva. No modo automático urbano, a vista de grande 
angular é apresentada automaticamente até uma velocidade 
de 50 km/h. No modo automático para curva, a vista de 
grande angular ativa-se a uma velocidade de até 50 km/h, 
assim que for atingido um determinado ângulo de desloca-
mento entre o veículo e o semirreboque ou reboque.

A partir de uma velocidade de condução de 60 km/h, a 
vista de zoom é ativada através do modo automático para 
autoestrada. Assim, na vista do visor é aumentado o 
quadrante para a vista dos retrovisores exteriores. Isto 
permite detetar mais cedo os objetos distantes e avaliar 
melhor o trânsito na traseira. Além disso, a vista com zoom 
pode ser manualmente ativada tanto na marcha à frente a 
partir de 50 km/h como também na marcha-atrás, bem 
como em manobras.

O modo de monitorização oferece um extra de segurança ao 
estacionar ou em paragens mais prolongadas. Esta variante 
de vista permite ver a qualquer momento todo o espaço cir-
cundante do veículo a partir do local de trabalho do motorista 
ou do beliche, mesmo com as cortinas fechadas. Neste modo, 
os visores laterais apresentam a vista de grande angular, ao 
passo que o visor multimédia apresenta a vista da câmara 
frontal. Em veículos com câmara de marcha-atrás, a imagem 
correspondente também é apresentada no visor multimédia 
através de um ecrã dividido. O modo de monitorização é 
ativado de forma simples através dos módulos de comando 
de porta ou do controlo remoto do beliche.

As vantagens específicas:
n  Imagem global agrupada de forma digital permite uma  

vista ideal ao longo dos lados do veículo e para trás
n  Sem ângulos mortos do lado do motorista e do  

acompanhante
n  Maior campo de visão para a frente graças devido à  

eliminação de espelhos convencionais 

As vantagens específicas:
n  O espaço circundante direto do veículo é registado sem 

ângulo morto
n  Os utentes da estrada nas imediações são detetados de 

forma atempada e fiável

As vantagens específicas:
n  Registo mais rápido e melhor do trânsito traseiro
n  Permite detetar mais cedo os veículos que se aproximam 

com rapidez
n  Melhor vista ao longo dos lados do veículo e para trás em 

manobras 

As vantagens específicas:
n  Monitorização simples do espaço circundante do veículo
n  Maior segurança

Vista padrão

Vista de grande angular

Vista com zoom

Modo de monitorização

FOCO PRIVILEGIADO NO MOTORISTA
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O airbag do motorista – o extra de segurança.

Enquanto sistema de retenção complementar, o 
airbag do motorista integrado no volante multifunções 
pode reduzir o risco de lesão ou a gravidade da lesão 
do motorista em caso de acidente, juntamente com o 
cinto de segurança e o tensor do cinto. Em caso de 
embate, o airbag de 70 l e o tensor do cinto no 
assento do motorista são acionados através de um 
aparelho de comando comum e os detonadores são 
ativados ao mesmo tempo.

Deteção atempada de 
défices de atenção com 
MAN AttentionGuard.

É bom saber!  
Com a área de ajuste nova e ampliada do volante, 
bem como a maior área da regulação longitudi-
nal do assento, o motorista pode assumir uma 
posição de assento e de condução semelhante a 
um veículo ligeiro. Em especial quando o volante 
está numa posição muito vertical ou no caso dos 
motoristas mais pequenos, o airbag do motorista 
evita que a cabeça embata no volante. 

O MAN AttentionGuard é um detetor de fadiga baseado no princípio 
da assistência de trajetória. A partir de uma velocidade de con-
dução de 60 km/h, este sistema deteta atempadamente sinais de 
uma redução da atenção do motorista. Neste caso, o motorista é 
lembrado através de um aviso ótico e acústico para centrar a sua 
atenção de novo no trânsito. Isto permite reduzir o risco de acidente 
causado pela saída da faixa de rodagem, podendo assim prevenir-se 
acidentes de forma ativa dentro dos limites do sistema.

FOCO PRIVILEGIADO NO MOTORISTA



15

O transporte em estaleiros é muito exigente: é frequente os motoristas trabalharem turnos longos e durante muitas horas. Uma 
fase de recuperação profunda é decisiva para a saúde física e mental – nomeadamente se tivermos consideração a segurança, 
a pontualidade e a rentabilidade daí resultantes. A falta de sono e descanso influencia não só o desempenho como também 
a capacidade intelectual e de resposta. Isto significa que poderão ocorrer problemas de concentração e as informações não 
são recebidas ou processadas com a devida rapidez. Isto aumenta consideravelmente o risco de erros e de acidente. Ou seja, 
quanto melhor for possível descansar, melhor será o desempenho do motorista ao cumprir as suas próximas tarefas – um 
fator-chave para aumentar a fiabilidade e tirar proveito de todo o potencial de eficiência do veículo. Com inúmeras caracterís-
ticas, a área de repouso generosa e com uma nova configuração da nova geração de camiões MAN oferece condições ideais 
para fases de recuperação regeneradoras.

ESPAÇO ACOLHEDOR 
E CONFORTÁVEL.
Ideal para a fase de recuperação. 

Modo de suspensão rápido e confortável – O compartimento de arrumação com controlo remoto. 
O compartimento de arrumação é composto por um grande 
módulo de arrumação na parede traseira da cabina na área 
do beliche inferior. O controlo remoto com visor a cores de 
3,5 polegadas permite ao motorista iniciar diretamente o seu 
tempo de repouso e controlar muitas características de 
forma descontraída a partir do beliche, como a climatização 
adaptada. Até é possível programar a climatização logo para 
o dia seguinte. Além disso, desta forma também é possível 

controlar os tempos de condução, bem como planeá-los 
para o dia seguinte. Também podem ser operadas as 
câmaras conectadas para a monitorização das imediações. 
Outras opções de operação são a janela ou o teto de abrir, 
bem como o sistema multimédia do camião. Aqui, é conve-
niente o conceito de operação do controlo remoto corre-
sponder ao utilizado no painel de instrumentos e no sistema 
multimédia. Assim o motorista sente-se logo familiarizado.

FOCO PRIVILEGIADO NO MOTORISTA
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O Climatronic regula a temperatura de forma silenciosa 
e impercetível, ajustando-o quando necessário. As 
saídas de ar redesenhadas garantem uma distribuição 
ideal do ar para que seja possível obter novamente 
uma boa visibilidade para o exterior quando os vidros 
da cabina ficam embaciados ou congelados. Durante 
os tempos de repouso, e com o motor desligado, o ar 
condicionado estacionário elétrico permite o controlo 
ideal da temperatura no interior da cabina. As melhores 
condições para um bom sono.

As vantagens específicas:
n  Conforto ideal através da climatização da cabina 
n  A temperatura pretendida é rapidamente atingida 
n  Maior conforto de climatização devido à refrige-

ração do interior da cabina durante os tempos de 
repouso 

Mais conforto, mais descanso, melhor 
concentração – Climatronic e ar condicionado 
estacionário elétrico.

FOCO PRIVILEGIADO NO MOTORISTA
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O DESIGN DO NOVO MAN TGS.
A ligação inteligente 
entre estética e função.
Só para o novo desenvolvimento do design, os especialistas 
da MAN investiram mais de 167.000 horas de trabalho. Assim,
 foi conscientemente desenvolvida uma configuração que 
exprime todos os aspetos funcionais do negócio digital de 
camiões. Ao mesmo tempo, os elementos característicos, 
como os faróis, a grelha da frente e os contornos precisos 
remetem de forma impressionante para as feições marcantes 
do rosto de um leão. A configuração das superfícies, as 
proporções e os detalhes despertam emoções e simbolizam 
um desempenho potente. Além de uma mais-valia estética, 
o design tem de proporcionar ao motorista um ambiente de 

trabalho ideal e de sublinhar a funcionalidade, bem como a 
importância da tecnologia. O motorista tem de ser orientar 
de forma rápida e simples, assim como de beneficiar de uma 
estrutura ergonómica. Em conformidade com isso, a cabina 
do motorista do novo MAN TGS foi totalmente concebida 
de raiz, desde o tejadilho até ao espaço para os pés. Além 
do local de trabalho do motorista, o foco também incide em 
processos de trabalho simplificados e no processamento 
mais rápido de pedidos de transporte. O design focado no 
motorista e o equipamento são a condição perfeita para uma 
maior motivação do motorista e processos mais eficientes.

OptiView

Entrada ergonómica

Novo visual

Faróis LED

FOCO PRIVILEGIADO NO MOTORISTA
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Nova	geração	de	assentos

MAN EasyControl

Ambiente de cores no interior
Iluminação	

interior LED

O painel de controlo MAN EasyControl está instalado 
no lado interior da porta do motorista e permite a utili-
zação confortável de funções do veículo mais impor-
tantes após a saída. Os interruptores são facilmente 
acessíveis com a porta do motorista aberta. O painel 
de botões está protegido contra salpicos de água e 
sujidade. Consoante a utilização planeada do veículo, 
é possível optar entre botões livremente programáveis 
por uma oficina de assistência técnica ou pela pro-
gramação pré-configurada e especifica da utilização.

Acesso rápido a funções 
importantes pelo lado de fora – 
MAN EasyControl.

FOCO PRIVILEGIADO NO MOTORISTA
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Distintos e vanguardistas – 
os faróis LED.
Os contornos característicos da nova frente de faróis cun-
ham o visual da nova geração de camiões MAN. O novo 
sistema modular de faróis permite o equipamento transver-
sal a todas as séries com a tecnologia LED mais moderna. 
Porém, isto não se deve apenas as questões de estilo: os 
custos de manutenção mais reduzidos estão associados 
a um ganho em termos de segurança devido a uma larga 
iluminação da faixa de rodagem e a um aumento da segu-
rança ativa, especialmente em utilizações noturnas.

As vantagens específicas:
n  Segurança elevadíssima devido à iluminação precisa e 

intensa da faixa de rodagem e da área à frente do veículo
n  A luz de máximos clara e de longo alcance torna des- 

necessário usar faróis adicionais
n  Condução facilitada em viagens noturnas e com chuva
n  Consumo de combustível reduzido graças à tecnologia 

LED

FOCO PRIVILEGIADO NO MOTORISTA
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O conceito otimizado de entrada e saída faz parte 
dos melhoramentos ao nível do conforto da nova 
geração de camiões MAN: degraus mais largos, des-
locados bastante mais perto da cava da roda e uma 
disposição tipo escada. A luz de entrada torna os 
degraus e as imediações visíveis a qualquer hora do 
dia e em todas as condições meteorológicas, assim 
que a porta é aberta. Especialmente otimizada para 
a utilização em todo-o-terreno, a entrada oferece 
uma superfície antiderrapante e degraus com uma 
estrutura em grelha, bem como um revestimento 
interior da porta lavável e uma ligação de ar compri-
mido. Assim, a areia, a lama e o cascalho voltam 
rapidamente de novo para o exterior. Além disso, 
os degraus são particularmente resistentes às 
intempéries e estão equipados com um rebordo 
raspador especial para solas de sapato sujas.

Além da linha de contorno recém-desenvolvida, os assentos 
dispõem de outras novidades que oferecem ao condutor mais 
conforto e ergonomia, mas também segurança: nos assentos 
pneumáticos está integrada a regulação em altura do cinto, 
sendo assim garantido um curso seguro e confortável do cinto 
de segurança para cada altura e estatura do corpo. O curso 
adaptado do cinto evita o risco de lesão em caso de acidente. 
A faixa de ajuste do assento foi ampliada para que cada mo-
torista encontre a posição sentada mais agradável.

Mais conforto, mais 
ergonomia – a nova 
geração de assentos.

Entrada 
ergonómica.

FOCO PRIVILEGIADO NO MOTORISTA
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EXCELENTE 
EFICIÊNCIA E 
RENTABILIDADE

EXCELENTE EFICIÊNCIA E RENTABILIDADE

2



EFICIÊNCIA E RENTABILIDADE 
IMBATÍVEIS NO TRANSPORTE EM 
ESTALEIROS.

Os desafios no negócio de transportes tornam-se cada vez mais complexos. Isto aplica-se sobretudo 
quando as utilizações não se limitam a estradas pavimentadas mas também em todo-o-terreno – em 
caminhos de terra batida e no terreno. A isto acresce o aumento dos preços dos combustíveis, novos 
limites de emissões e uma acentuada escassez de mão-de-obra. Como solução para este desafio, cada 
vez mais estão em foco veículos utilitários automatizados e particularmente eficientes em termos de 
consumo de combustível, bem como aplicações digitais.

Uma questão da interação perfeita entre 
tecnologia inovadora, componentes de 
peso reduzido e manutenção eficiente.
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Assim, na nova geração de camiões MAN, o transporte no setor da construção beneficia 
de inúmeras novidades de produtos e características que aumentam a eficiência:

Ajuste dinâmico do binário para um consumo reduzido.
Consoante o binário e as rotações, o motor pode ser operado 
de forma mais eficiente num determinado intervalo, ou seja, 
com a menor utilização de combustível por quilowatt-hora 
disponibilizado. O ajuste dinâmico e inteligente do binário 
da MAN coloca os parâmetros de funcionamento do motor 
automaticamente nestes intervalos através do programa 
de marcha Efficiency Plus. Isto permite atingir uma redução 
adicional do consumo de combustível. Esta função inova-
dora pode ser utilizada com e sem MAN EfficientCruise® e 
também no modo tempomat ao conduzir livremente.

MAN EfficientRoll: menos rotações, maior 
eficiência em termos de combustível.
Através da combinação com MAN EfficientRoll, o tempomat 
controlado por GPS MAN EfficientCruise® poupa ainda mais 
combustível. Pois através de MAN EfficientRoll com previsão 
por GPS, a circulação é controlada de forma inteligente: se for 
possível poupar combustível, a caixa de velocidades comuta 
logo em caso de uma ligeira descida automaticamente para 
a posição neutra «N». Isto permite aproveitar o impulso e o 
veículo perde velocidade mais devagar do que com a velo-
cidade engrenada. Novidade: durante as fases de rolamento, 
o motor passa a funcionar com apenas 550 rpm (em vez das 
rotações ao ralenti normais de 600 rpm). Isto reduz adicional-
mente o consumo de combustível.

Sempre na velocidade ideal: MAN TipMatic® 12.
A caixa de velocidades TipMatic de 12 velocidades dispõe 
de 12 velocidades de marcha à frente e de duas velocidades 
de marcha-atrás. Esta pode ser concebida como uma caixa 
de velocidades Direct ou Overdrive. A caixa de velocidades 
automatizada executa o acionamento da embraiagem e as 
mudanças da velocidade autonomamente. Em conjunto com 
a deteção de carga e inclinação, o sistema de comutação 
de velocidades MAN TipMatic® controlado por software 
determina sempre a melhor estratégia de arranque e de 
mudança de velocidades. Se necessário, a função inovadora 
SmartShifting permite efetuar mudanças de velocidade muito 
rápidas com interrupções mínimas do esforço de tração, 
aumentando ainda mais a eficiência. Além disso, a conceção 
como caixa de velocidades de três eixos proporciona um 
peso em vazio mais baixo e uma elevada eficiência de trans-
missão.

Circular de forma ainda mais económica graças a Perform.
Perform permite uma abrangente análise de rendimento do 
motorista – desde o respetivo conjunto motorista/veículo até 
à vista geral de toda a frota. Avaliações e relatórios individuais 
informam detalhadamente sobre o modo de condução e 
oferecem uma base ideal para a realização de uma avaliação 
do motorista, bem como um posterior aperfeiçoamento e 
aumento do modo de condução económico.

23EXCELENTE EFICIÊNCIA E RENTABILIDADE
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Quer seja em estradas pavimentadas ou em todo-o-terreno, o tráfego 
de tração precisa de um acionamento potente que utilize a força de 
forma eficiente. Neste sentido, um dos fatores mais importantes é 
a carga útil e o consumo de combustível. Aqui, o novo MAN TGS 
destaca-se a todos os níveis: os motores MAN D15 e MAN D26, 
novos e inovadores, com enchimento de fábrica com óleo de baixa 
viscosidade atingem uma elevada quilometragem e, ao mesmo 
tempo, um consumo de combustível e emissões de CO2 significati-
vamente reduzidos. Ao mesmo tempo, os componentes com peso 
otimizado e os motores mais leves asseguram uma carga útil mais 
elevada.

COMPONENTES DE ACIONAMENTO 
MELHORADOS E OTIMIZAÇÕES DA 
CARGA ÚTIL. 
A base de uma excelente 
eficiência e rentabilidade.

Gama de motores MAN

Aerodinâmica melhorada

Conjunto	propulsor	eficiente

MAN	EfficientCruise®

Condução	económica

EXCELENTE EFICIÊNCIA E RENTABILIDADE



UM CONJUNTO PROPULSOR 
INOVADOR E EFICIENTE PARA 
O TRÁFEGO DE TRAÇÃO.
O conjunto propulsor melhorado da nova 
geração de camiões MAN presta uma 
importante contribuição para a redução do 
consumo de combustível e das emissões.

n  Motor D2676 com «RGE suave»
O D26 é importante para o tráfego de tração e 
dispõe de um novo processo de combustão com 
«RGE suave». A utilização da recirculação dos 
gases de escape regulada foi significativamente 
reduzida em comparação com o sistema anterior. 
O resultado é um aumento da eficiência e 
fiabilidade em relação ao ano de modelo 2018.

25

n  Óleo do motor com  
características de operação suave
As características de operação suave do novo óleo 
 do motor 5W-20 aumentam a economia de combustível.  
Os aditivos especiais limpam os componentes-chave tecnicamente  
complexos do motor, evitam a acumulação de resíduos de óleo e,  
graças à redução do atrito, previnem o desgaste prematuro. A redução  
dos intervalos de serviço do filtro de partículas diesel e do óleo do motor  
daí resultante também contribui para reduzir o TCO.

EXCELENTE EFICIÊNCIA E RENTABILIDADE
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O tratamento posterior do gás de escape e a gestão térmica dos motores foram ainda mais 
otimizados para o cumprimento seguro dos requisitos da norma Euro 6e. Enquanto que até 
à norma Euro 6 o foco estava na redução dos poluentes para valores mínimos, os níveis de 
emissões até 6e concentram-se noutras condições de funcionamento e em estabelecer regras 
de funcionamento mais rigorosas, por exemplo, para a monitorização dos PEMS. Na norma 
Euro 6e, aplicam-se regulamentos ainda mais rigorosos, tais como a condução a partir de um 
arranque a frio a 30 °C e a implementação de um valor limite para o número de partículas.

Utilização ilimitada 
graças à norma 
de gases de escape 
Euro 6e.

Gama de motores Euro 6e

Série de motores
Cilindros, 

tipo de 
construção

Cilin-
drada

[Litros]

Potência
[kW (CV)]

Norma de gases 
de escape

Euro 6e

Para série de veículos

TGX TGS TGM TGL

D3876 6, em linha 15,2

471 (640) – – –

427 (580) – – –

397 (540) – – –

D2676 6, em linha 12,4

375 (510) – –

346 (470) – –

3166 (430) – –

D1556 6, em linha 9,0

294 (400) – –

265 (360) – –

243 (330) – –

EXCELENTE EFICIÊNCIA E RENTABILIDADE
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A caixa de velocidades TipMatic de 12 velocidades dispõe de 12 velocidades de marcha à 
frente e de duas velocidades de marcha-atrás. Esta pode ser concebida como uma caixa de 
velocidades Direct ou Overdrive. A caixa de velocidades automatizada executa o acionamento 
da embraiagem e as mudanças da velocidade autonomamente. Em conjunto com a deteção 
de carga e inclinação, o sistema de comutação de velocidades MAN TipMatic® controlado por 
software determina sempre a melhor estratégia de arranque e de mudança de velocidades. Se 
necessário, a função inovadora SmartShifting permite efetuar mudanças de velocidade muito 
rápidas com interrupções mínimas do esforço de tração, aumentando ainda mais a eficiência. 
Além disso, a conceção como caixa de velocidades de três eixos proporciona um peso em 
vazio mais baixo e uma elevada eficiência de transmissão.

Sempre na velocidade 
certa: MAN TipMatic® 12.

EXCELENTE EFICIÊNCIA E RENTABILIDADE
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Carga útil máxima graças a 
componentes do veículo de peso 
reduzido de forma consistente.
Para melhorar a rentabilidade no 
segmento do transporte no setor da 
construção sensível à carga útil, é 
importante aperfeiçoar de forma con-
sistente a construção leve de compo-
nentes. Pois a pressão concorrencial 
obriga os operadores de frotas a trans-
portar até ao destino uma crescente 
quantidade de carga com cada vez 
menos combustível e em menos tempo. 
Com o novo MAN TGS conseguimos 
reduzir peso e, ao mesmo tempo, 
aumentar a segurança da estrutura 
da cabina em caso de acidente. A re-
dução de peso permite uma carga útil 
mais elevada e oferece, deste modo, 
uma vantagem competitiva adicional 
no tráfego de tração.

Cabinas especialmente leves para 
o tráfego de tração com elevada 
carga útil.
As dimensões compactas da largura 
das cabinas TM, TN e NN são ideais 
para aplicações especiais com elevada 
carga útil. O peso relativamente baixo 
permite uma carga útil significativa-
mente mais elevada em comparação 
com modelos maiores.

Motor D1556.
O motor D15 de 6 cilindros em linha e 
de 9 l destaca-se pela potência mais 
elevada, o peso inferior e uma melhor 
eficiência em termos de combustível. 
Uma vantagem importante para aplica- 
ções do setor é o peso inferior do motor. 
Isto permite ao cliente explorar a carga 
útil máxima do seu veículo.

CARGA ÚTIL MÁXIMA.

É bom saber!  
O trator de semirreboque TGS Tank Silo com cabina TN e motor 
D15 tem de série um peso em vazio pronto a iniciar marcha que 
é claramente inferior a 6500 kg. Com o auxílio de outras opções 
de equipamento de fábrica (eliminação do assento do acompan-
hante, jantes de liga leve, etc.), bem como de modificações da 
MAN Individual, o peso em vazio pode ser reduzido em até mais 
205 kg.

EXCELENTE EFICIÊNCIA E RENTABILIDADE
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Tração ideal com um toque no 
botão – MAN HydroDrive®.
Basta pressionar um botão para dispor 
de significativamente mais tração. Quer 
se trate de piso escorregadio, lama ou 
cascalho, a tração hidrostática ativável 
do eixo dianteiro MAN HydroDrive® 
garante um comportamento de condu-
ção soberano em situações críticas em 
termos de tração – mesmo em situações 
em que os camiões só com tração 
traseira chegam ao fim da viagem. As 
viagens em descida tornam-se ainda 
mais seguras graças à transferência 
do binário de travagem do motor para 
o eixo dianteiro (designado de apoio). 
O travão de serviço também é prote-
gido através da combinação do MAN 
HydroDrive® com um MAN PriTarder. 
Isto traduz-se em mais segurança de 
condução, melhor estabilidade de 
trajetória em piso de terra batida e é 
também a solução perfeita para as 
suas deslocações em descidas.

Travões inteligentes: 
MAN BrakeMatic.
Quando se sobe uma montanha tam-
bém se tem de voltar a descer – e é aqui 
que intervém o sistema inteligente de 
gestão dos travões MAN BrakeMatic 
com o sistema eletrónico de travões 
EBS e o sistema antibloqueio dos 
travões ABS. Isto permite, por exem-
plo, manter uma velocidade constante 
em descidas através do acionamento 
automático dos travões permanentes. 
O sistema de travões MAN também é 
o companheiro perfeito em situações 
que requerem uma reação rápida: com 
base na força do movimento do pedal, 
o assistente de travagem deteta se 
existe uma situação de travagem de 
emergência e ativa imediatamente a 
força de travagem máxima. 

Travão do motor de potência 
máxima MAN Turbo EVBec.
Com o Turbo EVBec, no motor D1556 
estão permanentemente disponíveis 
até 350 kW de potência de travagem 
do motor (330 kW nas variantes de 
motor com < 400 CV). Com a caracte-
rística de utilização correspondente, 
isto permite abdicar do Retarder secun-
dário. Assim, dependendo da versão 
da caixa de velocidades, isto permite 
um aumento adicional da carga útil de 
60 a 90 kg. Com a utilização do Turbo 
EVBec, está disponível uma menor po-
tência de travagem máxima – em com-
paração com um Retarder secundário. 
No entanto, em longos troços de mon-
tanha descendentes também não ocorre 
uma redução sistémica da potência de 
travagem. A energia de travagem não é 
eliminada em forma de energia térmica 
através do sistema de refrigeração do 
motor, mas diretamente para ao exterior 
através do sistema de gases de escape.

EXCELENTE EFICIÊNCIA E RENTABILIDADE
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DISPONIBILIDADE 
OTIMIZADA 
DOS VEÍCULOS

DISPONIBILIDADE OTIMIZADA DOS VEÍCULOS

3



31

EXPLORAR UMA MAIOR MARGEM 
DE MANOBRA NO TRANSPORTE EM 
ESTALEIROS GRAÇAS À DISPONI-
BILIDADE OTIMIZADA DO VEÍCULO.

A fiabilidade é essencial no tráfego de tração. Apenas um camião em utilização 
gera receitas. Avarias ou outras visitas não planeadas à oficina significam especi-
ficamente: perdas de tempo e rendimento. Por este motivo, a disponibilidade 
otimizada dos veículos é uma condição central para um aumento sustentável da 
eficiência. Além da elevada fiabilidade graças a tecnologias MAN comprovadas 
e escalonáveis, uma combinação de ampliações digitais, serviços específicos e 
um tempo de reação rápido garantem a disponibilidade otimizada dos veículos. 
Desta forma, podem ser explorados por completo os potenciais económicos.

DISPONIBILIDADE OTIMIZADA DOS VEÍCULOS
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Perfeitamente adaptada às necessidades: 
a rede de bordo da MAN.
No novo MAN TGS, as cablagens principais são executadas 
em forma de cablagem específica para o cliente. Isto significa 
que é instalado o conjunto de cabos que é exatamente ne-
cessário para o respetivo equipamento – nem um cabo a 
mais. Daqui resulta uma menor quantidade de conexões de 
encaixe, o que – em conjunto com os materiais de proteção 
mais flexíveis e elásticos – garante uma elevada segurança de 
funcionamento. As vantagens: secções de cabo menores e de 
peso reduzido, conjuntos de equipamento posterior mais 
acessíveis e uma capacidade funcional claramente superior.

Uma arquitetura inteligente do sistema eletrónico, siste-
mas de assistência inovadores e conceitos tecnológicos 
comprovados garantem a máxima disponibilidade.
A fiabilidade da nova geração de camiões MAN assenta 
num grande número de inovações. Entre elas estão compo-
nentes-chave comprovados e adicionalmente melhorados do 
conjunto propulsor e do chassi. Além disso, a nova arquite-
tura do sistema eletrónico montada em função da aplicação 
e os sistemas de assistência inovadores asseguram processos 
sem problemas e um aumento da pontualidade. Adicional-
mente, a rede de bordo na nova geração de camiões MAN 
permite o equipamento posterior de diferentes funcionalidades. 
Está planeado o desenvolvimento de conjuntos especiais 
de equipamento posterior que têm uma grande procura na 
operação em série (por exemplo, o aviso de viragem) e que 
podem ser implementados sem complicações pelas oficinas 
de assistência técnica.

Prevenção de perdas de tempo através de uma gestão 
de manutenção proativa e uma garantia de mobilidade.
Um dos mais importantes recursos no tráfego de tração é 
o tempo. De modo a não desperdiçar este recurso e a ser 
possível cumprir as tarefas dentro do prazo, é imprescindível 
a máxima disponibilidade do veículo. Por este motivo, a nova 
geração de camiões MAN antecipa as necessidades de re-
paração e manutenção e, com o auxílio da gestão de manu-
tenção proativa MAN ServiceCare, garante o planeamento 
antecipado de datas de manutenção. A base para tal são 
sensores montados no veículo que analisam constantemente 
a tecnologia completa do camião. A interligação inteligente 
adicional entre o motorista, o gestor de frota e a rede de 
assistência ocorre através da aplicação MAN Driver. Além 
disso, a garantia de mobilidade MAN permite a operaciona-
lidade fiável do novo MAN TGS e assegura de forma flexível 
a mobilidade em mais de 30 países europeus.

DISPONIBILIDADE OTIMIZADA DOS VEÍCULOS
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MAN ServiceCare S – o nível 
de entrada gratuito.
O centro de assistência MAN presta 
assistência na análise do veículo e na 
coordenação e gestão das datas de 
manutenção. Graças ao MAN Service-
Care podem ser consultados a 
qualquer momento o estado de 
manutenção, as datas, os componen-
tes a serem reparados e os relatórios 
de danos do veículo. Além disso, o 
proprietário do veículo recebe comuni-
cações por e-mail acerca das próximas 
datas de manutenção. Este serviço é 
constantemente ampliado para facilitar 
ainda mais o trabalho diário e otimizar 
as tarefas administrativas.

As vantagens específicas:
n  Carga administrativa reduzida
n  Maior disponibilidade do veículo
n  Menor risco de falha e menos custos 

de reparação não planeados
n  Aumento da transparência (por 

exemplo, interligação com a  
aplicação MAN Driver)

MAN ServiceCare M – maior 
individualidade e flexibilidade.
Com o MAN ServiceCare M, o proprie-
tário do veículo determina quais as 
necessidades de manutenção que 
pretende resolver por si próprio e quais 
as que pretende transferir para o seu 
centro de assistência MAN para pro-
cessamento. Além disso, é possível 
armazenar os componentes específicos 
do cliente de forma independente para 
manutenção. A gestão da manutenção 
de veículos de outros fabricantes tam-
bém é muito fácil de manusear através 
do MAN ServiceCare M.

As vantagens específicas:
n  Todas as vantagens do MAN Service-

Care S
n  Maior flexibilidade na manutenção da 

frota
n  Maior transparência graças às 

informações detalhadas acerca das 
necessidades de manutenção

n  Possibilidade de individualização 
melhorada

MAN ServiceCare L – máxima 
disponibilidade do veículo.
Com MAN ServiceCare L é possível 
evitar casos de avaria previsíveis, 
permitindo ao proprietário do veículo 
beneficiar da máxima disponibilidade 
do veículo. Se ocorrer um erro no 
veículo, o proprietário do veículo é 
diretamente contactado pelo Service-
Care Center no seu idioma e recebe 
uma recomendação de ação específica. 
A oficina também recebe com antece-
dência toda a informação relevante 
para permitir uma reparação rápida. 
Isto permite evitar danos secundários 
e fazer um planeamento mais simples 
das visitas à oficina. Graças à gestão 
de avarias interligada, em caso de avaria,
 o técnico pode aceder a informações 
sobre o estado do veículo ainda antes 
de partir para o local de intervenção. 
Com base nas mensagens de erro (DTC) 
transmitidas pelo veículo para o MAN 
ServiceCare, a oficina pode deduzir se 
são necessárias outras peças sobres-
salentes ou conhecimentos específicos, 
ou se o veículo tem de ser diretamente 
rebocado. Isto permite poupar deslo-
cações desnecessárias e, assim, 
tempo e dinheiro. O MAN ServiceCare 
L está à sua disposição a partir de 
janeiro de 2022.

As vantagens específicas:
n  Todas as vantagens do MAN Service-

Care S e M
n  Maior disponibilidade do veículo
n  Gestão de reparação e manutenção 

antecipada

O MAN ServiceCare permite efetuar um planeamento antecipado e um agrupamento inteligente 
de datas de manutenção. A gestão de manutenção proativa faz parte dos MAN DigitalServices e 
é um serviço gratuito que pode ser ativado em poucos passos através da plataforma Rio. Assim, 
o proprietário do veículo pode consultar na plataforma o estado de manutenção, as datas, os 
componentes a serem reparados e os relatórios de danos do veículo. 

MAN SERVICECARE.

RIO Marketplace:

Planeamento antecipado 
com a gestão de 
manutenção proativa.

DISPONIBILIDADE OTIMIZADA DOS VEÍCULOS

https://rio.cloud/pt/marketplace/overview
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Com o MAN Now podem ser transferidas muitas outras funções de software de 
forma muito simples e direta para um camião da mais recente geração de camiões 
MAN através de uma ligação à Internet. As características ficam imediatamente 
disponíveis, isto é, já não é necessário visitar um centro de assistência MAN. O 
MAN Now verifica previamente se as funções ampliáveis estão disponíveis para o 
veículo. Estas podem então ser ativadas através do MAN Now.

As vantagens específicas:
n  Maior flexibilidade na configuração do veículo 
n  Ativação online rápida e fácil das características
n  Maior disponibilidade e eficiência 
n  Mais transparência através da realização automatizada de testes  

de compatibilidade
n  Período gratuito de utilização para testar características individuais

MAN NOW.
Atualizações e funções 
simplesmente «Over-the-Air».

DISPONIBILIDADE OTIMIZADA DOS VEÍCULOS
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GARANTIA DE MOBILIDADE MAN.

A garantia de mobilidade MAN está disponível para os veículos da nova 
geração	de	camiões	MAN.	Se	não	for	possível	concluir	a	reparação	no	dia	da	
avaria,	a	MAN	organiza	um	veículo	de	substituição	e	assume	as	despesas	
correspondentes	durante	(no	máximo)	14	dias.	Se	não	estiver	disponível	um	
veículo	de	substituição,	será	desembolsada	uma	indemnização	para	perdas	
no valor de até 180 EUR/dia durante um máximo de 14 dias.

DISPONIBILIDADE OTIMIZADA DOS VEÍCULOS

Serviço Limite do serviço Condição Outros critérios 

Serviço de desempanagem 
no local

Equipamento pequeno 
até 50 EUR 

Avaria devido a um 
defeito técnico 

Custos de operação sem
limitação temporal 

Reboque até ao centro de 
assistência MAN mais próximo 

Sem limite de valor Reparação no local
impossível 

–

Veículo de substituição Até 180 EUR por dia
(TGM, TGX/S)

Até 130 EUR por dia
(TGL) 

A reparação não pode ser
concluída no dia da avaria

máx. 14 dias 

Não pode ser combinado
com compensação por 
imobilização 

Compensação por  
imobilização 

Até 180 EUR por dia
(TGM, TGX/S)

1Até 130 EUR por dia
(TGL) 

A reparação não pode ser
concluída no dia da avaria

máx. 14 dias 

Sesde que não exista um 
veículo de substituição 
disponível

Não pode ser combinado
com veículo de substituição 

Garantia de mobilidade para camiões MAN: Condições com as quais pode contar.
Na tabela de síntese que se segue, fica a saber em que casos e em que medida se aplica cada serviço.
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Com funções como o controlo de arranque digital, a procura de centros de assis-
tência MAN e a disponibilização de instruções abreviadas para interruptores e 
luzes de controlo no camião através de função de digitalização, a MAN Driver App 
facilita as tarefas diárias e em caso de avaria também disponibiliza funções úteis. 
Antes de partir, o motorista pode documentar, assinar e guardar através da 
aplicação os danos e as anomalias no veículo. Os danos documentados podem ser 
consultados pelo gestor de frota e ser encaminhados – via MAN ServiceCare – 
diretamente para o centro de assistência MAN certo.

MAIS EFICIÊNCIA 
GRAÇAS À 
INTERLIGAÇÃO – 
A MAN DRIVER 
APP GRATUITA.

Download:
A aplicação gratuita, especialmente para os 
motoristas de camiões MAN, está disponível 
em versão AndroidTM na Google PlayTM ou na 
versão iOS® na App Store.

iOS® AppAndroid App

DISPONIBILIDADE OTIMIZADA DOS VEÍCULOS

https://apps.apple.com/de/app/man-driver/id1450811617
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mantruckandbus.driver&hl=de
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MAIS EFICIÊNCIA ATRAVÉS DA 
ACELERAÇÃO DOS PROCESSOS.

A rapidez é essencial no tráfego de tração. Por isso, com o lançamento da nova 
geração de camiões MAN, a MAN reforçou ainda mais os tempos de reação e 
acelerou os processos. Isto significa especificamente: uma disponibilidade a curto 
prazo de peças originais MAN e, em caso de avaria, a acessibilidade direta e per-
manente em 28 países através da MAN Mobile24. Trata-se de uma contribuição 
essencial para reduzir possíveis tempos de paralisação e otimizar ainda mais a 
disponibilidade do veículo.

Datas de manutenção ad hoc, peças 
sobressalentes disponibilizadas e serviço de 
assistência em viagem de resposta rápida.

DISPONIBILIDADE OTIMIZADA DOS VEÍCULOS
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80 % de todas as peças sobressalentes relevantes estão sempre imediatamente disponíveis 
ao nível da oficina e 15 %, o mais tardar, no dia seguinte. As peças especiais são fornecidas no 
prazo de uma semana. A MAN garante a disponibilidade de peças sobressalentes para mais de 
930 tipos de veículos, em parte com uma obrigação de fornecimento de até 35 anos. Para este 
efeito, na gama estão sempre disponíveis 348.000 peças, 198.000 peças estão em armazém e 
150.000 peças podem ser fornecidas a curto prazo. Assim, as peças originais MAN garantem 
visitas curtas à oficina e, deste modo, mais tempo de operação.

DISPONIBILIDADE MÁXIMA 
E RÁPIDA DE PEÇAS 
ORIGINAIS MAN.

DISPONIBILIDADE OTIMIZADA DOS VEÍCULOS
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A MAN Mobile24 oferece a nível europeu um serviço 
de assistência em viagem seguro e fiável – 24 horas 
por dia, 365 dias por ano e em 28 idiomas. A nova 
geração de camiões MAN dispõe de fábrica de uma 
aplicação Mobile24 In-Vehicle no sistema de Infotain-
ment. Assim, as avarias podem ser diretamente comu-
nicadas ao centro de assistência Mobile24, incluindo 
o local da avaria. Além disso, o motorista é perma-
nentemente informado através da aplicação Mobile24 
In-Vehicle sobre as novidades mais importantes, como 
a hora prevista de chegada do técnico da MAN ao 
local da avaria.

RAPIDEZ EM CASO DE AVARIA. 
Aplicação Mobile24 na nova 
geração de camiões MAN.

DISPONIBILIDADE OTIMIZADA DOS VEÍCULOS
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FORTE 
PARCERIA

FORTE PARCERIA

4
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UMA CHAVE PARA O SUCESSO 
EMPRESARIAL: UM PARCEIRO 
FORTE AO SEU LADO.

Os camiões novos com tecnologia inovadora, a digitalização e a interligação de 
veículo, motorista, gestor de frota e fabricante oferecem grandes oportunidades 
para aumentar a eficiência e reduzir os custos operacionais. No entanto, para agir 
com sucesso e sobreviver no setor dos transportes e logística, é preciso ir mais 
além: uma forte parceria. Por este motivo, a aquisição de um MAN TGS novo está 
sempre fortemente associada a uma parceria que, na prática, deve abranger todo 
o ciclo de vida do veículo. Com base nos dados do veículo analisados de forma 
permanente e sistemática e em pedidos, a MAN melhora a oferta de serviços e 
concretiza soluções digitais para o futuro, que estão perfeitamente adaptadas às 
necessidades do parceiro. Isto permite a exploração ideal do potencial do veículo 
ao longo de todo o período.

FORTE PARCERIA
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Caminhos mais curtos: 
interlocutores centrais e uma 
abrangente rede de assistência.
Os interlocutores centrais coordenam e tratam de todos os assuntos e aspetos de 
cada cliente – desde a consultoria de vendas, passando pelo período de utilização, 
até à entrega do veículo. Além disso, uma rede de mais de 1600 oficinas em mais 
de 138 países oferece sempre os caminhos mais curtos, bem como uma acessibi-
lidade rápida e simples. Neste sentido, os horários de funcionamento das oficinas 
MAN estão adaptados às necessidades do cliente.

Um maior foco empresarial graças 
a um serviço personalizado.
Graças a interlocutores centrais, uma densa rede de assistência com horários de 
funcionamento orientados para o cliente e o programa de satisfação do cliente 
MAN CustomerFirst, a MAN acompanha o cliente de forma personalizada ao
 longo de todo o ciclo de vida do veículo e assegura em todos os aspetos que 
os caminhos sejam breves e os tempos de reação rápidos. Assim, os clientes 
beneficiam de uma redução do esforço de coordenação, acompanhado por uma 
poupança de tempo e a possibilidade de melhorar o foco no negócio diário.

FORTE PARCERIA
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BENEFÍCIOS E SATISFAÇÃO 
IDEAIS DO CLIENTE COM 
MAN CUSTOMERFIRST.

O programa MAN CustomerFirst regista sistematica-
mente a satisfação do cliente e contribui para melhorar 
de forma contínua a qualidade do serviço. Para este 
efeito, nos mais importantes cenários do cliente são 
registadas entrevistas ao cliente para registar a 
perceção dos clientes MAN no que diz respeito à 
qualidade do serviço. Os resultados ficam disponíveis 
para os colaboradores logo no dia seguinte. Come-
çando pelas oficinas, passando pelos concessioná-
rios, até à central do Grupo, neste programa os 
colaboradores recebem quase em tempo real todas 
as informações de que necessitam para responder 
com rapidez aos respetivos desejos e necessidades 
do cliente.

FORTE PARCERIA

O NOSSO 
CLIENTE

RELATÓRIO

GESTÃO DE HOT ALERT

ENTREVISTA COM 
O CLIENTE

GESTÃO DE DESEMPENHO
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A MAN Individual fornece soluções de veículo para as 
necessidades especiais. No âmbito da MAN Individual, 
a empresa concebe, desenvolve e constrói o novo 
MAN TGS de que necessita o cliente especialmente 
exigente. Quer se trate da cabina, do chassis, do con-
junto propulsor, do sistema eletrónico ou da carro-
çaria – tudo pode ser respetivamente modificado e 
individualizado conforme os desejos do cliente. A 
gama de serviços também inclui reduções da altura 
do tejadilho, quaisquer tipos de modificações do 
chassis, acionamentos especiais e muitos equipamen-
tos adicionais. Começando pelo aumento do chassis 
com eixos adicionais, passando pelo equipamento do 
chassis com sistemas mecânicos ou hidráulicos, até 
aos acionamentos especiais para camiões com 
acessórios e carroçarias que devem ser acionados.

A SOLUÇÃO À MEDIDA: 
MAN INDIVIDUAL.

FORTE PARCERIA
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No tráfego de tração, a eficiência e a fiabilidade são os fatores 
decisivos para ter sucesso face à concorrência. Ambos 
podem ser atingidos com um veículo robusto que consome 
pouco na utilização, oferece uma elevada capacidade de 
transporte e é operado por um motorista altamente motivado. 
Com os veículos da nova geração de camiões MAN, estão à 
disposição das empresas de construção soluções de tráfego 
de tração com transporte que definem novos padrões em 
termos de consumo, carga útil e conforto. A MAN fornece 
logo de fábrica veículos que estão exatamente adaptados à 
necessidade do respetivo segmento de utilização. Precisa-
mente o que é mesmo necessário para enfrentar as tarefas 
de transporte com sucesso e fiabilidade.

As vantagens específicas:
n  Eficiência consistente graças a baixo consumo de  

combustível, bem como sistemas de assistência fáceis  
de operar e altamente eficientes (por exemplo, MAN 
OptiView, aviso de viragem, AttentionGuard) 

n  Conjunto propulsor robusto com a potência máxima para 
praticamente qualquer tarefa de trabalho – na estrada, no 
estaleiro ou em terreno

n  Sofisticado conceito de operação e visualização para um 
manuseamento exato e seguro

n  Cabinas MAN robustas e seguras com cockpit totalmente 
digital concebidas para a utilização no estaleiro e no 
exigente trabalho quotidiano

n  Tecnologias inovadoras, como a tração do eixo dianteiro 
MAN HydroDrive® ativável e potentes sistemas de travões, 
asseguram a segurança e a estabilidade em qualquer 
estaleiro

ADEQUAÇÃO SOBERANA. 

FORTE PARCERIA



A nova geração de camiões MAN dispõe das seguintes inovações em termos de integração da carroçaria:
n   O painel de botões exclusivo para as funções da carroçaria no tablier e o painel de controlo MAN EasyControl no lado 

interior da porta do motorista para a utilização confortável de funções do veículo mais importantes após a saída.
n   Interfaces elétricas e eletrónicas para a troca de dados com a carroçaria.
n   Para além da posição já conhecida por trás da tampa frontal – agora opcionalmente também por trás da cabina.
n   Sistema multimédia MAN com a possibilidade de integrar aplicações de terceiros com funcionalidades dos  

fabricantes de carroçarias.
n   Ligação da estrutura analógica à geração anterior: os conceitos de carroçaria existentes podem ser implementados  

sem adaptações.

OTIMIZAÇÃO DA 
CARROÇARIA.
A estreita aliança entre a MAN e os fabricantes de carroçarias assegura a otimização contínua 
das interfaces mecânicas, elétricas, pneumáticas e agora também digitais entre o veículo e a 
carroçaria. O resultado é a extraordinária otimização da carroçaria da nova geração de camiões 
MAN. Isto reduz os tempos de ciclo do veículo no fabricante de carroçarias e produz efeitos 
positivos do lado dos processos e dos custos.

46FORTE PARCERIA



47

Com os serviços da MAN DigitalServices*, 
a utilização de veículos MAN torna-se ainda 
mais económica, ecológica, segura, confort-
ável e interligada tanto para o motorista como 
para o empresário. 

Os serviços digitais fornecem ao gestor de frotas infor-
mações úteis sobre o motorista e o veículo e, assim, 
contribuem para uma gestão de frotas mais eficiente. Os 
serviços digitais estão individualmente divididos nas seguin-
tes categorias: Gestão de frotas, gestão de manutenção, 
operação de motorista, assistência ao motorista e gestão do 
veículo.

Os MAN DigitalServices estão integrados no ecossistema 
RIO baseado na nuvem. O acesso é obtido através da RIO 
Box, que serve de interface entre o veículo e a plataforma 
Rio. A RIO Box já vem montada de série em todas as séries 
de veículo da nova geração de camiões MAN.

MAN DIGITALSERVICES.

* A disponibilidade pode divergir em função do país.

Gestão de frota 
Entrada da encomenda

MAN Driver-App
Controlo de arranque

Partida

Chegada

Essentials 
Monitorização da posição

Essentials
Monitorização da posição

Gestão de frota
Selecionar motorista

MAN Driver-App
Notícias para motoristas

Gestão de frota 
Atribuir motorista

MAN Connected 
CoDriver 
Formação de motoristas

Perform 
Análise de desempenho

Compliant
Download de dados 
do tacógrafo

MAN ServiceCare S/M/L
Estadia planeada 
na oficina

MAN Driver-App
Procura de centros 
de assistência MAN

Fase de planeamento

Fase operacional

Fase operacional

Fase de serviço

FORTE PARCERIA
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Há mais de 105 anos que os veículos utilitários da MAN circulam em estradas 
e estaleiros, em aldeias e cidades, tanto na Europa como em todo o mundo. 
Este capital de experiência abrangente e único é a chave para, também com 
a	nova	geração	de	camiões	MAN,	oferecermos	aos	nossos	clientes	produtos,	
serviços	e	soluções	excecionais,	práticos	e	eficientes.	

Cada empresa tem as suas exigências próprias e condições 
específicas. Enquanto fabricante de veículos utilitários com 
mais de 105 anos de experiência na área, a MAN conhece o 
setor e também os mercados, e oferece soluções de trans-
porte globais e altamente eficientes, incluindo carroçarias. 
Também com o novo MAN TGS a MAN oferece soluções de 
sistema ideais de tecnologia de chassis e de carroçaria para 
a utilização nos estaleiros de obra e no tráfego de tração. 

Aqui, uma nova lógica de produto flexível e de estrutura 
modular permite uma configuração simplificada e adequada 
da solução de transporte ideal. Na utilização prática, esta é 
apoiada através da equipa de After Sales por uma estrutura 
de assistência sofisticada. Em conjunto com os serviços 
digitais à medida dos MAN DigitalServices, tudo isto se 
transforma em soluções de transporte globais e ágeis.

VEÍCULOS UTILITÁRIOS 
A 100 POR CENTO.

MAIS AGILIDADE GRAÇAS A 
COMPETÊNCIA EM VEÍCULOS 
UTILITÁRIOS E SETORIAL.

FORTE PARCERIA



49

Desde a sua fundação que a MAN impulsiona com os marcos de 
desenvolvimento as mais importantes tecnologias do setor de 
camiões, e sempre na altura certa. Por este motivo, a «vanguarda» 
em termos de eficiência, segurança e fiabilidade na construção de 
veículos utilitários dá pelos nomes MAN TGX, MAN TGS, MAN TGM 
e MAN TGL. A isto acresce um abrangente portfólio de serviços 
que combina a manutenção, reparação e gestão de frotas com a 
prestação de serviços orientados para o futuro e digitais que nos 
permite oferecer uma oferta global. Em todas as áreas que vão 
desde as vendas e o serviço After Sales, bem como DigitalServices*, 
asseguramos soluções à medida do setor e também que o negócio 
de transporte e logística se torna mais fácil e claro e também 
significativamente mais eficiente.

* A disponibilidade pode divergir em função do país.

EXCELENTE COMPETÊNCIA 
DO SETOR PARA A MÁXIMA 
EFICIÊNCIA DE TRANSPORTE.

FORTE PARCERIA
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Estamos ao seu dispor para lhe prestar um aconselhamento pessoal – quer se trate de temas de 
carácter geral ou perguntas específicas relativamente a determinados modelos da nova geração 
de camiões MAN. Uma chamada ou um e-mail são suficientes. Teremos todo o gosto em devolver 
a chamada. 

Uma chamada ou um e-mail são suficientes. 
Teremos todo o gosto em devolver a chamada.

Também pode obter mais informa-
ções através da nossa newsletter:

 Subscrever aqui a newsletter.

ESTÁ INTERESSADO 
EM FALAR CONNOSCO?

Estamos ao seu dispor para 
um aconselhamento pessoal.

Clique aqui para entrar em contacto connosco.

FORTE PARCERIA

https://go.inside.man/construction_registration_PT_pt
https://www.man.eu/de/de/ueber-uns/kontakt/kontaktformular/kontaktformular.html
https://go.inside.man/construction_registration_PT_pt
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