O MAN TGX.
Simply my truck.

AS MUITAS FACETAS DO MAN TGX.
Qualquer pessoa que queira, hoje em dia, ser bem-sucedida
no transporte de longo curso tem de elevar o patamar do
seu desempenho no transporte e travar os custos. O MAN
TGX foi concebido para fazer exatamente isso. Com os
seus motores de baixas emissões, estabelece padrões
muito elevados em termos de eficiência energética,
fiabilidade e rentabilidade – ao mesmo tempo que fornece
a alta qualidade pela qual os camiões MAN são conhecidos
no setor.
Com as suas novas tecnologias, o consumo de combustível
é notável. Tal foi repetidamente comprovado em testes
comparativos independentes e, mais importante ainda,
pelos nossos clientes. Com novas características de
economia de combustível, conseguimos uma nova redução
no consumo, até 3,7 %*, e ser ainda mais sustentáveis.
E o TGX oferece uma elevada capacidade de carga
e perfeita compatibilidade com a carroçaria. O TGX exibe
também níveis impressionantes de conforto: o espaço de
trabalho do motorista é fluido, enquanto a área de repouso
e de dormir é o lugar perfeito para relaxar, assegurando que
o motorista está sempre bem descansado e altamente
motivado na altura de executar a tarefa. Isso também ajuda
a aumentar a sua segurança – assim como os nossos
fiáveis sistemas de assistência. Além de assistentes
familiares, os destaques incluem o Traffic Jam Assist, bem
como a nova função stop-and-go do ACC, que o ajuda
a atravessar facilmente os engarrafamentos.

Podemos afirmar com segurança que o MAN TGX entregará
a mercadoria, ajudando-o a atingir o seu lucro pretendido
e levando-o a um novo nível de sucesso com serviços
perfeitamente articulados. Aumentamos a nossa oferta
digital, em particular, criando a Connected Truck (Camião
Conectado) – uma rede abrangente, inovadora e inteligente
para o seu veículo. Com inúmeros DigitalServices, como
a gestão de motoristas, de revisões e frotas, agora pode
utilizar o seu camião de uma forma ainda mais
cuidadosamente monitorizada, eficiente e económica.

Saiba mais:
www.man.eu/mantg

Vá em rumo ao sucesso!

* Para um veículo trator com semirreboque
TGX 4x2 com 375 kW (510 cv). Em
comparação com o modelo do ano
2021, com camião de referência e
monitorização realizada pela Agência
de Inspeção Técnica Alemã TÜV SÜD.
Relativamente às medições de consumo da
MAN, a metodologia de ensaio e a execução
adequada são confirmadas pelo nosso
parceiro independente TÜV SÜD.
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A ERGONOMIA COMEÇA LOGO
NO PRIMEIRO DEGRAU.
O design ergonómico da entrada do MAN TGX garante um
início de dia agradável. A entrada está localizada no meio
da área da porta, o motorista pode entrar no veículo de pé.
A escada de acesso está projetada como uma escada,
portanto todos os degraus estão à vista. Ao entrar no
veículo, o design garante conforto extra e oferece também
uma maior segurança. Graças à iluminação de entrada,
assim que abre a porta, os degraus e a área circundante
são visíveis a qualquer hora do dia e em quaisquer
condições meteorológicas. Com tudo isto, não nos
esquecemos das pequenas coisas: uma entrada otimizada,
especialmente para trabalhos fora de estrada e que
apresenta degraus com uma superfície antiderrapante
e uma estrutura de rede, apainelamento interior de portas
lavável e uma fonte de ar comprimido. Desta forma, areia,
lama e gravilha ficam à porta. Além de garantir que o seu
camião cria uma impressão visual positiva, as pausas
também sabem muito melhor.
Dito isto, desenvolvemos o sistema MAN EasyControl
especificamente para ajudá-lo a evitar entrar e sair quando
não precisa de o fazer. Na porta do lado do motorista há
quatro comandos facilmente acessíveis a partir do exterior
do veículo. Dependendo da respetiva configuração, vêm
pré-programados com as funções chave, ou podem até ser
implementados de acordo com as necessidades individuais.

08

EXCELENTE ADEQUAÇÃO AO MOTORISTA Entrada

Uma vez na cabina, tem uma variedade de bancos
à escolha, cada um pronto para acolher o seu tipo de
constituição. Existe uma gama maior de opções de ajustes
do encosto para motoristas de todos os tamanhos.
O banco do passageiro também apresenta um design
altamente ergonómico e a sua própria gama de
possibilidades de ajuste individual. O banco Vario
é especialmente economizador de espaço: quando não
é necessário, graças à sua função Cinema, pode
simplesmente ser dobrado.
Mesmo o volante tem agora uma maior flexibilidade: para
a posição de repouso, o volante pode ser inclinado para
a frente, na posição horizontal, pelo motorista, e em ação
também pode ser-lhe dado um ângulo tão inclinado como
o de um carro de passageiros normal. Isto resulta num
local de trabalho que, para se adequar, se inclina não
apenas para trás, mas também para a frente e para os
lados. Para que o motorista não tenha de o fazer.

MAN EasyControl:
quatro botões de
comando acessíveis
a partir do exterior
do veículo, para
o máximo conforto.

CABINA DO
MOTORISTA
DE PRIMEIRA
CLASSE.
A cabina do motorista é o coração do MAN TGX. Reinventámos a cabina do pavimento ao teto, porque conforto na
cabina significa fluxos de trabalho mais fáceis e uma
conclusão mais rápida dos seus trabalhos de transporte.
Condições ideais para uma maior motivação do motorista,
e que se traduz num investimento com retornos diários. Os
comandos completamente novos do sistema MAN
TipMatic ® de mudança automática de velocidades, situados
diretamente na base da coluna de direção, são apenas
um exemplo.
E uma série de áreas e compartimentos de arrumação
inteligentes tiram partido da melhor utilização do espaço
adicional. Os cacifos no topo, acima do para-brisas, os
compartimentos multifuncionais e as gavetas seguras de
puxar na parte central do tabliê são particularmente práticos
no dia a dia de um motorista. Dependendo da opção de
cabina, várias caixas de arrumação, compartimentos e um
frigorífico encastrado ou extraível estão também disponíveis.
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Painel de instrumentos
totalmente digital com monitor
a cores de 12,3 polegadas

Comandos multimédia MAN
SmartSelect inovadores

A cabina GX, por exemplo, possui mais de 1.100 litros de
espaço de arrumação, garantindo que possa encaixar
perfeitamente tudo aquilo de que precisa – mesmo para
vários dias na estrada.
Uma das características é uma estreia absoluta: o pioneiro
sistema MAN SmartSelect, que foi desenvolvido em
conjunto com os nossos clientes, faz com que o uso do
sistema multimédia seja fácil, mesmo em situações de
condução exigentes. Também aqui, o conforto foi a nossa
inspiração para eliminar o ecrã tátil. Com o MAN
SmartSelect, funções como mapas, música, câmaras
e muitas outras podem agora ser selecionadas através de
um controlo de fácil utilização, com um apoio para as mãos.
Há muito mais para descobrir nas nossas novas cabinas,
por isso, entre, ponha-se à vontade e aproveite todas as
novas possibilidades.

Cacifos espaçosos no topo com uma
porta de tambor no meio

O MAN TGX oferece exatamente o suporte que todos
procuram: MAN CruiseAssist, assistência à prevenção
de colisão na mudança de faixa, Assistente de Regresso
à Faixa de Rodagem (LRA),
assistência à viragem, assistente de mudança de faixa
(LCS), Traffic Jam Assist, ACC Stop&Go, aviso de saída
da faixa de rodagem (LDW) e muitos outros sistemas de
segurança e assistência que podem evitar acidentes ou
diminuir as suas consequências, que podem, em alguns
casos, implicar reparações dispendiosas e grandes perdas
de tempo. Leia mais no capítulo SISTEMAS DE SEGURANÇA
E ASSISTÊNCIA.

Cockpit ergonómico
centrado no motorista

Sistema multimédia
com monitor a cores
de 12,3 polegadas

MAN OptiView
sistema digital de
substituição de espelhos

Volante multifuncional
com airbag integrado

MAN SmartSelect –
o controlo Infotainment
otimizado para camiões

TUDO SOB CONTROLO.
A situação do tráfego torna-se cada vez mais exigente
e complexa. E em situações fora de estrada, estamos
sempre a enfrentar novos desafios que exigem
a concentração total do motorista. Assim, tornou-se ainda
mais importante para nós tornar o cockpit o mais fácil de
utilizar e organizado possível. Ecrãs e comandos estão
espacialmente separados uns dos outros. As distâncias de
leitura e a capacidade de acesso foram ergonomicamente
otimizadas: os dados são apresentados a uma distância
maior, facilitando a compreensão, as funções são
codificadas por cores e os botões e interruptores são
facilmente acessíveis. O foco está claramente nos domínios
mais importantes. A visão do motorista pode estar
facilmente entre a estrada e os instrumentos, sem receio
de distrações. Apenas mais um contributo da MAN para
tornar a vida dos motoristas menos complicada e menos
cansativa.

Os comandos do sistema multimédia MAN e do MAN
SmartSelect são simples de usar. Todos os monitores
e comandos em todo o veículo seguem um único conceito.
Símbolos, cores, uso, sons de alerta e aviso, bem como
o design, são consistentes em todo o cockpit. As teclas de
seleção rápida são programáveis individualmente
e aceleram os fluxos de trabalho. Para além de que os
avisos podem ser reproduzidos em 30 idiomas diferentes.
Para a operação de comando de voz, é oferecida uma
escolha de seis idiomas. O uso de todos é intuitivo. Afinal,
os comandos – especialmente os componentes digitais
pioneiros – foram desenvolvidos por motoristas, para
motoristas. Desta forma, o motorista pode ver as coisas
verdadeiramente importantes: a carga e o transporte, seja
qual for o terreno.

Centrado na visão do motorista está o painel de instrumentos combinado totalmente digital, que mostra os dados de condução,
os dados dos sistemas de assistência, avisos, alertas e muito mais.
É ladeado por um ecrã secundário para navegação através do módulo Infotainment.

Ecrãs colocados a uma
altura e distância ideais
para leitura

Experiência de tempos teórica:
os comandos do MAN TGX são o resultado
da combinação das últimas análises
científicas com os resultados de testes
intensivos em estrada, com motoristas.

Botões de acesso direto facilmente
programáveis equipados com
sensores de toque
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Comandos a um
perfeito alcance

TUDO
SOB CONTROLO.

CONDUÇÃO
INTELIGENTE.

Totalmente remodelados, os comandos do sistema MAN
TipMatic ® de mudança automática de velocidades foram
colocados na base direita da coluna de direção. Isto não só
liberta espaço entre os bancos, já que a consola habitual
entre os bancos já não é necessária, mas também melhora
a ergonomia e a segurança. À mão também – à direita do
painel de controlo combinado – fica o controlo do travão
de mão elétrico. Isto significa que está otimamente
posicionado em relação aos comandos de engrenagem
e à ignição. Pode ser utilizado a qualquer momento, mas
agora também é ativado automaticamente quando
o veículo é estacionado e é libertado quando arranca. Esta
é outra ideia nova que cria espaço adicional onde
anteriormente era necessária uma alavanca. Mais uma
solução inteligente que reforça o espaço extra e o conforto
que distinguem a MAN. E, em particular, um grande alívio
quando ao nosso redor há engarrafamentos e as ruas
estão uma confusão.

Com navegação, rádio (do padrão ao digital), vídeo, telefone
e muito mais, adaptado aos camiões, o sistema Infotainment
do MAN TGX é um centro de comunicação e multimédia. Está
disponível em cinco variantes diferentes, desde a versão
básica até à Navigation Professional. O ecrã de 7 ou 12,3
polegadas — ambos com resolução HD brilhante —
proporciona uma excelente visualização. Os botões de acesso
direto e uma ligação de entrada USB fazem parte dos
acessórios padrão, e a partir do nível Avançado, é possível
emparelhar até dois smartphones.

Sistema Infotainment com ecrã de 12 polegadas
e MAN SmartSelect

Sistema Infotainment com ecrã de 7 polegadas
e MAN SmartSelect

O sistema Infotainment pode ser operado por meio de um
sistema de controlo clássico com botões ou através do MAN
SmartSelect (pode ser combinado a partir da versão Advanced
de 7 polegadas). Um uso familiar que vai completamente ao
encontro de um conforto inovador. O resultado pode ver-se
e sentir-se, já que superfícies de alta qualidade fazem todas as
viagens com o novo MAN TGS claramente especiais.

Sistema Infotainment com ecrã de 12 polegadas
e sistema de controlo por baixo do ecrã secundário
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EXCELENTE ADEQUAÇÃO AO MOTORISTA Infotainment
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COM A MAN, PODE
ALIVIAR A CARGA.
Em algum momento, todos temos de descansar. Uma atmosfera
agradável. Um ambiente acolhedor. É exatamente isso que
encontrará na zona de descanso do MAN TGX. Nos modelos de
cabina estendida, um colchão de espuma multizonas garante
conforto para um sono merecido e sonhos pacíficos. A base
ripada de 7 zonas que o acompanha tem uma cabeceira ajustável,
viabilizando uma série de posições ergonómicas de repouso. Tal
permite que o motorista também utilize a cama como sofá para ler
ou ver televisão, por exemplo.
Todas as funções importantes também podem ser operadas a partir
daqui, por meio de um painel de controlo especial na área de
repouso: as luzes, as fechaduras das portas, o aquecimento e as
janelas podem ser todos controlados ao toque de um botão. Assim
como o rádio, a música, a câmara de perímetro e dados importantes
sobre o estado atual da bateria ou os tempos de condução.
O sistema Infotainment também pode ser convenientemente
operado através da aplicação MAN Driver. Os artigos pessoais
também têm o seu lugar nos muitos compartimentos de arrumação.
Afinal de contas, a cabina GX tem à disposição do motorista 1.148
litros de espaço. O conceito de arrumação inclui uma inovação
especial: uma caixa de arrumação modular que desliza
completamente para debaixo da cama e que pode ser equipada
com um frigorífico, uma gaveta ou um compartimento de arrumação.
Um sistema independente de ar condicionado e aquecedor de água
auxiliar proporcionam condições agradáveis de ar e temperatura no
seu ambiente. O ar condicionado elétrico funciona até mesmo sem

1 Frigorífico a bordo
2 Iluminação exterior do compartimento de arrumação em LED
com várias opções de cores
3 Emblema do leão e novas cortinas
4 Entretenimento: ecrã LED vívido

1

um reservatório de frio, que teria de ser carregado durante a operação
do veículo, e está, portanto, pronto para ser utilizado a qualquer
momento. Mesmo no verão, pode manter um ambiente
agradavelmente fresco durante até 11 horas. Enquanto o camião
está na estrada, o MAN Climatronic mantém a temperatura
selecionada de forma totalmente automática. Também são
asseguradas zonas de temperatura confortáveis na cabina, pois
a área dos pés e a área da cabeça são controladas separadamente.
Perfeito para manter a cabeça fria, mas os dedos dos pés quentinhos.
No entanto, o ruído e as luzes são gentilmente mantidos à distância.

2

Para criar o ambiente perfeito, o interior pode ser adaptado para
responder exatamente às suas necessidades. Do esquema de
cores (bege Desert ou cinzento Moon) ao espaço de arrumação
na cabina e até à iluminação interior, tudo pode ser personalizado
de acordo com as suas necessidades, mantendo simultaneamente
um foco claro na funcionalidade, que nunca irá desapontá-lo.
Emblema do leão em bancos de couro parcial
e novas cortinas
Com o expressivo emblema do leão nos bancos de couro parcial
e as novas cortinas práticas, a permanência na cabina é ainda
mais agradável.
O novo tecido da cortina é mais resistente e tem a mesma cor para
ambos os esquemas de cores interiores. A cortina de cabina
transversal foi concebida como peça única. Isto facilita o seu
manuseamento, limpeza e a realização de novas encomendas
subsequentes. A área do beliche pode ficar ainda mais escura.

3

4
EXCELENTE ADEQUAÇÃO AO MOTORISTA Área de descanso
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UM TRIO TREMENDO.

A MAN COLOCA A SEGURANÇA
EM PRIMEIRO LUGAR, SEMPRE.
A MAN tem a cabina certa para todas as necessidades –
e a máxima segurança, o conforto e a ergonomia viajam
consigo, aonde quer que vá. As nossas cabinas são
concebidas para uma condução focada e sem fadiga,
pausas relaxantes e proteção máxima dos passageiros.
Todas as cabinas oferecem máxima segurança graças
a um conjunto de características como, p. ex., o sistema de
espelhos que inclui os espelhos principais e de grande
angular, o espelho de berma grande e o espelho dianteiro.
Ou o inovador sistema digital de substituição dos espelhos
MAN Optiview, que proporciona ao motorista uma visão
geral perfeita da situação do trânsito. O para-brisas
aquecido (disponível como opção) garante uma visão
desobstruída, mesmo nos dias mais frios do ano.

Nova pala do sol otimizada aerodinamicamente para o
MAN GX e cabinas GM.
A nova pala do sol de design em cinzento escuro acrescenta
um toque de classe à dianteira das cabinas GX e GM.
Impede que o motorista fique encandeado quando o sol
está num ângulo inclinado. O novo design foi otimizado
aerodinamicamente, resultando num melhor fluxo de ar em
volta do pilar A no tejadilho e impedindo a separação da
passagem do ar, que é desfavorável ao consumo de
combustível. Esta melhoria do coeficiente de resistência
(valor cd) reduz o consumo de combustível.

CABINA GX:

Pala do sol otimizado aerodinamicamente

L × C (mm)
ÁREA DE REPOUSO
SEGMENTO
RESUMO DAS VANTAGENS

n

n
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CABINA GN:

(larga, comprida,
altura extra)

A GENEROSA
(larga, comprida,
altura média)

A ESPAÇOSA
(larga, comprida,
altura padrão)

2.440 x 2.280

2.440 x 2.280

2.440 x 2.280

2

2

1

Transporte de longo curso

Utilização especial nos
transportes locais (como, p. ex.,
materiais de construção, madeira)

Transporte de longo curso
n

CABINA GM:

A MÁXIMA

 m dos mais espaçosos
U
na Europa
A inda mais altura em pé:
2.100 mm
2 camas confortáveis

n
n
n

Altura em pé completa
Interior espaçoso
Possibilidade de 2.ª
cama

n
n

n

Tamanho compacto
Conveniente através
do acesso
Cama confortável de série

EXCELENTE ADEQUAÇÃO AO MOTORISTA Cabinas
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NOVO ÂNGULO DE VISÃO.
Com o inovador sistema digital de substituição de espelhos
MAN OptiView, a segurança reforçada chega à estrada.
Isto não só se deve à MAN dispensar os braços dos espelhos e apresentar os campos de visão exigidos por lei, mas
também porque, em situações críticas de condução, como
ao efetuar manobras, mudar de direção e de faixa, as
visões alargadas proporcionam ao motorista a visão geral
perfeita da situação do trânsito.
O MAN OptiView faz muito mais do que os sistemas de
espelhos convencionais. Para além dos campos de visão
exigidos por lei, o sistema digital de substituição de espelhos
mostra também visões especificamente adaptadas
a diferentes situações de condução (p. ex., mudar de direção,
efetuar manobras, conduzir em autoestradas). A princípio de
funcionamento e o conceito de visualização do MAN OptiView
são, assim, perfeitamente compatíveis com a perceção
humana natural, permitindo ao motorista captar rapidamente
a zona envolvente do veículo e a atividade do trânsito,
avaliá-las de forma fiável e lidar com elas em segurança.

Componentes do sistema
n	C inco câmaras: duas câmaras (de alcance próximo e de
grande angular)em cada lado do veículo, por cima da
estrutura da porta, substituem a visão traseira externa,
os espelhos de grande angular e de berma. Uma câmara
no pilar A do lado do acompanhante substitui o espelho
frontal.
n 
Ecrãs adicionais na cabina, nos lados esquerdo e direito,
perto dos pilares A
n 
Módulos de controlo das portas para ajustes manuais
e alteração das vistas
Sistemas de câmaras
n Braços rebatíveis manualmente (câmaras laterais)
n	
Filtragem do brilho (p. ex., quando o sol está baixo
ou quando há trânsito atrás do veículo)
n	Proteção por fluxo de ar guiado contra salpicos de água
para uma qualidade de imagem permanentemente elevada, mesmo com chuva
n 
Câmaras
laterais
aquecidas
automaticamente
(dependendo da temperatura ambiente) para imagens
nítidas mesmo em condições de gelo

Ecrãs
n Qualidade HD (resolução de 1920 x 1080 píxeis)
n 
Ecrã 1 (lado do motorista): 12 polegadas
Ecrã 2 (lado do acompanhante): 15 polegadas
n	A luminosidade e o contraste dos ecrãs 1 e 2 ajustam-se
automaticamente à luminosidade ambiente. Além disso,
o brilho do ecrã pode ser ajustado manualmente, por
exemplo para viagens noturnas.
n Ecrã de 12 polegadas do sistema Infotainment MAN (3):
	Exibição automática da imagem da câmara frontal até
uma velocidade em estrada de aprox. 10 km/h (possibilidade de modo de visualização em ecrã dividido)

1

2
3

1 Ecrã do lado do motorista
2 Ecrã do lado do acompanhante
3 Exibição automática da imagem da câmara frontal até
uma velocidade em estrada de aprox. 10 km/h
(possibilidade de modo de visualização em ecrã dividido)
EXCELENTE ADEQUAÇÃO AO MOTORISTA MAN OptiView
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… MAS O
CONSUMO
DESCE.

MÁXIMA EFICIÊNCIA E ECONOMIA

QUANDO O DESEMPENHO
CRESCE…

POTÊNCIA DO
INÍCIO AO FIM.

Para que possa aproveitar ao máximo os nossos motores
de alto desempenho em todos os momentos, temos uma
variedade de ferramentas digitais à sua disposição. Como
suporte para cada viagem, também oferecemos o serviço
MAN EfficientCruise ®. Este sistema de controlo de
velocidade baseado no GPS analisa a rota e determina
automaticamente o estilo e a velocidade de condução mais
económicos. Um aspeto é o facto de agora poder ter em
conta a rota selecionada no sistema de navegação, bem
como os limites de velocidade aplicáveis. Apenas uma das
muitas ideias MAN para ajudá-lo a levar o seu negócio ao
ponto onde quer estar.
A excecional eficiência da geração de camiões MAN
reflete-se nos testes de imprensa e nas suas experiências.
Mas estar parado significa andar para trás: por esta razão,
o MAN TGX, por exemplo, apresenta novas medidas de
poupança de combustível para veículos de transporte
de longo curso.
Controlo dinâmico do binário
Dependendo do binário e das rotações do motor, existem
determinadas gamas do mapa das características de consumo
específico do motor em que o motor pode funcionar de forma
mais eficiente, ou seja, com o menor consumo de combustível
por quilowatt-hora de produção. O controlo dinâmico
inteligente do binário do MAN introduz automaticamente os
parâmetros de funcionamento do motor dentro destas gamas.
Neste contexto, o programa de condução Efficiency Plus

reduz dinamicamente o binário. O pré-requisito é que a
redução não resulte numa mudança da velocidade.
A função pode ser utilizada com e sem o sistema MAN
EfficientCruise ® – tanto em operações de controlo de
velocidade de cruzeiro como em condução livre.
Redução adicional das rotações do motor em 50 rpm
com a função da caixa de velocidades MAN EfficientRoll
A função da caixa de velocidades MAN EfficientRoll muda
automaticamente a caixa de velocidades para a posição neutra
N em gradientes de descida ligeiros, ajudando assim a reduzir o
consumo de combustível. Durante as fases de rolamento,
o motor é desligado da caixa de velocidades e continua
a funcionar apenas com 550 rpm, em vez do regime de ralenti
normal, de 600 rpm. Menos rotações consomem menos
combustível!
Estilo de condução económica – funcionalidade
ampliada do Perform
O serviço digital Perform ajuda os motoristas a otimizar
a economia dos seus estilos de condução. Existem agora
mais funções e informações disponíveis para avaliar
a eficiência da utilização do veículo. O Perform avalia todos
os dados relevantes do veículo no que respeita à eficiência
económica do estilo de condução. O serviço amplia os dados
de análise de utilização do Essentials (p. ex., consumo médio
de combustível), fornecendo, além disso, dados importantes
do veículo sobre a utilização do controlo de velocidade de
cruzeiro ou do travão de serviço, por exemplo.
MÁXIMA EFICIÊNCIA E ECONOMIA Introdução
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MAIOR DESEMPENHO COMPROVADO:
OS MOTORES MAN D26 E D38.
MAN D26 e D38:
n 
sistema de injeção Common
Rail melhorado
n 
G estão térmica otimizada

Com o MAN D26, o nosso lema era «Podemos fazer
melhor». Apesar do seu baixo consumo contínuo,
o desempenho dispara claramente: oferece 80 kg mais de
capacidade de carga, um aumento de 10 cv e um binário
maior de +100 Nm, tudo para impulsionar o seu negócio.
O MAN D38 do MAN TGX continua a ser o mais potente
dos motores MAN e sente-se particularmente em casa em
rotas de longo curso e na utilização fora de estrada. Com
os seus três níveis de potência de 540 cv (397 kW), 580 cv
(427 kW) e 640 cv (471 kW), consegue aguentar até mesmo
a carga mais pesada e a maior inclinação.
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Ambas as variantes estão prontas para os limites atuais, uma
vez que, para além do seu EGR (realimentação de gás de
escape), também dispõem de um sistema SCR (redução
catalítica seletiva) para neutralização das emissões de NOx
fora do motor. As medidas no motor incluem o sistema de
injeção Common Rail e a gestão térmica otimizada. As nossas
soluções abrangentes equipam-no para a condução do futuro.

A estratégia MAN para a Euro 6:
limpeza de gases de escape
altamente eficiente graças à
articulação precisa entre tecnologia
no motor e fora do motor.

FACILITAR O PROGRESSO:
O MAN D15.
A série de motores MAN D15 elimina o EGR graças
à tecnologia avançada SCR e à disponibilidade generalizada
de AdBlue ®. O pós-tratamento dos gases de escape
realizado pelo catalisador SCR e o sistema MAN CRT (filtro
de
regeneração
contínua)
garante
a
limpeza
e o cumprimento da legislação.
Além disso, é tão suave nos custos quanto é poupada nas
emissões. A sua construção simplificada significa que
o trabalho de manutenção é realizado ainda mais
rapidamente, o que se traduz em custos mais reduzidos.

Mesmo visualmente, o MAN D15 está mais elegante
e significativamente compacto. Ao ser emparelhado com
a transmissão otimizada do eixo, o peso foi reduzido,
aumentando assim a capacidade de carga.
A eficiência está sempre em primeiro lugar, quando se trata
dos motores MAN. Pode contar com isso. Por fim, só
restava um componente a melhorar: o motorista. Também
trabalhámos nisso: primeiro através de ecrãs com dados
de eficiência e sistemas de assistência, como o sistema de
controlo de velocidade baseado no GPS MAN

EfficientCruise ®, que analisa a rota e ajusta automaticamente
a velocidade ao estilo de condução mais económico. Em
seguida, adicionámos formação personalizada para
o motorista, usando os dados do seu camião MAN
específico, continuamente gravados digitalmente e prontos
para avaliação. Juntos, constituem a base ideal para
a perfeita interação entre o homem e a MAN.

MÁXIMA EFICIÊNCIA E ECONOMIA O motor D15
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O MAN TGX ESTÁ PRÉ-PROGRAMADO
PARA EFICIÊNCIA.

A MAN levou a eficiência até ao próximo nível com o MAN
TipMatic®. Este sistema permite que o veículo reconheça
automaticamente as condições de carga e de inclinação
e otimize a estratégia de mudança de velocidades em
conformidade. Quer o camião esteja sem carga ou totalmente
carregado, o MAN TipMatic® seleciona automaticamente
a velocidade ideal para o arranque. Além disso, a ampla
gama de velocidades e o software que reconhece as
inclinações garantem um desempenho excecional no
arranque. O sistema SmartShifting equivale a uma evolução
adicional do conhecido sistema SpeedShifting e minimiza as
interrupções de tração ao mudar de velocidade em subidas,
por exemplo. O sistema Idle Speed Driving permite um
arranque e uma condução confortáveis em ralenti. Esta
característica permite ao motorista manobrar o camião com
precisão e sensibilidade ou simplesmente «deixar-se ir» no
trânsito lento na autoestrada. E se o camião ficar preso na
neve ou em terreno molhado e solto, a função sem oscilações
facilita o arranque, especialmente devido à capacidade de
a embraiagem abrir e fechar rapidamente.

MAN TipMatic ® 12 para o motor MAN 26 agora também
disponível para o trator de semirreboque standard 4x2.
No futuro, para todos os tratores de semirreboque standard
na série de pesados, o sistema de mudanças MAN
TipMatic ® baseia-se exclusivamente na caixa de doze
velocidades. O MAN TipMatic ® 12 oferece um valor
acrescentado significativo para aplicações nas quais
a carga útil e o consumo desempenham papéis decisivos.

Além disso, o MAN TipMatic ® também contém
configurações de condução pré-programadas para várias
situações de condução, como o programa Efficiency de
poupança de combustível, o modo de manobra, programas
para cargas pesadas e o modo de desempenho, para um
estilo de condução mais ágil. Isto garante que o seu camião
terá um desempenho máximo, em qualquer altura e em
qualquer lugar.

A inovadora função SmartShifting permite mudanças de
velocidades particularmente rápidas, com interrupções
mínimas na força de tração, conforme necessário,
aumentando assim a eficiência. Devido ao seu design
de três eixos, a caixa de velocidades tem um peso reduzido
e uma elevada eficiência de transmissão.

A caixa de velocidades TipMatic de doze velocidades tem
doze velocidades para a frente e duas de marcha-atrás. Há
duas versões da caixa de velocidades: transmissão direta
e sobreposição. A caixa de velocidades manual
automatizada
executa,
de
forma
independente,
o acionamento da embraiagem e as mudanças de
velocidades. O sistema de mudanças MAN TipMatic ® utiliza
as funções de controlo do software para determinar
o arranque e a estratégia de mudança de velocidades
ideais em todas as situações, em conjugação com a função
de deteção da carga e do declive.

MÁXIMA EFICIÊNCIA E ECONOMIA Manuseamento
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O MAN TGX CONHECE TODAS AS SUBIDAS – E
A MELHOR VELOCIDADE PARA AS ENFRENTAR.
Porque nenhuma estrada é completamente nivelada: o novo
controlo de velocidade de cruzeiro apoiado pelo GPS MAN
EfficientCruise ® deteta as características da estrada com os
seus declives, ascendentes e descendentes, e considera
agora também a rota de navegação selecionada. Deste
modo, o sistema é capaz de adaptar ainda melhor a mudança
selecionada e a velocidade de estrada a um estilo de
condução económico. As reduções de mudanças são
suprimidas sempre que tal seja sensato. Isso garante menos
interrupções de tração e economiza combustível.
Ao fazê-lo, o MAN EfficientCruise ® utiliza alterações dinâmicas
na energia cinética, p. ex., para evitar mudar
desnecessariamente para uma velocidade mais baixa ao
conduzir numa subida. Se a nova funcionalidade «Incluir
infraestrutura» estiver ativada, são usados dados de mapas
adicionais relativos às infraestruturas de transporte (curvas,
rotundas, saídas e limites de velocidade), para calcular um
estilo de condução eficiente em termos energéticos. Além
disso, se a opção de regulação da velocidade for ativada,
o sistema reduz a potência de saída para se adaptar
à situação, mais cedo do que a maioria dos motoristas o faria,
para assim desacelerar, poupando o máximo de combustível
possível, por exemplo, quando se aproxima de uma rotunda.
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O MAN EfficiencyCruise ® apresenta características ainda
mais inteligentes e capazes de melhorar a eficiência: No
terreno nivelado, o funcionamento dinâmico sem entrada de
combustível alterna automaticamente entre aceleração
e funcionamento sem entrada de combustível. Desta forma,
são utilizadas as gamas de funcionamento mais eficientes em
termos de combustível do motor, em vez das gamas de carga
parcial, comparativamente inferiores em termos de eficiência.
Há também um apoio ainda mais concreto ao motorista: no
modo «Variable Top Speed», o motorista pode definir
manualmente a velocidade, carregando no pedal do
acelerador – mas o novo MAN EfficientCruise ® continuará
a definir os modos de condução mais eficientes em termos
de combustível, em segundo plano. Com base nisso,
notificações e pequenos símbolos são exibidos no tabliê,
recomendando ações que o motorista deverá executar para
obter um desempenho ainda mais económico.

CONSTRUÍDO PARA EFICIÊNCIA.
Sempre à altura da tarefa
O MAN TGX está disponível numa versão de altura padrão
com uma carroçaria de altura média, que apresenta uma
boa distância ao solo, e numa versão ultrabaixa com uma
borda superior do quadro extremamente baixa para
o transporte de grande volume.
Conforto? Uma aposta ganha
Todos os componentes do chassi MAN TGX foram concebidos para o conforto, segurança e ótima rentabilidade. O
eixo de acionamento hipoide apresenta um peso baixo,
uma elevada capacidade de carga, uma grande gama de
desempenho e intervalos longos entre mudanças do óleo.
Os motores das séries MAN D26 e MAN D38 também
foram concebidos para intervalos de manutenção de até
140.000 km.

Ideal para rotas de longo curso – e mais além
A caixa das baterias compacta e o reservatório de ar na
traseira do veículo asseguram o volume máximo do
depósito. O depósito de combustível combinado feito de
alumínio resistente à corrosão tem uma capacidade total
de 1.380 l. Nesta versão com um degrau, o reservatório do
AdBlue ® é aquecido de série e o seu design combinado
utiliza melhor o espaço de instalação do que dois depósitos
individuais. O design geral do depósito, a vida útil
e a aparência foram também melhorados, revestindo
o interior do depósito de AdBlue ® em alumínio com plástico,
utilizando a tecnologia de sonofletores e otimizando
o design de componentes, como os bocais de
abastecimento, indicadores de nível e a ventilação. A versão
de alumínio é aprox. 30 % mais leve do que um depósito de
combustível de aço.
Além disso, a barra de direção X incorpora o braço
triangular e o estabilizador num único componente. Isto
garante uma excecional estabilidade de condução
e direcional, e permite aumentar a capacidade de carga,
em virtude de o veículo ser mais leve.
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SUCESSO TEM
TUDO A VER COM
GARRA:
HY-1344.

Nos veículos de transporte de longo curso com um peso bruto
do conjunto de até 44 t, é usado um eixo hipoide com
transmissões do eixo finais otimizadas para a eficiência, em
rácios de transmissão de 2,31 a 2,85. A relação de transmissão
especialmente longa do eixo, de i = 2,31 reduz o número de
rotações necessárias nos veículos padrão de longo curso,
quando operados à velocidade de projeto, em cerca de 100
rpm, em comparação com o eixo mais longo anteriormente
utilizado (i = 2,53). A velocidade de rotação mais baixa reduz
o consumo de combustível.

MÁXIMA EFICIÊNCIA E ECONOMIA Eixo hipoide
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É UM DIA
TRANQUILO PARA SI...

TEMPO DE ATIVIDADE OTIMIZADO

... MAS O SEU
CAMIÃO ESTÁ
SEMPRE EM AÇÃO.

TRABALHAR
SEM PARAR.
Um camião só é bom quando funciona. Tempos de
inatividade não planeados e a perda de tempo e ganhos
associados são algo a que todos gostaríamos de pôr fim.
A geração de camiões MAN apoia-o também nessa
questão. Logo desde o primeiro dia, associa a qualidade
máxima característica da MAN ao seu trabalho. De tal
forma que é difícil fazê-lo parar. Porém, se precisar de nós,
estamos prontos e à espera. Quando estiver parado, nós
colocamo-lo novamente no caminho certo, o mais
rapidamente possível. Moveremos o céu e a terra para
o manter em movimento. Em suma, onde existe um
colaborador da MAN, há sempre uma maneira.
O MAN ServiceCare, por exemplo, impressiona com o seu
planeamento progressivo e o pacote inteligente de
marcações de revisões. A gestão proativa de revisões faz
parte do MAN DigitalServices e informa a oficina com
antecedência se as análises do veículo indicarem
a necessidade de ação. Em seguida, é contactado por
e-mail e pode agendar uma marcação, mesmo antes de
o tempo
de
inatividade
ocorrer.
Em
questões
de financiamento, também pode contar com a MAN: Os
Serviços Financeiros MAN apoiam-no nas suas
necessidades e garantem que permanece móvel. Pode até
fazer face a estrangulamentos e reagir de forma flexível
a um aumento da procura, graças às soluções de leasing
de camiões da MAN Rental. Nós damos apoio, para que
possa concentrar-se apenas na estrada à sua frente.
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DE CONFIANÇA, MAIS UMA VEZ.
Vale a pena repetir esta notícia: o relatório da TÜV sobre
veículos utilitários confirmou novamente que os camiões
MAN oferecem uma qualidade impressionante. Em
particular, quando se trata de fiabilidade a longo prazo,
a nossa frota de camiões de quatro e cinco anos ocupou
os lugares mais altos. Os nossos prémios anteriores só
serviram para aumentar a nossa vontade de fazer ainda
melhor. Com êxito, também, uma vez que a percentagem
de veículos isentos de defeitos nas inspeções principais
aumentou novamente. A nossa fiabilidade assenta em
muitos componentes. Em primeiro lugar encontra-se
a nossa gama de LED em contínuo crescimento para os
sistemas de iluminação do veículo.

Outro é a nossa dedicação aos pequenos detalhes. Por
exemplo, quando se trata do fornecimento de eletricidade
do MAN TGX , orgulhamo-nos de não colocar um fio a mais
do que as suas necessidades de configuração. Os próprios
fios estão agora protegidos por materiais ainda mais
flexíveis e elásticos, e o número de juntas foi reduzido.
Também reduzimos a espessura do fio em geral, o que
significa menos peso e mais capacidade de carga disponível.

O conceito de fiação modular oferece vantagens adicionais,
permitindo que os pedidos dos clientes sejam facilmente
incorporadas e permitindo reparações rápidas, graças aos
conjuntos pré-fabricados. Juntos, o resultado traduz-se em
tempos de paragem mais curtos e num sistema elétrico
com maior desempenho no geral.

TEMPO DE ATIVIDADE OTIMIZADO Fiabilidade
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O CAMINHO MAIS RÁPIDO É A
AUTOESTRADA DA INFORMAÇÃO.
A manutenção regular é a base de tudo. As reparações
podem ser concluídas mais rapidamente, e a tecnologia de
veículos configurada de forma otimizada permite que
o consumo de combustível seja reduzido. Gostaríamos de
cuidar por si dos detalhes de organização, com a MAN
ServiceCare. Para começar, os dados dos seus veículos
são transferidos online para o portal de dados de assistência
da MAN, de acordo com os serviços digitais que reservou.
Usando isso como base, o seu ponto de serviço planeia
toda a manutenção necessária, informa-o por telefone
acerca de marcações futuras e coordena a implementação
juntamente consigo. Dessa forma, pode concentrar-se na
sua atividade principal, e garantimos que todos os seus
veículos estão preparados para tudo.
Quando está em movimento, uma comunicação rápida e
fácil é a melhor maneira de manter o seu negócio a
funcionar. Aqui a nossa app MAN Driver é o seu parceiro.
Graças à sua pesquisa de pontos de serviço MAN e à sua
função de identificação direta da lâmpada de controlo do
interruptor através do reconhecimento visua e símbolos
(manual rápido), tem um profissional MAN consigo, aonde
quer que vá.
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Antes da partida, o motorista pode utilizar a lista de
verificação da app para documentar, assinar e guardar um
registo de danos no veículo e outros defeitos. Os dados
relativos aos danos observados na verificação anterior
à partida podem ser vistos na plataforma RIO pelo gestor
de frota, descarregados em formato PDF e enviados, via
MAN ServiceCare, diretamente para o ponto de serviço
MAN correto. Se o pior acontecer, todas as informações
e imagens podem ser enviadas diretamente ao gestor da
frota, e o serviço de mobilidade MAN Mobile24 pode ser
ativado. Através do nosso serviço de mobilidade, pode
comunicar a sua localização exata e acompanhar a chegada
da assistência.
Para aqueles que gostariam de ter acesso a mais serviços,
a MAN também oferece contratos de serviço. Dependendo
do seu pacote, assumimos por si a manutenção ou até
mesmo reparações adicionais – a um preço fixo com o qual
pode contar.

CAMINHOS
DESIMPEDIDOS
À FRENTE, PARA
O QUE PRECISAR.
Já chega o congestionamento nas estradas. Com a MAN, as suas
necessidades têm passagem prioritária. Mantemos a nossa
disponibilidade elevada, para que tenha sempre todas as opções
em aberto. Os compromissos são agendados de forma rápida
e flexível, o seu parceiro de serviço MAN está disponível durante
todo o dia e, através do serviço de mobilidade MAN Mobile24, pode
contactar-nos 24 horas por dia, em 28 países diferentes. Os seus
clientes não esperam: é por isso que pode contar connosco,
independentemente daquilo de que precisar e sempre que precisar.
80 % de todas as peças de reposição relevantes
estão sempre disponíveis nas nossas oficinas
e 95 %, o mais tardar, no dia seguinte. As peças
especiais podem ser fornecidas no prazo de uma
semana. Se está à procura de esperas longas,
então não vamos conseguir ajudá-lo.

TEMPO DE ATIVIDADE OTIMIZADO MAN Mobile24
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QUANDO TUDO O QUE
QUERIA ERA UM CAMIÃO...

... MAS O QUE
TEM É UM VERDADEIRO
PARCEIRO.

PRÓXIMA
SAÍDA: MAN.
Aonde quer que a estrada o leve, as nossas soluções estão
ao virar da esquina. Estamos disponíveis em 1700 pontos
de serviço em todo o mundo, desde muito cedo até muito
tarde. Estamos sempre atualizados e sabemos o que
o move: com a análise sistemática dos dados dos veículos
e as consultas dos clientes como base, esforçamo-nos
sempre por desenvolver novas soluções digitais orientadas
para o futuro. Dados de veículos transmitidos continuamente
e análises inteligentes de dados são a base para a gama
cada vez maior de soluções digitais exclusivas
e personalizadas para o cliente: soluções que lhe permitem
tirar o máximo partido do seu novo camião MAN,
independentemente de ser o motorista, o gestor da frota ou
o parceiro de negócios!
Resumidamente, os seus desafios são os nossos desafios
e estamos sempre a trabalhar em respostas modernas
e personalizadas para as suas perguntas, mesmo antes de
as ter feito. Pessoal, competente e de acordo com as suas
prioridades.
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UM SERVIÇO COMO GOSTA –
PESSOAL E DIGITAL.
A sua empresa também poderia beneficiar da crescente
digitalização ocorrida na logística? Estamos convencidos
de que pode. É por isso que gostaríamos de lhe dar uma
breve ideia de como pode ter um melhor domínio dos
desafios mais prementes do seu setor, graças
a soluções digitais inteligentes.
Acima de tudo, a elevada pressão de custos e de tempo
torna particularmente difícil o ambiente de trabalho no setor
da logística. Todos os veículos da sua frota devem ser
operados o mais economicamente possível. Tal requer um
comportamento económico de condução, bem como uma
gestão eficaz da manutenção. Com um camião em rede,
uma visão geral de todos os dados relevantes diretamente
acessíveis a partir da sua secretária e serviços digitais
úteis, liberta capacidade para se concentrar totalmente na
sua atividade principal. Beneficia de:
n mais eficiência,
n processos de trabalho simplificados e
n custos inferiores.
A melhor parte: já é uma realidade.
Com o MAN DigitalServices,
imediatamente.

pode

começar

Aqui está como entrar no mundo digital: O pacote básico
gratuito Essentials compreende elementos básicos
fundamentais de muitos dos nossos serviços, para que
comece facilmente. Uma vez instalados os veículos da sua
frota e visíveis na nossa área de administração, pode
avançar com o Essentials. Tem agora acesso ao monitor de
frota e à análise de implantação com muitas funções úteis,
tais como a atual localização do veículo num mapa,
o histórico de condução abrangendo os últimos dez dias
e uma análise de implantação ao nível do veículo.
Todos os outros serviços digitais o apoiam na gestão
económica e eficiente da sua frota nas seguintes áreas:
n Rastreamento de veículos
n Gestão de reparações e da manutenção
n Tacógrafo e gestão do tempo
n Condução económica
n Assistência ao condutor
n Atualizações «over the air»
As informações mais recentes sobre os MAN
DigitalServices encontram-se na nossa página Web:
www.digital.man

PARCEIRO FORTE Camião digital
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O MAN TGX: ALGO PARA
TODAS AS CARROÇARIAS.
Excelente compatibilidade da carroçaria, uma estrutura
resistente, uma capacidade de carga elevada e um
manuseamento superior: o MAN TGX vai ao encontro das
expectativas mais elevadas, até ao mais ínfimo detalhe.
O portefólio vai desde um veículo trator com semirreboque
de 4×2 até um chassi 8×4/4 ou um trator de semirreboque
para transportes pesados de 8×4/4, com uma carga
máxima rebocável de até 250 t. Além da versão de altura
padrão, está disponível um modelo mais baixo para
o transporte de grande volume, bem como uma carroçaria
de altura média para a utilização fora de estrada. A estrutura
resistente e rígida feita a partir de aço de alta tensão, de
granulometria fina, garante a compatibilidade perfeita da
carroçaria. Uma borda superior livre do quadro, um padrão
inteligente de furos de fixação e muitos acessórios
específicos do setor permitem ligar a carroçaria e – se
necessário – subsequentemente mover componentes
o mais fácil possível.
Além disso, a geração MAN TGX oferece interfaces
eletrónicas adicionais para a partilha de dados com
a carroçaria. Além da interface por trás da tampa dianteira,
agora também é possível posicionar uma atrás da cabina.
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O sistema de multimédia MAN permite que sejam integradas
aplicações de terceiros com recursos da carroçaria. Além
disso, através do portal de fabricantes de carroçarias ABBI
(www.abbi.man-mn.com), os fabricantes de carroçarias
registados podem agora encontrar as suas encomendas
numa fase precoce da configuração do veículo, permitindo
que a entrega do veículo completo seja planeada
e calculada com mais precisão e segurança.
A suspensão pneumática integral opcional, com quatro
foles de ar bem afastados uns dos outros, garante uma
segurança ótima na estrada e o máximo conforto. Para as
carroçarias com um centro de gravidade elevado, o controlo
contínuo de amortecimento (CDC) oferece uma excelente
estabilidade de condução.
O MAN TGX com um motor MAN D38 consegue realizar até
o mais pesado dos trabalhos de tração. Com potências
entre 397 kW (540 cv) e 471 kW (640 cv), é ideal para tarefas
com cargas máximas rebocáveis elevadas, como
o transporte de veículos de construção, carroçarias
de básculas pesadas e aplicações em serviços de
carga pesada.

... MAS O SEU CAMIÃO
SABE O QUE TEM PELA FRENTE.

SISTEMAS DE SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA

O TRÂNSITO PODE SER
IMPREVISÍVEL...

ANJO DA GUARDA
INCLUÍDO.
Com segurança até ao destino e no regresso. Este desejo
tem prioridade. Para além de proteger os condutores
e outras pessoas nas estradas, a relação custo-eficácia
é também um aspeto importante. Mesmo que o motorista
e o veículo escapem sem ferimentos graves ou danos, algo
mais é perdido: o tempo valioso necessário para registar
e comunicar o acidente. De forma a superar o tempo de
inatividade não planeado, fizemos do MAN TGX o seu
especialista de segurança pessoal.
Oferece proteção através da cabina reforçada, bem como
estabilização ativa. Adverte através de assistentes de
viragem e de mudança de faixa e mantém tudo debaixo de
olho, ao virar ou estacionar graças ao BirdView*. O seu
sistema de travagem de emergência e o assistente de
retorno à faixa de rodagem olham uns segundos para
a frente, por si. Os assistentes têm, no entanto, um papel
de apoio: a última palavra é sempre do motorista.

* Pacote MAN Individual
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E AQUI ESTÃO OS SEUS ASSISTENTES.
Assistente de transporte de longo curso MAN
CruiseAssist
Em toda a gama de velocidades permitida nas autoestradas
e estradas principais semelhantes a autoestradas com
separação estrutural de faixas de rodagem, o assistente de
transporte de longo curso MAN CruiseAssist controla
automaticamente a transmissão, os travões e a direção,
desacelerando, se necessário, até uma paragem total atrás
de um veículo que esteja a parar e, no caso de paragens
breves, arrancando novamente. O MAN CruiseAssist orienta
o veículo continuamente por meio de intervenções suaves
na direção. O sistema orienta-se pelas marcações detetadas
na faixa de rodagem.
Assistência à prevenção de colisão na mudança de faixa
A assistência à prevenção de colisão na mudança de faixa
da MAN utiliza sensores de radar para monitorizar as áreas
à esquerda e à direita da faixa de rodagem do veículo. Se os
sensores detetarem que uma mudança de faixa de rodagem
resultaria numa situação perigosa, o motorista é avisado em
tempo útil. Se, no entanto, o veículo sair da faixa em questão,
e também se o indicador de mudança de direção tiver sido
acionado, a assistência à prevenção de colisão na mudança
de faixa direciona-o de volta para a faixa de rodagem por
meio de um binário da direção corretivo.
Aviso de saída da faixa de rodagem (LDW)
Um sinal acústico avisa o motorista em caso de saída da
faixa de rodagem. Disponível mediante pedido numa versão
que não pode ser desligada.
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Assistente de mudança de faixa (LCS)
O assistente de mudança de faixa (LCS) monitoriza as
faixas de rodagem à direita e à esquerda do veículo com
a ajuda de sensores de radar, a partir de uma velocidade
de condução de 50 km/h, até uma distância de aprox.
30 m para a frente e para cima e de aprox. 80 m para
a retaguarda. Se os sensores detetarem uma situação
perigosa quando o veículo está a mudar de faixa,
o motorista é avisado em tempo útil, para que possa evitar
uma potencial colisão com outros veículos.
Assistência de regresso à faixa de rodagem (LRA)
Se o camião sair da sua faixa de rodagem, a direção
corretiva fá-lo regressar. O veículo é automaticamente
conduzido até atingir a posição normal na faixa de rodagem;
não é mantido continuamente na sua faixa.
Assistente de viragem
O assistente de viragem monitoriza a área lateral do veículo
(lado do acompanhante), de difícil visibilidade, com a ajuda
de sensores de radar, a velocidades superiores a 30 km/h.
Se os sensores detetarem uma situação perigosa quando
o veículo estiver a mudar de direção, o motorista é avisado
em tempo útil, para que possa intervir e evitar uma possível
colisão com outros utentes da estrada.
Emergency Brake Assist (EBA)
O motorista é avisado de uma colisão iminente e o veículo
trava automaticamente em caso de emergência.

MAN AttentionGuard
O MAN AttentionGuard é um assistente de atenção baseado
no princípio de monitorização da faixa de rodagem. Dentro dos
limites do sistema, a partir de uma velocidade de 60 km/h,
deteta em tempo útil uma redução do estado de alerta do
motorista. Um aviso visual, bem como acústico, ajuda
o motorista a voltar a focar a sua concentração na estrada;
ajudamos, assim, a reduzir a possibilidade de ocorrência de
um acidente devido à saída da faixa de rodagem.
Traffic Jam Assist
Nas autoestradas ou noutras estradas principais em boas
condições, o Traffic Jam Assist pode operar, de forma
independente, a transmissão, os travões e a direção do
veículo. Desacelera atrás de um veículo parado à frente, até à
imobilização, e volta a deslocar o camião para a frente
autonomamente.
ACC Stop&Go
O ACC com função Stop&Go controla automaticamente
a velocidade e a distância em relação ao veículo da frente. A
velocidade pretendida é mantida sem que o motorista tenha
de acionar o acelerador. O camião trava automaticamente até
ficar imobilizado e arranca novamente após paragens curtas.
Airbag do motorista
O airbag integrado no volante e o pré-tensor do cinto incorporado no fecho do cinto de segurança, no lado do motorista, são ativados em caso de colisão através de um acionador conjunto: se for detetada uma desaceleração crítica do
camião, os ativadores do airbag e do pré-tensor do cinto são
lançados em paralelo.

Assistente de máximos
Consoante a situação de condução, o assistente de
máximos otimiza a utilização dos máximos. Evita que os
condutores dos veículos em sentido contrário ou dos
veículos à frente fiquem encandeados, ao diminuir
automaticamente a intensidade dos faróis.
Sistema de câmara lateral (SCS)*
O sistema de câmara lateral é um sistema de câmara
integrado para auxiliar nos procedimentos de desativação.
Torna mais fácil para o motorista observar as zonas
adjacentes ao veículo que são difíceis de ver (lado do
acompanhante). O feed de vídeo é transmitido para um
monitor adicional opcional (apenas para veículos com
espelhos convencionais) no pilar A do acompanhante ou
para o painel multimédia.

Assistente de visualização de 360° BirdView*
O sistema de câmara para uma visão ao vivo de 360°
«a partir de cima» mostra perfeitamente uma área de até
quatro metros à volta de veículos com carroçarias fixas
(p. ex., veículos de combate a incêndios, de transporte de
bebidas ou de recolha de resíduos). A tecnologia
stitch-and-blend combina quatro vistas de câmara
(dianteira, traseira, esquerda e direita, em qualidade full-HD)
numa única imagem da perspetiva aérea panorâmica. Uma
característica especial do sistema, dependendo da
situação de condução, é o ajuste automático de secções
da imagem à velocidade de manobra (≤ 40 km/h), quando
o indicador de mudança de direção se encontra acionado
(mudança de faixa) e na marcha-atrás.

Video Turn Assist (VTA)*
O Video Turn Assist alarga o reconhecimento de objetos,
em comparação com o sistema de câmara lateral (SCS): os
objetos são detetados numa área de 2,5 m x 6 m à direita
do veículo e o monitor é complementado por um aviso ao
motorista sob a forma de um sinal acústico do altifalante
incorporado no veículo. O feed de vídeo é transmitido para
um monitor adicional (apenas para veículos com espelhos
convencionais) no pilar A do acompanhante. Além disso,
acende-se uma indicação ótica e é emitido um
sinal acústico.

* Pacote MAN Individual

Algumas das características ilustradas nesta brochura
não fazem parte das séries de produção geralmente
descritas aqui.
Tanto o sistema de ar condicionado do veículo como
o frigorífico contêm gases fluorados com efeito de
estufa (R134a / GWP 1430 com até 1,15 kg; 1,6445
t CO2 em conformidade).
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