TRAÇÃO EM AÇÃO.
Simply my truck.

MAIS COM
MENOS.

Aumentar o desempenho e reduzir os custos – essa é a maneira eficaz
e eficiente de deixar para trás a pressão competitiva. Os veículos de construção
MAN fazem um excelente trabalho, ajudando-o a atingir esse objetivo. Estes
veículos são fiáveis, robustos e resistentes, a sua carga útil é ótima, comportamse excecionalmente na estrada, e com a tração ideal garantem que consegue
enfrentar com segurança qualquer situação fora da estrada. As soluções
inovadoras desempenham um grande papel no aumento da eficiência dos
camiões MAN. O melhor de tudo? Descubra por si mesmo.

Saiba mais:
www.truck.man.eu/tgx-film
www.truck.man.eu/tgs-film
www.truck.man.eu/tgm-tgl-film

CAMIÕES MAN

GRANDE EFICIÊNCIA E ECONOMIA

Dos veículos basculantes aos camiões betoneira – toda a gama
e flexibilidade que os nossos camiões oferecem.

Os camiões MAN combinam a inovação com a fiabilidade – para alcançar a máxima
eficiência no transporte.

PÁGINA 06–25

PÁGINA 44–53

MAN TGE

TEMPO DE ATIVIDADE OTIMIZADO

PÁGINA 26–33

PÁGINA 54–57

Serviços inteligentes de gestão e manutenção da frota, financiamento e mobilidade,
para manter a atividade das empresas a um bom ritmo.

EXCELENTE ADEQUAÇÃO
AO MOTORISTA

PARCEIRO FORTE

Graças a uma variedade de soluções digitais e perto de 1700 concessionários MAN
em todo o mundo, pode contar com a MAN – a qualquer momento, em qualquer lugar.

Um novo design do cockpit garante o máximo desempenho de condução aliado
a uma ergonomia perfeita, operação intuitiva e um novo nível de conforto.

PÁGINA 58-59

PÁGINA 34–43

CONECTADO

CAMIÃO

ÍNDICE

A estrela entre os veículos comerciais ligeiros é um veículo dinâmico,
todo-o-terreno, concebido para todos os tipos de tarefas.

É A VERSATILIDADE QUE FAZ A DIFERENÇA.

Construção sem um veículo basculante? Impossível.
Quer se tenha carregado material a granel, escavado
ou asfalto ou se transporte equipamento, sem o versátil
transportador, literalmente nada no local funcionaria.
O camião basculante MAN TGL é um veículo leve que
tem um desempenho excecional nas classes de peso
entre 7,5 e 12 toneladas. O MAN TGL, sendo um veículo
basculante ou basculante com grua, é ideal para obras
principais de construção e trabalhos de infraestruturas
construtivas, para além de jardins, paisagismo e muitas
outras aplicações. A MAN também oferece este camião, à
saída de fábrica, como um camião tribasculante, pronto para
funcionar imediatamente e, opcionalmente, com preparação
para uma grua. Com o poderoso binário do seu motor a diesel
common-rail, a sua caixa de velocidades fiável concebida
para estaleiros de construção e transporte de distribuição,
bem como o seu quadro estável mas leve, o veículo MAN
TGL tem tudo o que se exige de um veículo basculante.
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Classe superior na classe média, assim se define o MAN
TGM no segmento de 12 a 18 toneladas como 4x2 para
12, 15, 18 e 19 toneladas e, também, como 4x4 com 13
e 18 toneladas e 6x4 com 26 toneladas. Tem uma carga útil
elevada, é flexível e
estável, produzido para ser um veículo basculante que
pode facilmente manusear cargas. Os modelos de 13
e 18 toneladas, com tração integral permanente ou
selecionada, irão convencê-lo com a sua excecional tração
e desempenho fora de estrada. O bloqueio diferencial
é gerido eletronicamente, enquanto a gestão da caixa
de transferência pode ser instalada como equipamento
especial. Tecnologia única para um veículo desta classe,
o eixo traseiro pneumático é controlado eletronicamente
para manter um nível constante de distância ao solo,
independentemente da carga.
A cabina da tripulação para as séries MAN TGL e MAN TGM
está numa classe própria, em termos de dimensão. Com a
fila de quatro lugares na retaguarda, além do segundo lugar
de acompanhante opcional, oferece espaço para até sete
pessoas (6+1).

Descubra mais:
www.truck.man.eu/tgx-360
www.truck.man.eu/tgs-360
www.truck.man.eu/tgm-tgl-360

O CAMIÃO PARA TODAS AS SITUAÇÕES.

Como veículo sem reboque, como trator para
a operação de reboque ou como trator semirreboque,
o MAN TGS dá resposta em todas as situações.

Com elevado grau de fiabilidade, os camiões de 18 a
44 toneladas dominam praticamente todos os serviços
de transporte que possa imaginar na indústria de construção.
Se a tração traseira não for suficiente, há variantes
com a tração integral MAN HydroDrive ® permanente
ou selecionável até 8x8. A MAN é a primeira fabricante
de veículos comerciais a introduzir a tração dianteira
hidrostática selecionável: MAN HydroDrive ® para maior
flexibilidade e tração de veículos operados principalmente
em estradas pavimentadas. A longa experiência da MAN
neste domínio, a grande fiabilidade da MAN HydroDrive ®
e a disponibilidade de uma vasta gama de variantes
de veículos de dois a quatro eixos são inigualáveis. A tração
MAN HydroDrive ® está disponível em combinação com a
MAN TipMatic ®, ou caixas de velocidades manuais.

Tecnologias que fazem sentido, como a EasyStart, dão
ao condutor alguma ajuda útil. E falando do condutor: as
cabinas estreitas de condução para o MAN TGS são ideais
para os estaleiros de construção, sendo uma vantagem
especial o facto de o seu reduzido peso permitir uma carga
útil elevada.

Os veículos TGS estão disponíveis com dois, três, quatro
e cinco eixos, com as capacidades de carga exigidas,
as bases das rodas, as extensões do chassis e motores
económicos de binário elevado.
Desempenho máximo graças a MAN TipMatic ® com
programa especial de marcha fora de estrada, velocidades
de mudanças mais elevadas, modo rock-free, bem como
dispositivos de deteção de declive e carga, que distingue
o TGS em operações fora de estrada. O funcionamento da
caixa de velocidades, mediante a utilização do comutador
de controlo do lado direito, é um desenvolvimento totalmente
novo. Tanto o modo de condução como o programa de
condução são selecionados por meio do comutador da
coluna de direção. Os comandos em local de fácil acesso,
perto do volante e do travão de estacionamento elétrico,
conferem segurança ao funcionamento.

Camiões MAN Veículos basculantes
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GRANDE CONFORTO,
GRANDE POTÊNCIA.

A ergonomia perfeita, a alta produtividade e os baixos
custos de transporte são as marcas da nossa série
de camiões basculantes TGX.

O MAN TGX foi construído para impressionar. Redefine
o conforto no local de trabalho graças às suas cabinas
largas. Com um amplo espaço interior e uma variedade de
pormenores práticos, o trabalho do condutor é muito mais
fácil. Em funcionamento, o dinâmico MAN TGX 4x2, 4x4H,
6x4 e 8x4-4, de elevada tração, demonstra a razão pela
qual ocupa uma classe de eficiência própria. Os motores
MAN Common Rail geram uma alta potência com baixo
consumo de combustível. Como resultado, as unidades de
energia MAN D38, com 397 kW (540 hp), 427 kW (580 hp)
e 471 kW (640 hp), estão a bater recordes em termos de
desempenho e eficiência.
A caixa de velocidades MAN TipMatic ® enquadra-se
perfeitamente com a ajuda integrada ao arranque EasyStart,
MAN EfficientCruise ® com EfficientRoll, speed shifting,
modo de manobrar otimizado, condução ao ralenti e modo
rock-free. Reduz a pressão sobre o motorista, alivia a carga
na transmissão e poupa gasóleo. Os sistemas inteligentes

de assistência e segurança aumentam a segurança
do transporte, reduzem o consumo de combustível
e o desgaste. Em termos de segurança, o novo travão do
motor EVBec ® com Pritarder no motor MAN D38 produz
uma potência de travagem enorme até 630 kW, mesmo a
velocidades médias do motor, que permitem um percurso
de descida seguro e sem desgaste.
O motor MAN D15 tem um comportamento de condução
muito dinâmico, graças à sua configuração otimizada
de turbocompressor, e oferece uma maior carga útil,
em comparação com o MAN D20. O peso do motor foi
reduzido em cerca de 230 kg e a eficiência em termos de
consumo de combustível aumentou. Mesmo a velocidades
baixas do motor, o binário máximo está disponível. O MAN
TurboEVBec, em conjugação com o motor MAN D15,
permite uma
regulação da potência de travagem do motor até um
máximo de 350 kW. Além disso, muitas otimizações do
novo conceito de motor MAN D26 resultam numa maior
potência para o mesmo baixo consumo de combustível
e numa redução de peso de cerca de 80 kg.

CAMIÕES MAN Veículos basculantes
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PERFEITO EM TODOS OS DETALHES.
Pode-se ver toda a experiência prática aplicada
nos camiões basculantes MAN nas muitas soluções
engenhosas existentes para todas as tarefas.

Subida em local de construção com calha
de apoio no tejadilho

Grelhas protetoras de faróis

Para-choques de aço com olhal de
reboque centralizado e degrau dianteiro
articulado. Particularmente robusto grelha
de proteção à frente do radiador

Grelha de proteção à frente do radiador

Quer sejam o convincente eixo e os sistemas de
suspensão para todas as exigências, os poderosos
motores ou a variedade de fórmulas de tração, na MAN
obtém o camião basculante que deseja, perfeitamente
equipado, desde o seu para-choques robusto de aço até
ao seu anteparo dobrável à retaguarda, o nível de referência
para a funcionalidade e a eficiência.

Configuração do veículo (parcialmente opcional):
Cubo planetário ou eixos hipoides, eixo tandem hipoide

n

Suspensão pneumática parabólica, trapezoidal

n

ou suspensão hidráulica de construção

Unidade de degrau articulado de estaleiro

n

Subida em local de construção com calha de apoio

n

Motores de binário elevado até 471 kW (640 hp)

n

n

Motores MAN D15 com um máximo de 294 kW (400 hp)

n

MAN TGS leve
n

n

Aspiração do ar dirigida para cima com ou sem

Sistema de travagem eletrónico MAN BrakeMatic ®

n

Sistemas eletrónicos de assistência ao condutor ABS,

n

MAN HydroDrive ® (MAN TGS, MAN TGX) redutor de peso

CAMIÕES MAN Veículos basculantes

LGS, EBA, ACC Stop&Go e Assistente de Regresso

à Faixa de Rodagem, dependendo do tipo de veículo
n

Camião MAN TGS de 5 eixos da MAN Individual

n

MAN ComfortSteering para forças de direção baixas

MAN TipMatic ® Offroad (MAN TGM, MAN TGS, MAN TGX),

e boa localização
n

Para-choques robustos de aço de três partes, com olhal
de reboque centralizado
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ASR, ESP,

Tração integral permanente e selecionável, bloqueio

MAN TipMatic ® para o MAN TGL

Sistema de escape, lateral, direito

normalizada
n

diferencial e gestão de caixa de transferência
n

Equipamento para limpeza de neve, placa de fixação

para veículos otimizados para o peso

para uma série de implantações até ao estaleiro

Sistema de escape parcialmente elevado

no tejadilho

pré-separador para o motor

n

Degrau mais baixo equipado com uma
função do tipo oscilante produzida num
plástico particularmente elástico

ou com saída lateral

com estabilizadores internos

n

Silenciador de escape elevado ou parcialmente elevado

n

Proteção robusta do radiador

n
n

Eixo dianteiro de 10 toneladas para carroçarias especiais
em camiões de três e quatro eixos (6x4, 8x4)

n

Indicador digital de carga no eixo nos veículos equipados
com suspensão pneumática

Sólidas fixações de estruturas (caixas de bateria, depósitos)

n

Travão de pavimentador

Anteparo rígido ou dobrável à retaguarda

n

Travão de viragem

Anteparo de proteção à retaguarda

CAMIÕES MAN Veículos basculantes
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MAN É A SOLUÇÃO.
Chassis MAN com sistemas intercambiáveis – a união
do que deve estar junto.
A gama inclui chassis de 7,5 a 44 toneladas para
carregadores com braço giratório e com sistema roll-off,
camiões basculantes, porta-contentores com dispositivo
de elevação de silos, de todas as dimensões e tipos. Pode
obtê-los como versões de dois, três, quatro ou cinco
eixos com as capacidades de carga, bases de rodas
e extensões de que necessita, com motores económicos
que possibilitam binários elevados e cabinas de condutor
ergonómicas, para todos os fins. A gama de fórmulas de
tração vai de 4x2 a 8x8 e 10x4. Um desses tipos poderosos
é o MAN TGM de 18 toneladas, com a sua extraordinária
carga útil. Uma ideia única, e que o manterá em movimento,
é a tração dianteira hidrostática selecionável MAN
HydroDrive ® para o MAN TGS e o MAN TGX. Sobretudo
quando em combinação com eixos dianteiros direcionais
ou de arrasto, proporciona uma manobrabilidade, peso e
tração insuperáveis.
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Para uma tração otimizada, independentemente da altura
de carga, oferecemos o rácio de carga sobre o eixo variável
para veículos com um eixo dianteiro ou de arrasto. O eixo
motriz está completamente carregado até atingir a carga
por eixo prescrita. Posteriormente, a carga adicional
é absorvida pelo eixo auxiliar – sem diminuir a carga
do eixo motriz. Por conseguinte, a carga por eixo não é fixa,
mas distribuída de forma variável entre os eixos traseiros,
de modo a que o eixo motriz tenha tração suficiente em
qualquer condição de carga e a carga mínima por eixo,
legalmente exigida, seja cumprida, independentemente
do tipo de carga. O sistema não precisa de ser ligado
separadamente; está sempre ativo.
O sistema MAN ComfortSteering ajuda o condutor
na condução e constitui a base de outros sistemas
de assistência, como o Assistente de Regresso à Faixa
de Rodagem (LRA – Lane Return Assist). Devido ao facto
de as forças de direção se adaptarem à velocidade em
estrada, a tensão é retirada do motorista e há facilidade de
movimentos nas manobras e capacidade de permanecer
numa via a alta velocidade.

A FLEXIBILIDADE É UM TRUNFO.
Quando são necessárias soluções de transporte
completas com o maior nível de flexibilidade,
os sistemas intercambiáveis são exatamente aquilo
de que precisa.
Pode operar veículos para lidar com materiais de
demolição e resíduos de estaleiros, bem como sucata
ou resíduos recicláveis, com sistemas intercambiáveis
de transporte de equipamentos de construção ou outros
dispositivos. Tempos de inatividade minimizados significam
que os carregadores com braço giratório e com sistema
roll-off têm um alto desempenho de transporte. São
fáceis de carregar e descarregar, tornando supérfluos
os movimentos de transferência e, adicionalmente em
todas as versões, também podem ser usados para
armazenamento temporário. Por último, mas não menos
importante, são capazes de realizar tarefas de transporte
muito diversificadas, graças à compatibilidade com vários
contentores. Estes são alguns dos pontos positivos que
determinam que os carregadores com braço giratório
e com sistema roll-off sejam capazes de prestar serviços
rapidamente reconhecidos como excecionais.

Configuração do veículo (parcialmente opcional):
n

Versões de dois, três, quatro e cinco eixos com eixo

n

Suspensão parabólica ou pneumática, dependendo

n

Tomadas de potência adequadas a todos os requisitos

n

Relação variável de carga de eixo para chassis com eixo

de arrasto, eixo dianteiro e/ou unidade de eixo tandem
n

dos requisitos operacionais
n

Molas/amortecedores ajustados ao centro de gravidade
n

Estabilização por controlo contínuo do amortecimento

n

especial

n

n

de Rodagem (LRA) ajuda a manter o veículo na sua faixa

Principalmente para a circulação rodoviária em conceção

e ativamente

evita que seja desviado da faixa, dependendo da

hipoide leve

Gama completa de motores, de 118 kW (160 hp)

configuração das rodas
n

a 471 kw (640 cv)
n

Amplitude de relação de transmissão conforme exigido
pelo tipo de operação e relação de eixo traseiro

Programa de condução otimizado, relacionado com
o setor, com o MAN TipMatic ® Offroad

Nos veículos equipados com o MAN HydroDrive ®, está
disponível uma tomada de potência na extremidade

Parametrização setorial específica das velocidades

do volante para fabricantes de

intermédias
n

O sistema de orientação ativa na faixa de rodagem (LGS)
com o auxílio do Assistente de Regresso à Faixa

normal, mas também com eixo hipoide ou eixo tandem
n

Controlo de velocidade de cruzeiro adaptativo

(ACC - Adaptive Cruise Control) com função Stop&Go

para-choques de aço e eixos planetários
n

MAN ComfortSteering para forças de direção baixas
e boa localização

Versão do estaleiro de construção em altura média com

correspondente

CAMIÕES MAN Carregadores com braço giratório e com sistema roll-off

de arrasto ou dianteiro para uma tração otimizada

elevado dos carregadores com braço giratório

(CDC – Continuous Damping Control) como equipamento

n

16

no eixo traseiro à saída da fábrica

e com sistema roll-off
n

Rebaixamento automático da suspensão pneumática

carroçarias
n

MAN HydroDrive ® para uma ampla gama de operações

A MAN SABE O QUE FAZ
MOVER O MUNDO.
Quando se trata de transportar betão do local de
fabrico da mistura para o estaleiro de construção, a
velocidade, a fiabilidade e um máximo de carga útil são
cruciais: afinal de contas, o betão tem de ser entregue
a tempo, para a construção avançar.
Se procura uma aposta segura, vá à MAN. Se o que deseja
é um chassis extremamente leve com carga útil otimizada,
um camião com elevadas reservas de carga ou um veículo
de carga pesada com capacidade máxima de transporte,
nós temos a solução que procura.
Soluções para todas as exigências.
Chassis de camião betoneira da MAN que combina uma
tecnologia inovadora com uma elevada economia – uma
mistura vencedora, onde quer que esteja. O veículo
clássico europeu tem de ser o 8x4 na série MAN TGS, um
camião que cumpre à risca os requisitos mais importantes
dos clientes. Sendo um camião de 32 toneladas, otimizado
em termos de peso e equipado com o motor MAN D15 e o
eixo tandem hipoide leve, oferece as maiores vantagens de
carga útil da sua classe. Apesar da grande otimização, os
camiões betoneira MAN estão devidamente equipados para
o setor. Para requisitos especiais, a MAN oferece o 8x4H-6,
que combina eficiência e tração, consoante os requisitos,
com o máximo de manobrabilidade. O trator semirreboque
MAN TGS 4x4H com MAN HydroDrive ® para reboques de
betoneira é um novo conceito para dar resposta a requisitos
especiais. O portefólio MAN é completado pelo veículo da
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versão de três eixos com 26 toneladas de peso bruto, que
está disponível como 6x4 na gama MAN TGS.

Configuração do veículo (parcialmente opcional):

Chegar ao topo com a MAN.
Tornaram a construção mais racional e mais económica,
reduziram a mão de obra física, tornaram supérfluo
o equipamento especial de carga. As bombas de betão valem
o seu peso em ouro, apesar de os custos de investimento
no que diz respeito à bomba principal e ao mastro de
distribuição serem elevados, mas essa é precisamente por
essa razão que a base tem de ser adequada. O que se exige
aqui são chassis absolutamente fiáveis, preparados para a
instalação mais económica possível de carroçarias.

n

Continua a não existir um local no estaleiro de construção onde
não se consiga aceder com as bombas de betão dos chassis
6x4, 8x4 e 10x4 do MAN. A versão de três eixos do MAN
TGS pode integrar bombas de betão com um comprimento
de mastro até 39 metros, o de quatro eixos até 48 m e o de
5 eixos até 60 m. Os componentes como os compartimentos
de bateria, reservatórios de ar e sistemas de escape estão
dispostos de modo a que a montagem da bomba de betão
seja simples. A MAN oferece esta característica de preparação
da bomba de betão à saída da fábrica.
Estão disponíveis cabinas de condução ergonómicas
para viagens curtas. O esforço de desenvolvimento que
nós, na MAN, aplicámos nestes veículos, salienta a nossa
afirmação de que fornecemos aos nossos clientes as
melhores soluções de transporte. E isso inclui o serviço: há
1.700 oficinas de apoio a nível mundial, prontas a servi-lo.

n
n

Preparação à saída da fábrica para montagem direta e económica do tambor
Molas e estabilizadores ajustados para um centro de gravidade elevado

Eixos de acionamento planetário extremamente resilientes com uma boa distância
ao solo, alternativamente eixos hipoides ou eixo hipoide tandem leve TGS MAN

n

n
n
n

n
n
n
n

n
n
n

n
n

n

com uma distância ao solo quase tão grande como a dos eixos planetários
Motores de binário elevado com controlo EDC para velocidades do motor estáveis
no processo de mistura
Preparação para ligar/desligar externamente o motor

Seleção externa da velocidade do motor para várias tarefas de mistura

Tomadas de potência dependentes do motor para o sistema hidráulico da betoneira,
concebidas para carga de binário elevado
Borda superior do quadro inferior

Purga de ar comprimido para aplicar pressão no depósito de água

ESP como equipamento especial para 8x4 enquanto versão de veículo individual
Sistema de escape para versões de dois e três eixos: padrão ou elevado;
para a versão de quatro eixos: padrão ou parcialmente elevado
Anteparo de proteção lateral incluído no âmbito de entrega

Prato de embraiagem para fixação do caixilho da superestrutura

A janela na parede posterior da cabina do condutor é um equipamento especial
e proporciona um campo de visão angular para a retaguarda
MAN ComfortSteering para forças de direção baixas e boa localização

Controlo de velocidade de cruzeiro adaptativo (ACC - Adaptive Cruise Control) com
função Stop&Go
O Sistema de Orientação na Faixa de Rodagem (LGS), incluindo o Assistente

de Regresso à Faixa de Rodagem (LRA), ajuda a manter o veículo na sua faixa

e impede-o ativamente de se desviar da faixa, dependendo da configuração da roda
n
n

n

Cumpre o critério relativo aos veículos todo-o-terreno (N3G) à altura de design normal
Motor MAN D15 com uma vantagem a nível de peso de aproximadamente 230 kg,
em comparação com o motor MAN D20
Chassis especial de camião betoneira para 8x4 (otimizado em termos de peso)

CAMIÕES MAN Chassis do camião betoneira e bombas de betão/betoneiras de bomba
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A ESCOLHA PERFEITA
PARA O TRABALHO.
No âmbito alargado das aplicações nos estaleiros de
construção, não há realmente nada que os nossos
veículos não possam fazer. Onde quer que haja
a necessidade de serviços fiáveis, um veículo MAN
entra em cena.
A gama completa de veículos MAN, que inclui as séries
MAN TGL, TGM, TGS e TGX, varia entre as 7,49 e as
44 toneladas. Graças à nossa extensa experiência e à nossa
estreita cooperação com os fabricantes de carroçarias,
estamos em condições de lhe fornecer a solução ideal de
veículo para qualquer tarefa.

Chassis para carroçaria de veículo tribascu-

O chassis do veículo basculante

lante, à saída da fábrica

Tipo

Tipo
TGL

8.xxx

4x2

BB, BL

TGS

26.xxx

6x4-4

BL

TGL

10.xxx

4x2

BB, BL

TGS

33.xxx

6x4

BB, BL

TGL

12.xxx

4x2

BB, BL

TGS

33.xxx

6x6

BB

TGM

13.xxx

4x4

BL

TGS

33.xxx

6x6

BL

TGM

15.xxx

4x2

BL, BB

TGS

35.xxx

8x6H

BL

TGM

18.xxx

4x2

BB, BL

TGS

35.xxx

8x4

BB, BL

TGM

18.xxx

4x4

BB

TGS

35.xxx

8x6

BB

TGM

26.xxx

6x4

BB

TGS

35.xxx

8x8

BB

TGS

18.xxx

4x4H

BL

TGS

37.xxx

8x4

BB

TGS

18.xxx

4x2

BB, BL

TGS

41.xxx

8x4

BB

TGS

18.xxx

4x4

BB

TGS

41.xxx

8x6

BB

TGS

18.xxx

4x4

BL

TGS

41.xxx

8x8

BB

TGS

26.xxx

6x6H

BL

TGX

18.xxx

4x4H

BLS

TGS

26.xxx

6x4

BB, BL

TGX

26.xxx

6x4

BB, BL

TGS

26.xxx

6x6

BB

TGX

33.xxx

6x4

BB, BL

TGS

26.xxx

6x6

BL

TGX

35.xxx

8x4-4

BL

TGS

35.xxx

8x4-4

BL

TGS1)

50.xxx

10x4-6

BL

1) com base em 8x4 com eixo de arrasto

Tipo
TGL

8.xxx

4x2

BB, BL

TGL

10.xxx

4x2

BB, BL

TGL

12.xxx

4x2

BB, BL

TGM

13.xxx

4x4

BL

TGM

15.xxx

4x2

BL, BB

TGM

18.xxx

4x2

BB, BL

TGM

18.xxx

4x4

BB

TGS

18.xxx

4x4H

BL

TGS

18.xxx

4x2

BB, BL

TGS

18.xxx

4x4

BB, BL

TGS

26.xxx

6x6H

BL

TGS

26.xxx

6x4

BB, BL

TGS

26.xxx

6x6

BB, BL

TGS

35.xxx

8x4

BB, BL

TGS

35.xxx

8x6

BB

TGS

35.xxx

8x8

BB

TGX

26.xxx

6x4

BB, BL

TGX

33.xxx

6x4

BB, BL

Chassis de carregador com sistema roll-off

Chassis de carregador com braço giratório

Tipo

Tipo

TGL

8.xxx

4x2

BB, BL

TGL

8.xxx

4x2

BB, BL

TGL

10.xxx

4x2

BB, BL

TGL

10.xxx

4x2

BB, BL

TGL

12.xxx

4x2

BB, BL

TGL

12.xxx

4x2

BB, BL

TGM

18.xxx

4x2

BB, BL

TGM

18.xxx

4x2

BB, BL

TGS

18.xxx

4x2

BB, BL

TGS

18.xxx

4x2

BB, BL

TGS

26.xxx

6x2-2

BL1)

TGS

26.xxx

6x2/4

BL

TGS

28.xxx

6x2-4

BL

2)

TGS

26.xxx

6x4

BB

TGS

28.xxx

6x2-2

BL 2)

TGS

26.xxx

6x4

BL

TGS

26.xxx

6x4

BB

TGX

18.xxx

4x2

BL

TGS

26.xxx

6x4

BL

TGX

26.xxx

6x4

BL

TGS

26.xxx

6x4H-4

BL

TGS

35.xxx

8x4-4

BB, BL

TGS

35.xxx

8x4H-6

BL

TGS

50.xxx

10x4-6

BB, BL

TGX

18.xxx

4x2

BL

TGX

26.xxx

6x2-2

BL1)

TGX

28.xxx

6x2-2

BL 3)

TGX

35.xxx

8x4-4

BL

4)

1) Também disponível com eixo de arrasto direcional
2) Com eixo de arrasto direcional de 9 t

Chassis de camião para cabina dupla
Tipo
TGL

8.xxx

4x2

BB, BL

TGL

10.xxx

4x2

BB, BL

TGL

12.xxx

4x2

BB, BL

TGM

12.xxx

4x2

BL

TGM

13.xxx

4x4

BL

TGM

15.xxx

4x2

BB, BL

TGM

18.xxx

4x2

BB, BL

TGM

18.xxx

4x4

BB

3) Com eixo de arrasto de rodas duplas de 9 t
4) com base em 8x4 com eixo de arrasto

Chassis para veículos do tipo TM (betoneira)
Recomendado

Tipo

tamanho do tambor (m³)

TGM

26.xxx

6x4

BB

6, 7

TGS

26.xxx

6x4

BB

6, 7

TGS

32.xxx

8x4

BB

8, 9

TGS

35.xxx

8x4

BB

9

TGS

35.xxx

8x4H-6

BL

8, 9

TGS

41.xxx

8x4

BB

9, 10 (12)

TGS

41.xxx

10x4-6

BB, BL

10, 12

1)

1) com base em 8x4 com eixo de arrasto
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CAMIÕES À MEDIDA DE TODAS
AS SUAS NECESSIDADES.
Requisitos especiais exigem soluções especiais. A
MAN Individual dá resposta aos pedidos especiais dos
clientes que não podem ser satisfeitos na produção em
série.
A MAN Individual atende os seus pedidos individuais e dálhes resposta de forma profissional e com perfeição
técnica. A variedade de potenciais modificações nos
veículos é quase ilimitada. Quer em termos de cabina, do
chassis, transmissão, sistema eletrónico ou carroçaria, são
implementadas soluções personalizadas, não só para
requisitos específicos individuais, mas também para todo o
veículo. Entre em contacto com o seu vendedor para o
informar dos seus pedidos pessoais. Ao trabalhar em
conjunto com a MAN Individual, esta encontrará a melhor
solução para si. Os nossos especialistas processarão os
seus requisitos específicos, proporcionando-lhe o elevado
padrão de qualidade que espera da MAN.

Exemplos de modificações para utilizações no setor
da construção:
n

Preparação para bombas de betão

n

Espaço de apoio

n

Relocalização de peças de montagem do quadro como
é típico para o setor

n

Tubo de escape elevado e silenciador de escape reinstalado.
Também estão disponíveis diversas variações adicionais dos
tubos de escape

n

Elevado grau de flexibilidade e qualidade do projeto

n

Os veículos cumprem as normas após a conversão

n

Veículo de cinco eixos à saída da fábrica

n

Sistema de travagem para bombas de betão

n

O serviço de pós-vendas MAN presta apoio e assegura
o fornecimento de peças sobresselentes a nível global

CAMIÕES MAN MAN Individual
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E AQUI ESTÃO OS SEUS ASSISTENTES.
Suporte para virar
O suporte para virar monitoriza a área no lado do passageiro
do veículo. A sua sequência de avisos em três passos
permite ao condutor evitar atempadamente um acidente,
por exemplo, abortando a viragem.

Assistente de travagem de emergência
(EBA - Emergency Brake Assist)
Avisa o condutor acerca de uma colisão iminente e trava,
de imediato, se necessário. Disponível mediante pedido
numa versão que não pode ser desligada.

Suporte para Mudança de Faixas (LCS)
Com a ajuda de sensores de radar, o apoio à mudança de
faixa monitoriza as áreas à esquerda e à direita da faixa do
veículo quando viaja a velocidades superiores a 50 km/h.
Se os sensores identificarem um perigo na mudança de
faixa de rodagem, o condutor recebe um alerta precoce,
permitindo-lhe evitar uma possível colisão com outros
automobilistas.

MAN AttentionGuard
O número de saídas da faixa de rodagem e de intervenções
na direção é continuamente analisado e são retiradas
conclusões sobre a aptidão do condutor para conduzir.
O AttentionGuard baseia-se no pressuposto de que
a capacidade do condutor para manter o veículo bem
dentro da faixa diminui quando a sua atenção se dispersa.

Aviso de saída da faixa de rodagem (LDW)
Um sinal acústico avisa o condutor, se sair da sua faixa.
Disponível mediante pedido numa versão que não pode ser
desligada.
Assistência de regresso à faixa de rodagem (LRA)
Se o camião se afastar da sua faixa, a direção corretiva
orienta o veículo de volta à sua posição. O veículo
é automaticamente conduzido até atingir a posição normal
na faixa de rodagem; não é mantido continuamente na
sua faixa.
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CAMIÕES MAN Sistemas de segurança e assistência

Assistente de engarrafamentos
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 recurso ACC com Stop&Go controla automaticamente
a velocidade e a distância em relação ao veículo à frente.
A velocidade desejada é mantida sem que o condutor
tenha de acionar o acelerador. O camião trava
automaticamente até ficar parado e volta a arrancar após
paragens curtas.

Airbag do condutor
O airbag integrado no volante e o pré-tensor do cinto
incorporado no fecho do cinto de segurança, no lado do
condutor, são ativados em caso de colisão através de um
acionador conjunto: se for detetada uma desaceleração
crítica do camião – por exemplo, numa colisão –, os
ativadores do airbag e do pré-tensor do cinto são lançados
em paralelo.
Assistente de máximos
Dependendo da situação de condução, o assistente de
máximos otimiza a utilização dos máximos. Esta
funcionalidade impede que os condutores dos veículos em
sentido contrário ou dos veículos à frente fiquem
encandeados, ao diminuir automaticamente a intensidade
dos faróis através do cruzamento automático dos faróis.
A preparação para ligar uma câmara de visão traseira MMI
já está instalada. A imagem da câmara pode ser
apresentada de diferentes maneiras, como no ecrã dividido
do sistema de Infotainment MAN.

ASSENTE EM BASES FIÁVEIS.
A fonte de energia compacta no segmento das carrinhas.
Uma vasta gama de aplicações que determinam que as
empresas de construção que utilizam veículos MAN TGE
realmente acertam em cheio.

Também podemos equipar o MAN TGE com uma báscula
trilateral ou uma caixa aberta, mediante pedido. O veículo
pode até vir com o equipamento necessário para um
carregador com sistema roll-off.

Esforço de carga elevada, trabalho de carga num espaço
pequeno – são necessários desempenhos fortes em todas
as classes de peso no estaleiro de construção. Entre os
melhores encontra-se o nosso MAN TGE, que o ajuda a
conseguir grandes feitos, mesmo em projetos de construção
mais pequenos.

O poderoso PTO e um radiador de óleo, que pode ser
fornecido à saída da fábrica, permite um desempenho
continuamente elevado até 40 kW. Graças à tração integral
4x4, o terreno irregular deixa de ser um problema.

Esta pequena fonte de energia pode ser entregue à saída
da fábrica configurada para um veículo basculante, com
uma janela traseira, suspensão reforçada, sistema de
amortecimento e estabilização, bem como com um engate
de reboque.

MAN TGE
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A SEGURANÇA AUMENTA
O DESEMPENHO.
Precisa de uma equipa na qual possa confiar. É por isso
que o novo MAN TGE não vem sozinho, mas vem equipado
com numerosos sistemas de segurança inovadores que
o ajudam a concentrar-se ainda mais eficazmente no seu
trabalho. Ao mesmo tempo, ajudam a evitar danos
no veículo e, portanto, custos para si.
Assistente de estacionamento1)
Quando ativado, o assistente de estacionamento assume a
direção do veículo durante o estacionamento, manobrando
o MAN TGE de forma fácil e precisa, mesmo nos lugares
mais apertados. O condutor continua a operar manualmente
o acelerador e os travões, mantendo-se no controlo total
do veículo. O sistema torna o estacionamento mais fácil
do que nunca no MAN TGE e previne danos resultantes de
um estacionamento incorreto.

¹ Equipamento opcional com custo adicional.

Sistema de assistência à travagem (EBA) de série
Se o MAN TGE estiver a aproximar-se de um obstáculo
e o condutor não reagir, o sistema de travagem de emergência
instalado de série avisa o condutor e, em seguida, ativa os
travões em caso de emergência. Em combinação com a caixa
de velocidades automática, o sistema imobiliza o veículo
automaticamente, para evitar uma colisão.
Assistente de saída do estacionamento1)
Sendo uma parte da assistência de mudança de faixa de
rodagem, a assistência de saída de estacionamento ajuda
o condutor a sair de um lugar de estacionamento e trava
o MAN TGE automaticamente, se houver o risco de colisão
devido ao trânsito oriundo de ambos os lados.

Assistente ativo de manutenção na faixa de rodagem1)
Se o veículo se desviar involuntariamente da faixa
de rodagem, o sistema de manutenção na faixa de rodagem
ativo
aciona
automaticamente
uma
intervenção
de regulação no sentido contrário, mantendo-o na respetiva
faixa. A ativação automática ocorre a partir de uma
velocidade de 65 km/h e funciona, de forma segura, mesmo
em caso de mau tempo ou de visibilidade reduzida.
Assistência de proteção lateral1)
Dezasseis sensores ultrassónicos medem a distância
em relação aos obstáculos em ambas as zonas laterais do
veículo e, em caso de emergência, alertam o condutor para
a existência de objetos perto do MAN TGE. Um monitor
conveniente proporciona uma visão de 360° em redor de
todo o veículo a partir do lugar do condutor, indicando
potenciais riscos de colisão aquando dae mudança de
faixa. Além disso, um sinal acústico alerta o condutor para
riscos de colisão.

Assistente de reboque1)
Ativado conforme necessário: ao fazer marcha-atrás com
um reboque, o MAN TGE segue automaticamente um
ângulo de viragem previamente definido. O condutor
apenas aciona o acelerador e os travões, enquanto
o veículo é conduzido automaticamente.
Controlo de velocidade de cruzeiro adaptativo (ACC)1)
Conveniente e prático controlo de velocidade de cruzeiro
adaptativo com limitador de velocidade que, em combinação
com a caixa de velocidades automática, é capaz de travar
até à imobilização.

TIPOS DE
TRANSMISSÃO
E MOTORES.

MODELOS DE VEÍCULO.1)
O furgão MAN TGE

MAN TGE combi van²

Especialmente desenvolvidos para as difíceis exigências da utilização de
veículos utilitários, estes motores combinam uma longa vida útil com
uma impressionante potência e baixo consumo de combustível.
Independentemente do tipo de transmissão que escolher, estes motores
proporcionam um desempenho excecional, alta eficiência e excelente
fiabilidade em condições de condução extremas.
2.0 l (75 kW, 300 Nm)1):
Tração dianteira
Consumo médio: a partir de 7,4 l/100 km
Emissões CO2 a partir de 193 g/km

Cabina dupla MAN TGE.

O MAN TGE chassis-cabina

2.0 l (90 kW, 300 Nm)2):
Tração traseira com configuração de pneus duplos
2,0 l (103 kW, 340 Nm) 3):
Tração frontal, traseira ou integral 4x4
Consumo médio: a partir de 7,4 l/100 km
Emissões CO2 a partir de 193 g/km
2.0 l (130 kW, 410 Nm):
Tração frontal, traseira ou integral 4x4
Consumo médio: a partir de 7,5 l/100 km
Emissões de CO2: a partir de 196 g/km

Os modelos com teto super alto estarão disponíveis posteriormente.
¹ As dimensões indicadas referem-se aos veículos com
tração dianteira
e chassis original de fábrica com caixa aberta.
² Disponível em data posterior.

¹ Para modelos com distância entre eixos padrão e teto alto.
² Dados não disponíveis no momento da impressão.
³ Não disponível em conjunto com pneus duplos.
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GAMA DE VEÍCULOS.
Furgão MAN TGE
De série

Longo

Extralongo

Comprimento:

Comprimento:

Comprimento:

n

Total: 5.986 mm

n

Total: 6.836 mm

n

Total: 7.391 mm

n

Compartimento de carga:

n

Compartimento de carga:

n

Compartimento de carga:

3.450 mm¹

Distância entre eixos: 3640 mm

4.300 mm2

Distância entre eixos: 4490 mm

Chassis MAN TGE

Teto normal
Altura: 2.355 mm
Altura interior: 1.726 mm
Teto alto
Altura: 2590 mm

Longo
Comprimento: 6.846 mm

Extralongo
Comprimento: 7.211 mm

Distância entre eixos: 3640 mm

Distância entre eixos: 4490 mm

Distância entre eixos: 4490 mm

Comprimento máx.

Comprimento máx.

Comprimento máx.

da carroçaria:
n Chassis-cabina: 3.750 mm

4.855 mm³

Distância entre eixos: 4490 mm

De série
Comprimento: 5.996 mm

n

Cabina dupla: 2.700 mm

da carroçaria:
n Chassis-cabina: 5.570 mm
n

da carroçaria:
4
n Chassis-cabina

Cabina dupla: 4.300 mm

Chassis-cabina
Altura: 2.305-2.327 mm
Cabina dupla
Altura: 2.321-2.352 mm

Altura interior: 1.961 mm

Teto super alto
Altura: 2798 mm
Altura interior: 2.189 mm

Chassis MAN TGE
com caixa aberta
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MAN TGE

Longo
Comprimento: 7.004 mm

Extralongo
Comprimento: 7.404 mm

Distância entre eixos: 3640 mm

Distância entre eixos: 4490 mm

Distância entre eixos: 4490 mm

Comprimento

Comprimento

Comprimento

da plataforma:
n Chassis-cabina: 3.500 mm

As dimensões referem-se a modelos com tração dianteira, exceto no caso de veículos com chassis extralongo.
¹C
 omprimento medido no pavimento do veículo, incluindo o compartimento de arrumação por baixo do pavimento, que se estende
para além do painel divisório.
Comprimento de carga na parte superior do compartimento de carga: 3201 mm.
² C omprimento medido no pavimento do veículo, incluindo o compartimento de arrumação por baixo do pavimento, que se estende
para além do painel divisório.
Comprimento de carga na parte superior do compartimento de carga: 4.051 mm
³ C omprimento medido no pavimento do veículo, incluindo o compartimento de arrumação por baixo do pavimento, que se estende
para além do painel divisório.
Comprimento de carga na parte superior do compartimento de carga: 4.606 mm
4
Dados não disponíveis no momento da impressão.

De série
Comprimento: 6.204 mm

n

Cabina dupla: 2.700 mm

da plataforma:
n Chassis-cabina: 4.300 mm
n

da plataforma:
n Chassis-cabina: 4.700 mm

Cabina dupla: 3.500 mm

Chassis-cabina
Altura: 2.305-2.327 mm
Cabina dupla
Altura: 2.321-2.352 mm

MAN TGE
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A ERGONOMIA COMEÇA
NO PRIMEIRO DEGRAU.
O design ergonómico da entrada da nova geração de
camiões MAN garante um início de dia agradável. A entrada
está localizada no meio da área da porta, o condutor pode
entrar no veículo de pé. A escada de acesso está projetada
de forma a que tenha todos os degraus à vista. Ao entrar
no veículo, o novo design assegura um maior conforto
e oferece também melhor 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 condutor há
quatro comandos facilmente acessíveis a partir do exterior
do veículo. Dependendo da sua configuração, eles vêm
pré-programados com as funções-chave ou podem até ser
implementados de acordo com as necessidades individuais.

Uma vez na cabina, tem uma variedade de assentos à
escolha, cada um pronto para acolher o seu tipo de
constituição. Há uma maior variedade de opções de ajuste
do encosto para motoristas de todas as estaturas.
O assento do passageiro também apresenta um design
altamente ergonómico e a sua própria gama de
possibilidades de ajuste individual. O banco Vario
economiza espaço: quando não é necessário, graças à sua
função Cinema, pode simplesmente ser dobrado.
Até o volante foi dotado de maior flexibilidade: na posição
de repouso, o volante pode ser inclinado para a frente até
uma posição horizontal pelo condutor e, em ação, também
lhe pode ser dado um ângulo tão inclinado como o de um
veículo de passageiros normal. O resultado é um local de
trabalho que, para se adequar, se inclina não apenas para
trás, mas para frente e para os lados também.
Para o motorista não ter de o fazer.

O degrau mais baixo, que é especialmente
propenso a danos quando se conduz fora
de estrada, é agora móvel. Os seus
suportes de montagem são feitos

de plástico flexível, o que significa que
podem mudar de forma se entrarem
em contacto com o solo e depois
regressar à sua forma original.

EXCELENTE ADEQUAÇÃO AO CONDUTOR Entrada
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Bocais de ventilação
redesenhados:
posicionamento perfeito para
obter distribuição de ar ideal
e assegurar que se obtém
uma visão clara rapidamente
se o para-brisas ficar
embaciado ou gelado.
Secção intermédia e apoio
do interior do painel da
porta: dependendo
da configuração em tecido
ou plástico lavável
MAN EasyControl: quatro botões
de comando acessíveis a partir
do exterior do veículo para
o máximo conforto
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EXCELENTE ADEQUAÇÃO AO CONDUTOR Entrada

Painel de controlo combinado
totalmente digital com ecrã
a cores de 12,3 polegadas

CABINA DO CONDUTOR
DE PRIMEIRA CLASSE
A cabina do motorista é o coração da nova geração de
camiões MAN. Reinventámos a cabina do chão 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 condutor, o que se traduz num investimento com
retornos diários. Os comandos de mudança de velocidades
completamente novos, situados diretamente na base
da coluna de direção, são um excelente exemplo disso.
Esta reformulação cria muito espaço extra.

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. Aqui também, 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 de condutor. A fim de assegurar um descanso
otimizado entre as viagens, a área de repouso está agora
equipada com um sistema de ar condicionado independente
para regulação da temperatura. Entre, ponha-se confortável
e aproveite todas as novas possibilidades.

A nova geração de camiões MAN oferece exatamente
o apoio que você e os seus condutores procuram: a assistência em
engarrafamentos, a assistência à viragem, o assistente de mudança
de faixa (LCS), o sistema de ACC Stop&Go, o aviso de saída de faixa (LDW),
a centragem de faixas 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 na página SEGURANÇA
E SISTEMAS DE ASSISTÊNCIA.
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Cabina ergonómica
centrada no condutor

Controlo multimédia MAN SmartSelect
MAN SmartSelect

Sistema multimédia
com monitor a cores
de 12,3 polegadas

Volante multifuncional
com airbag integrado

MAN SmartSelect o controlo de infotainment
otimizado para camiões

Descubra mais:
1. Digitalize o código QR ou insira este URL no navegador
do seu telemóvel: www.truck.man.eu/mantg-ar
2. Siga o link da Web e ative o acesso à sua câmara
3. Segure o seu smartphone sobre esta imagem
4. Descubra o MAN TGX juntamente com o Ben!

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

TUDO SOB CONTROLO
Ecrãs colocados a uma
altura e distância
ideais para leitura

Controlos ao
perfeito alcance

A situação do trânsito está a tornar-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 condutor. Assim, tornou-se ainda
mais importante para nós tornar o cockpit o mais fácil de
utilizar e organizado possível. Ecrãs e comandos estão
agora espacialmente separados uns dos outros.
As distâncias de leitura e a acessibilidade 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 definido nos domínios mais importantes.
A visão do condutor pode estar facilmente entre a estrada
e os instrumentos, sem medo de distrações. Apenas mais
um contributo da MAN para tornar a vida dos motoristas
menos complicada e menos cansativa.

Experiência de tempos teórica:
os comandos da nova MAN TGS são o resultado
da combinação das últimas análises científicas
com os resultados de testes intensivos
em estrada com os condutores.

Os controlos do sistema multimédia MAN e MAN
SmartSelect são simples de usar. Todos os ecrãs
e comandos em todo o veículo seguem um único conceito.
Símbolos, cores, uso, sons de alerta e aviso, bem como
design são consistentes em todo o cockpit. As teclas de
seleção rápida são programáveis individualmente
e aceleram os fluxos de trabalho. Sem referir que os avisos
podem ser reproduzidos em qualquer um dos diferentes
30 idiomas. Para a operação de comando de voz,
é oferecida uma escolha de seis idiomas. O uso de todos
é intuitivo. Afinal de contas, os controlos – e 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.

Seleção de DNR para MAN TipMatic ® no comutador
da coluna de direção
O funcionamento da caixa de velocidades mediante
a utilização do comutador de controlo do lado direito é um
desenvolvimento completamente novo. Tanto o modo
de condução como o programa de condução são
selecionados por meio do comutador na coluna de direção.
Os comandos localizados em locais de fácil acesso, perto
do volante e do travão de estacionamento elétrico, dão
segurança ao funcionamento.

Botões de acesso direto facilmente programáveis
equipados com sensores de toque
EXCELENTE ADEQUAÇÃO AO CONDUTOR Local de trabalho e operação
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CONDUZIR COM
TODOS OS SEUS
SENTIDOS

OITO VEZES EXCECIONAL

A nova geração de camiões MAN oferece uma atmosfera de trabalho
convidativa, num total de oito dimensões diferentes. Não importa
se são os nossos modelos compactos para transporte fora-deestrada, a grande variedade para transporte local e de distribuição,
ou os nossos “rapagões” para trabalhos de longo curso: temos
a cabina perfeita para qualquer tarefa.
Encontrará o maior uso de espaço possível em todas as variantes,
com muito espaço para a segurança. Graças aos reforços feitos
de materiais de alta resistência, a cabina do condutor suporta ainda
mais do que o exigido por lei — sem ganhar peso extra. A maior área
de visão – que foi criada diminuindo ligeiramente toda a estrutura
da cabina – abre caminho a uma maior visibilidade direta em todas
as direções. Isto vale para a nova configuração de espelhos, também.
O para-brisas com aquecimento, disponível como um extra opcional,
garante uma visão clara da estrada, independentemente das
condições meteorológicas.
Depois de se instalar, a nova área de estar irá certamente chamar
a sua atenção e perceberá imediatamente como ela facilita
o relaxamento em intervalos e tempos de descanso. Graças ao
conceito de arrumação redesenhado, o condutor e o ajudante têm
ainda mais espaços de arrumação disponíveis. Com os seus práticos
tapetes de borracha removíveis, reduzem os níveis de ruído quando
está na estrada. Além de tudo isso, todas as cabinas apresentam
uma gama de detalhes surpreendentes a descobrir, tornando a sua
decisão mais fácil do que nunca.
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CABINA GX:

CABINA GM:

CABINA GN:

TM CAB:

CABINA TN:

CABINA NN:

CABINA CC:

CABINA DN:

A MÁXIMA
(larga, comprida, altura
extra)

A GENEROSA
(larga, comprida, altura
média)

A ESPAÇOSA
(larga, comprida, altura
padrão)

A CONFORTÁVEL
(estreita, comprida,
altura média)

A FLEXÍVEL
(estreita, longa, altura
padrão)

A PRÁTICA
(estreita, comprimento
médio, altura padrão)

A COMPACTA
(estreita, curta,
altura padrão)

A CABINA DUPLA

2.440 x 2.280

2.440 x 2.280

2.440 x 2.280

2.240 x 2.280

2.240 x 2.280

2.240 x 1.880

2.240 x 1.620

2.240 x 2.790

ÁREA DE REPOUSO

2

2

1

2

1

-

-

-

DISPONÍVEL PARA

TGX

TGX

TGX

TGL, TGM, TGS

TGL, TGM, TGS

TGS

TGL, TGM

TGL, TGM

Transporte de longo curso

Utilizações especiais
em transportes locais
(por exemplo, materiais
de construção, madeira)

Utilização especial de carga
pesada no tráfego nacional
de longa distância

Transporte de distribuição
local e regional, transportes
fora-da-estrada

Transporte de distribuição
local e regional, transportes
fora-da-estrada, serviços
municipais

Transporte local e
de distribuição, transporte
fora-da-estrada

Transporte em estaleiro
de obras municipal

L x C(mm)

SEGMENTO
RESUMO DAS VANTAGENS

Transporte de longo curso

n

n

n

Um dos mais espaçosos
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
Prático através
do acesso
Cama confortável
de série

n




W

2 espaços de repouso
Compartimento de
armazenamento exterior
espaçoso
Mais espaço para estar
de pé no acesso

n




1 espaço para dormir
Compartimento de
armazenamento exterior
espaçoso
Mais espaço para estar
de pé no acesso

n

E
 spaço por trás
dos assentos para
vestuário de trabalho, etc.

n
n

n

Altura confortável
possibilidade
de um 3.º banco
Novos espaços
de arrumação adicionais
na secção central

n

n

6 (opcionalmente 7)
assentos
Altura confortável

EXCELENTE ADEQUAÇÃO AO CONDUTOR Tamanhos de cabina
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ELEVADO DESEMPENHO
Se quer chegar ao topo, precisa de garra e força implantada
de forma eficiente. É por isso que a nova geração
de camiões MAN é impulsionada pelos novos e inovadores
motores MAN D15 e MAN D26, com potências entre
243 kW (330 hp) e 375 kW (510 hp). Ambos asseguram um
elevado nível de desempenho, conferindo a eficiência
e fiabilidade MAN, de forma a tornar o seu novo camião
num aliado forte e transparente, em termos de custos, para
o seu negócio, durante muito tempo. É claro que também
são suficientemente flexíveis para lidar com qualquer
trabalho: o silenciador de escape com sistema de filtro CRT
integrado e catalisador SCR têm um design compacto que
proporciona espaço suficiente para a instalação de
carroçarias no chassis, especialmente na versão vertical.
Há mesmo uma posição de silenciador de escape que
deixa espaço suficiente para os estabilizadores de gruas.
Especialmente graças ao SCR e à gestão térmica otimizada,
todos os motores MAN estão idealmente preparados para
os limites de emissões mais rigorosos da Euro 6d. Forte no
desempenho e ligeiro nas emissões? A atualização de
desempenho para o MAN D26 concentrou-se
principalmente num conceito de combustão reorientado,
bem como na redução da perda de potência do motor.
Aqui, aumentar a eficiência do motor foi a prioridade
máxima. Com a nova geração de camiões, a MAN provalhe que é possível, de facto, ter tudo.
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O CAMINHO
É ECOLÓGICO
E CLARO:
EURO 6D

No entanto, afinal de contas, o que realmente conta
é a quantidade de carga que pode ser transportada
de A para B. Com o novo MAN D15, pode ser
consideravelmente superior ao que poderia pensar. Este
motor MAN é otimizado em termos de peso e mais leve do
que o seu antecessor, o MAN D20, o que significa que
pode dar-se ao luxo de adicionar um pequeno extra.
Para que possa aproveitar ao máximo os nossos motores
de alto desempenho em todos os momentos, também
temos uma variedade de ferramentas digitais à sua
disposição. Através da MAN Perform, fornecemos-lhe
dados específicos do motorista que podem ser usados
para avaliar e melhorar o desempenho da condução no que
diz respeito, por exemplo, à relação custo-benefício. Como
apoio 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 totalmente novo 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 da MAN para ajudá-lo
a levar o seu negócio ao ponto onde quer estar.

A norma de emissões Euro 6 reduziu significativamente
o limite para as emissões nocivas. A partir da norma Euro
6d, as condições exigidas por lei para a utilização
de dispositivos de medição de emissões portáteis (PEMS)
em veículos utilitários também se alterarão. A nossa
resposta a estes novos requisitos foi reformular os motores
MAN D38, D26 e D08 e introduzir o novo MAN D15. Com os
novos veículos da MAN, estará também muito à frente
do pacote, em termos de proteção ambiental e da saúde.
Graças à tecnologia de ponta dos novos veículos MAN TG, pode
respirar livremente, já que todos os motores MAN estão idealmente preparados para a Euro 6d.

GRANDE EFICIÊNCIA E ECONOMIA Norma de emissões
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MAIOR DESEMPENHO COMPROVADO:
OS MOTORES MAN D08, D26 E D38
Novo nos MAN D26 e D38:
n s istema 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 torque
maior de +100 Nm, tudo para impulsionar o seu negócio.
O MAN D38 do novo MAN TGX continua a ser o mais
potente dos motores MAN e sente-se particularmente em
casa em rotas de longo curso e em uso fora-da-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 novos limites, uma
vez que, para além do seu AGR (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 permitem-lhe conduzir o futuro.
O MAN D08 também foi atualizado em termos de gestão
térmica e, graças ao seu SCR, está idealmente preparado
para o futuro, mesmo sem AGR. Como um peso-leve com
uma alta capacidade de carga, é um dos favoritos para
o transporte de distribuição local e regional.

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

FACILITAR O PROGRESSO: O MAN D15
Tal como no MAN D08, os novos motores da série MAN D15
também funcionam na perfeição sem o AGR. A nossa tecnologia
SCR otimizada e a ampla disponibilidade do AdBlue® permitem
a neutralização de emissões exclusivamente fora do motor
através do sistema SCR, enquanto o sistema de filtro MAN CRT
(filtro de regeneração contínua) garante um desempenho limpo
e, especialmente, em conformidade com a lei.
Além disso, é tão suave nos custos quanto é poupada nas
emissões. A sua construção simplificada significa que
o trabalho de manutenção é executado ainda mais rapidamente,
o que se traduz em custos mais reduzidos. Mesmo visualmente,
o novo MAN D15 está mais elegante e é significativamente
mais compacto. Quando combinado com a transmissão
otimizada do eixo, o peso foi reduzido, aumentando assim
a capacidade de carga. Com o MAN, menos é realmente mais
– ou seja, muito mais carga –, em comparação com o seu
antecessor, o MAN D20.
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 condutor. E trabalhámos nisso
também: primeiro, através de ecrãs com dados de eficiência
e sistemas de assistência, como o sistema de controlo
de velocidade baseado em GPS, MAN EfficientCruise ®, que
analisa a rota e ajusta automaticamente a velocidade ao estilo
de condução mais económico. Em seguida, adicionamos
formação personalizada para o condutor, usando os dados do
seu camião MAN específico, gravada digitalmente
continuamente e pronta para avaliação. Juntos, é a base ideal
para a interação perfeita entre humanos e a MAN.
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MAN D15

Motores Euro 6
Tipo
D0834

D0836

D1556

D2676

D3876

Capacidade:

Potência

Binário máx.:

R4

4,6 l

118 kw (160 cv)

600 Nm

R4

4,6 l

140 kw (190 cv)

750 Nm

R4

4,6 l

162 kw (220 cv)

850 Nm

R6

6,9 l

184 kw (250 cv)

1.050 Nm

R6

6,9 l

213 kw (290 cv)

1.150 Nm

R6

6,9 l

235 kw (320 cv)

1.250 Nm

R6

9,0 l

243 kw (330 cv)

1.600 Nm

R6

9,0 l

265 kw (360 cv)

1.700 Nm

R6

9,0 l

294 kw (400 cv)

1.800 Nm

R6

12,4 l

316 kw (430 cv)

2.200 Nm

R6

12,4 l

346 kw (470 cv)

2.400 Nm

R6

12,4 l

375 kw (510 cv)

2.600 Nm

R6

15,2 l

397 kw (540 cv)

2.700 Nm

R6

15,2 l

427 kw (580 cv)

2.900 Nm

R6

15,2 l

471 kw (640 cv)

3.000 Nm

O novo MAN D15:
n com SCR e sem sistema AGR
n menos peso
n mais capacidade de carga

O novo motor D15 Euro 6d é uma
nova série pioneira projetada
para cumprir os requisitos
legais atualizados via SCR
e completamente sem AGR.

A TRANSMISSÃO MAN
MAN HydroDrive ® – mais tração ao toque de um botão
Nunca sabe o que esperar no trabalho, por isso é melhor
estar preparado para tudo – como terreno escorregadio,
lama e gravilha. A MAN foi o primeiro fabricante de veículos
utilitários a lançar no mercado a tração hidrostática dianteira
HydroDrive e tem uma vasta experiência com este sistema.
O MAN HydroDrive ® lida facilmente com qualquer situação
em que a tração é crucial – mesmo em cenários em que um
camião com tração traseira teria de desistir e ir para casa.
O sistema está disponível com a transmissão
semiautomática MAN TipMatic ® ou com uma transmissão
manual, portanto a escolha é sempre sua. O MAN também
torna mais seguros os gradientes de descida transferindo
o binário de travagem do motor para o eixo dianteiro
(conhecido como «apoio»). Além disso, a combinação
de MAN HydroDrive ® com um PriTarder prolonga a vida útil
do travão de serviço. Isso aumenta a segurança e melhora
a estabilidade direcional em superfícies não pavimentadas,
mesmo em descidas – a solução perfeita para as suas
tarefas de condução. Só precisa de apertar um botão para
aceder a uma tração consideravelmente melhor. Isto
permite ao seu MAN assumir uma gama muito mais vasta
de tarefas. Para além de utilizar menos combustível do que
uma tração integral convencional, reduz o peso até 400 kg.
Mesmo que quase toda a sua condução ocorra na estrada,
a tração adicional aumenta a mobilidade e a segurança,
especialmente em viagens sem carga em superfícies
escorregadias.
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Tração integral para todos
Onde quer que a tração máxima seja necessária, Os veículos
MAN, com tração integral permanente ou selecionável, entram
em ação. Estão disponíveis nas versões 4x4, 6x6, 8x6 e 8x8.
A potência é distribuída por caixas de transferência MAN de
duas velocidades com rácios em estrada e fora de estrada. São
também instalados eixos planetários com maior distância ao
solo, bloqueios do diferencial, travões de tambor e estabilizadores
nos veículos de tração integral. Uma nova característica do MAN
TGM é a opção eletrónica de caixa de transferência e gestão de
bloqueios. Isto ajuda o condutor a operar o veículo em estrada e
fora de estrada, em conformidade com os requisitos em termos
de tração, e retira parte da carga ao grupo de tração. No MAN
TGX e MAN TGS também a ativação e desativação de bloqueios
de diferencial é monitorizada eletronicamente.
Travagem contínua
EVBec®: Como um desenvolvimento adicional do travão
do motor MAN EVB (travão da válvula de escape), o EVBec®
tem muitas vantagens, por exemplo, um efeito de travagem
melhorado através do controlo da contrapressão dos gases
de escape, um aumento significativo da potência de travagem,
especialmente na gama de velocidades mais baixas do motor,
proteção contra o sobreaquecimento durante as operações
de travagem prolongada e potência de travagem constante,
quer a velocidade do motor esteja a aumentar ou a diminuir.
Estão disponíveis três fases de potência de travagem.
O retardador é um travão hidrodinâmico contínuo integrado
no habitáculo da caixa de velocidades. A sua potência de
travagem depende da velocidade de condução, sendo
o melhor desempenho alcançado na gama de velocidades
média a alta. O nível de potência travagem não depende de
mudanças de velocidades ou da operação de embraiagem.
Isto aumenta a segurança durante descidas longas, ao aliviar
a carga no sistema de travagem de serviço.

Com o inovador MAN PriTarder ®, o MAN TGS vem equipado
com um sistema primário de travagem ímpar. O travão
do motor TurboEVBec ® com Pritarder no motor MAN D38
produz uma potência de travagem enorme, de até 630 kW,
mesmo a uma velocidade moderada do motor, permitindo
uma condução em descidas segura e sem desgaste.
O MAN TurboEVBec ® no motor MAN D15 permite uma
regulação gradual da potência de travagem do motor até
um máximo de 350 kW. O meu MAN PriTarder ® realmente
demonstra os seus pontos fortes na distribuição ou tração:
o sistema completamente isento de manutenção aumenta a
carga útil até 64 kg, ao mesmo tempo que duplica a vida útil
do revestimento do travão de serviço. O MAN PriTarder ®
está integrado na gestão eletrónica contínua de travagem
MAN BrakeMatic ® e é fácil de operar através do comutador
da coluna de direção.
MAN TipMatic ®
O MAN elevou a eficiência a um patamar mais avançado
com o sistema MAN TipMatic®. Este sistema permite
ao veículo: reconhecer automaticamente as condições
de carga e inclinação, assim como otimizar a estratégia
de mudança de velocidades em conformidade. Quer
o camião esteja sem carga ou totalmente carregado, 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 quando se muda de velocidade
em subidas, por exemplo. O sistema Idle Speed Driving
permite um arranque e uma condução confortáveis em
ralenti. Esta característica permite ao condutor 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 da embraiagem para abrir e fechar
rapidamente. Além disso, MAN TipMatic® também contém
definições de condução pré-programadas para várias
situações de condução, como o programa de eficiência de
poupança de combustível, o modo de manobra, programas
para cargas pesadas e o modo de desempenho para um
estilo de condução mais ágil. Esta funcionalidade garante
que o seu camião terá sempre um desempenho máximo,
em qualquer altura e em qualquer lugar. O sistema MAN
TipMatic® com as funções Idle Speed Driving, Speed
Shifting1) e EfficientRoll1) também está disponível para o MAN
TGL e TGM. Estas estratégias de arranque e de mudança
de velocidades melhoram o conforto da condução
e reduzem o consumo de combustível.
MAN EfficientCruise®
Porque nenhuma estrada é completamente nivelada. o novo
sistema de regulação de velocidade com base em GPS MAN
EfficientCruise® deteta as características da estrada com os
seus gradientes de subida e descida e toma agora também
em consideração a rota de navegação selecionada. Deste
modo, o sistema é capaz de adaptar ainda melhor
a velocidade selecionada e a velocidade em estrada a um
estilo de condução económico. As mudanças para
velocidades inferiores são suprimidas sempre que tal seja
sensato. Isso garante menos interrupções de tração
e economiza combustível. Ao fazê-lo, o novo MAN
EfficientCruise® utiliza mudanças dinâmicas na energia
cinética, por exemplo, para evitar mudar desnecessariamente
para uma velocidade mais baixa ao conduzir numa subida.
Se a nova funcionalidade «Incluir infraestrutura» for ativada,

são utilizados dados de mapa adicionais relativos às
infraestruturas de transporte (curvas, rotundas, saídas
e limites de velocidade) para calcular um estilo de condução
eficiente do ponto de vista energético. 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 condutores – para abrandar poupando
o máximo de combustível possível, por exemplo, quando se
aproxima de uma rotunda. O novo MAN EfficiencyCruise®
tem recursos 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 condutor: no modo Variable Top Speed
(Velocidade máxima variável), o condutor pode definir
manualmente a velocidade, carregando no pedal
do acelerador – mas o novo MAN EfficierCruise® continuará
a definir os modos de condução mais eficientes, em termos
de combustível, em segundo plano. Com base nisso, surgem
notificações e pequenos símbolos no painel de instrumentos,
recomendando ações que o condutor deveria executar para
obter um desempenho ainda mais económico.
1) S
 peed Shifting e EfficientRoll estão apenas disponíveis
com a versão de 12 velocidades

O TREM DE RODAGEM
Eixos e sistemas de suspensão
Quer se trate do eixo planetário ou hipoide, ambos
os sistemas de eixo estão disponíveis com diversas
transmissões e suspensão pneumática ou parabólica.
O eixo planetário também está disponível com suspensão
trapezoidal. A suspensão parabólica torna a condução do
veículo carregado ou vazio muito confortável e é relegado
para um segundo lugar apenas pela suspensão
pneumática.O eixo hipoide disponível, otimizado em termos
de peso, resulta numa redução de 180 kg em comparação
ao eixo hipoide normal e de 280 kg relativamente ao eixo
planetário. A distância ao solo é semelhante à de um eixo
planetário. Os veículos com molas de lâminas estão
disponíveis com eixos hipoide tandem simples em altura de
projeto normal e média-alta. Os veículoscom suspensão
pneumática estão disponíveis em design normal.
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Eixo planetário
Eixo hipoide
Tandem leve
eixo hipoide
Suspensão hidráulica de
construção

Suspensão hidráulica de construção
Uma das especialidades da MAN é a suspensão hidráulica
de construção nos eixos planetários traseiros – disponível
para veículos de construção de altura média e altura de
tração integral. Com o equipamento de elevação e de
abaixamento de série, tem uma capacidade de carga
máxima de 13 t por eixo traseiro. Isso é ideal para o árduo
trabalho em estaleiros (reserva de sobrecarga) e em
terrenos difíceis. Vantagens: uma viagem suave em
qualquer condição de carga, graças ao nivelamento
eletrónico sistema ECAS mais fácil no veículo, na carroçaria,
na carga e na estrada. Para utilização com equipamento de
alcatroamento de estradas, existem estabilizadores
internos.

Alturas dos veículos
A MAN fornece veículos de altura normal, média e de tração
integral, correspondendo ao aumento da exigência em
termos de distância ao solo e ângulo de aproximação.
Para-choques de aço
O para-choques de aço em três partes, desenhado de
forma impressionante, confere à secção dianteira
a aparência muscular e robusta do veículo. Os faróis com
as grelhas de proteção de duas partes encaixam-se
harmoniosamente no aspeto geral. De acordo com
as condições difíceis vividas no segmento de tração,
o para-choques de aço é muito resistente e tem uma
correspondente vida útil extremamente longa.
MAN EasyStart
Os problemas com a iniciação de subidas são coisa do
passado, graças ao MAN EasyStart. O travão de
imobilização em subidas MAN EasyStart mantém
automaticamente o veículo imobilizado, utilizando o travão
de serviço, até que o binário do motor atinja o nível
necessário para arrancar. O sistema está agora está ativado
por defeito e, portanto, está sempre disponível.
Eixo dianteiro de 10 toneladas1
Dependendo dos requisitos específicos de cada país,
podem ser implementados conceitos de carroçaria
particularmente potentes que exigem uma carga
de rolamento de 10 toneladas no eixo da frente.

Travão de direção
Faça as curvas mais apertadas Com a função do travão de
direção ativada, as rodas traseiras são travadas no interior
da curva, em função do grau de viragem do volante. Desta
forma, o círculo de viragem é reduzido consideravelmente.
O travão de direção, que está disponível para os veículos
6x4 e 8x4 com eixos andem, é ativado por meio de um
botão efunciona a velocidades de até 30 km/h.
Travão de subida de colinas
O travão de subida de colinas dos veículos de tração
integral MAN atua pneumaticamente em todas as rodas,
segurando o camião de forma fiável ao arrancar e ao parar,
e é controlado pelo condutor em declives. Por oposição
aos sistemas que usam reservatórios de mola para travar
apenas o eixo traseiro, um camião MAN com tração integral
equipado com o travão de subida de colina não pode
escorregar.
Pneus com diversos perfis de fábrica
Recebe o seu veículo de fábrica com pneus com o perfil
da sua escolha. Também pode selecionar a sua marca
de pneus entre vários fabricantes conhecidos.

MAN ComfortSteering2
A funcionalidade MAN ComfortSteering ajuda o condutor
na condução e constitui a base de outros sistemas
de assistência, como o Assistente de Regresso à Faixa
de Rodagem (LRA – Lane Return Assist). Como as forças
de direção estão adaptadas à velocidade na estrada,
a tensão é tirada do condutor e existe facilidade de
movimentos nas manobras e capacidade de permanecer
numa via a alta velocidade.
Rácio de carga sobre o eixo variável
Com um rácio de carga sobre o eixo variável, o eixo motriz
tem sempre uma tração ótima, independentemente da
altura de carga. O eixo motriz está completamente
carregado até atingir a carga por eixo prescrita.
Posteriormente, a carga adicional é absorvida pelo eixo
auxiliar – sem diminuir a carga do eixo motriz. Por
conseguinte, a carga por eixo não é fixa, mas distribuída de
forma variável entre os eixos traseiros, de modo a que
o eixo motriz tenha sempre tração suficiente e que a carga
por eixo nunca esteja abaixo dos requisitos mínimos legais.
O sistema não tem de ser ligado separadamente; está
sempre ativo.

Modificações na cabina e chassis
As configurações de eixo especiais e as modificações da
cabina de condução podem ser individualmente
reinstaladas para clientes ou ramos específicos.
1) Disponibilidade em função da configuração das rodas
2) Disponibilidade em função do tipo de veículo
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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 que todos gostaríamos de acabar.
Também aqui pode contar com o novo MAN TGS. Logo
desde o primeiro dia, está associado à qualidade máxima
característica da MAN, De tal forma que é difícil fazê-lo
parar. Se precisarem 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 da MAN DigitalServices e informa a oficina com
antecedência, se as análises do veículo indicarem
a necessidade de ação. Em seguida, é contatado por
e-mail e pode agendar uma marcação mesmo antes do
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 se mantém em movimento.
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. Pode contar com
o nosso apoio, para que se concentre 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 confiabilidade 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
da nova geração de camiões MAN, 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 novo conceito de fiação modular
oferece vantagens adicionais, permitindo que as
solicitações dos clientes sejam facilmente incorporadas
e permitindo reparos rápidos graças aos conjuntos préfabricados. Juntos, o resultado traduz-se em tempos
de paragem mais curtos e num sistema elétrico com maior
desempenho geral.

TEMPO DE ATIVIDADE OTIMIZADO Fiabilidade
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O CAMINHO MAIS RÁPIDO É A
AUTOESTRADA DA INFORMAÇÃO
A manutenção regular são a base de tudo. Os reparos
podem ser concluídos mais rapidamente e a tecnologia
de veículos configurada de forma otimizada permite que
o consumo de combustível seja reduzido. Gostaríamos de
cuidar dos detalhes de organização por si com a MAN
ServiceCare. Para começar, os dados dos seus veículos
são transferidos online para o portal de dados de assistência
do 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
compromissos
futuros
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. A nossa app MAN Driver é o seu parceiro.
Graças à sua busca de pontos de serviço MAN e à sua
função de identificação direta da lâmpada de controlo e do
interruptor através do reconhecimento visual de símbolos
(manual rápido), tem um profissional MAN consigo, onde
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quer que vá. Antes da partida, o condutor pode usar a lista
de verificação da aplicação para documentar, assinar
e guardar um registo de danos no veículo e outros defeitos.
Os dados relativos a danos observados na verificação
anterior à partida podem ser vistos na plataforma RIO pelo
gestor da frota, descarregados em formato PDF e - através
do MAN ServiceCare - enviados 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 pacote, assumimos a manutenção ou até mesmo
reparos adicionais por si — a um preço fixo com o qual
pode contar.

CAMINHOS
DESIMPEDIDOS PELA
FRENTE, PARA AQUILO
DE 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 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 estamos lá para
si, independentemente do 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 o vamos conseguir ajudar.

DISPONIBILIDADE
TEMPO DEDEATIVIDADE
VEÍCULOSOTIMIZADO
OTIMIZADADisponibilidade
Confiabilidade

57

PRÓXIMA
SAÍDA: MAN
Onde 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 para 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 condutor, 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. Um serviço personalizado, competente
e de acordo com as suas prioridades.

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.
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pode

começar

Aqui está como entrar no mundo digital: O pacote básico
gratuito do 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. Agora tem acesso ao nosso
monitor de frota e à análise de implantação com muitas
funções úteis, como a localização atual 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 manutenção e reparação
n Tacógrafo e gestão do tempo
n Condução económica
n Assistência ao condutor
n Atualizações aerodinâmicas
As informações mais recentes sobre o MAN
DigitalServices podem ser encontradas no nosso sítio
Web: www.digital.man

PARCEIRO FORTE Camião digital
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Atualização em março de 2021
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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