O MAN TGM E TGL.
Simply my truck.

AS MUITAS FACETAS DOS
CAMIÕES MAN TGM E TGL.
Um duo confiável, cada um é único. As séries MAN TGM
e TGL
formam
uma
poderosa
combinação
de profissionalismo e produtividade. Apresentam todas as
qualidades que tornaram a MAN sinónimo de mobilidade
inovadora e fiável. Independentemente do camião em que
entrar, chegará à conclusão de que a eficiência máxima
já se encontra a bordo. O MAN TGM e o TGL irão certamente
impressioná-lo também com a sua qualidade superior.
O MAN TGM e o TGL vêm equipados com uma cadeia
cinemática melhorada e funcionalidades práticas. Como
resultado, o sistema de acionamento é mais eficiente,
o espaço de trabalho do motorista é muito mais confortável
e a área de repouso nos modelos de cabina estendida
é ainda melhor do que anteriormente.

Além de tudo isso, pode contar com um excelente serviço
e sistemas de segurança e de assistência adaptados
às condições de trânsito atuais, em que as soluções
digitais desempenham um papel crucial . Entendemos que
o mundo não é a única coisa que está a mudar a um ritmo
cada vez mais rápido: a forma como as mercadorias são
entregues nas zonas residenciais e nas cidades também
está a evoluir. A velocidade de entrega, a fiabilidade
e a transparência digital são cada vez mais importantes,
nesta era online. Para ajudá-lo a prestar um serviço
de entregas sem problemas, oferecemos-lhe soluções
de transporte que são orientadas para a tarefa em causa
e que funcionam de forma ideal.

Saiba mais:
www.man.eu/mantg
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O TEMPO PODE SER
APERTADO...

A ERGONOMIA COMEÇA
LOGO NO PRIMEIRO DEGRAU.
O design ergonómico da entrada dos camiões MAN TGM
e TGL garante um início de dia agradável. Como a entrada
está localizada no meio da área da porta, o motorista pode
entrar no veículo numa posição vertical. A escada de acesso
está projetada como uma escada, portanto todos os degraus
estão à vista. Ao entrar no veículo, o design assegura um
maior conforto, e também oferece melhor segurança. Graças
à iluminação da 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,
existem quatro painéis de controlo que podem ser

facilmente acedidos a partir do exterior do veículo.
Dependendo da sua configuração, eles vêm préprogramados com as funções-chave ou podem até ser
implementados de acordo com as necessidades individuais.
Uma vez na cabina, tem uma variedade de bancos
do motorista 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 banco 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.
Mesmo o volante tem agora uma maior flexibilidade: para
a posição de repouso, o volante pode ser inclinado para
a frente pelo motorista, para uma posição horizontal, e em
ação também pode ser-lhe dado um ângulo tão inclinado
como o de um carro de passageiros normal. O resultado
é um local de trabalho que, para se adequar, se inclina não
apenas para trás, mas também para 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.
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Com um ângulo de abertura de porta
muito amplo e uma posição do degrau
muito baixa, os camiões MAN TGM
e TGL abrem caminho para entrar
e sair ergonomicamente.

Cockpit ergonómico
e centrado
no motorista

MAN OptiView
sistema digital de substituição
de espelhos
Painel de controlo combinado com
um ecrã a cores

CABINA DO MOTORISTA
DE PRIMEIRA CLASSE.
O coração dos camiões MAN TGM e TGL é a cabina
do motorista. Reinventámos a cabina do pavimento ao teto,
porque conforto na cabina significa fluxos de trabalho mais
fáceis e uma conclusão mais rápida dos seus pedidos
de entrega. Condições ideais para uma maior motivação
do motorista, e que se traduz num investimento com
retornos diários. Os comandos do sistema MAN TipMatic ®
de mudança automática de velocidades, situados
diretamente na base da coluna de direção, são apenas um
exemplo.
O espaço adicional é bem aproveitado em ambos
os camiões,
integrando
espaço
de
arrumação
e compartimentos que facilitam manter a cabina arrumada.
Estes vão desde os compartimentos superiores, acima do
para-brisas, a várias soluções de arrumação na área central
ou junto do banco do passageiro.

Consoante a versão da cabina, estes compartimentos,
o frigorífico e outras gavetas vêm em vários tamanhos. Por
conseguinte, a cabina está sempre perfeitamente orientada
para diversas necessidades dos motoristas.
Uma das características é até uma estreia absoluta:
o pioneiro sistema MAN SmartSelect, desenvolvido em
conjunto com os nossos clientes, faz com que o sistema
multimédia seja de fácil utilização, 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 cabinas,
por isso, entre, ponha-se à vontade e desfrute de todas
as possibilidades.

 Comando multimédia MAN SmartSelect
inovador

Os MAN TGM e TGL oferecem exatamente o apoio que você
e os seus motoristas procuram: assistência à viragem,
assistente de mudança de faixa (LCS)*, auxílio à viragem
com vídeo e sistema de câmaras 360°, tempomat de
regulação da distância (ACC), aviso de saída de faixa
(LDW), assistente de regresso à faixa de rodagem e muitos
outros sistemas de segurança e assistência que podem
prevenir ou diminuir as consequências de acidentes,
que podem, em alguns casos, implicar reparações caras
e grandes perdas de tempo.
Leia mais no capítulo SISTEMAS DE SEGURANÇA
E ASSISTÊNCIA.

EXCELENTE ADEQUAÇÃO AO MOTORISTA Características

Comandos do Infotainment
otimizados para camiões

Volante multifunções
* para MAN TGM
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Sistema multimédia com
um ecrã a cores

TUDO SOB CONTROLO.
A situação do trânsito nas estradas de cidade, bem como
em longas distâncias, 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 motorista. Tornou-se ainda mais
importante para nós tornar o cockpit o mais favorável
ao motorista e organizado possível. Ecrãs e comandos
estão agora 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 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. 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 eles é intuitivo.
Afinal, os comandos – especialmente os componentes
digitais pioneiros – foram desenvolvidos por motoristas
para motoristas. Desta forma, o motorista pode ocupar-se
das coisas verdadeiramente importantes: a carga
e o transporte.

Centrado na visão do motorista 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 Infotainment.

Ecrãs colocados a uma
altura e distância
ideais para leitura

Experiência de tempos teórica:
os comandos do MAN TGM e TGL
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.
Totalmente desenvolvido de novo, os comandos
de engrenagem da transmissão automática 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 não é mais 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.

CONDUÇÃO INTELIGENTE.
Com navegação, rádio (do padrão ao digital), vídeo, telefone
e muito mais, adaptado aos camiões, o sistema Infotainment
dos MAN TGM e TGL 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.
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). Em todo o lado, uma utilização familiar que
vai completamente ao encontro de um conforto inovador.
O resultado pode ver-se e sentir-se, já que superfícies de alta
qualidade tornam todas as viagens com os MAN TGM e TGL
claramente especiais.

Sistema Infotainment com ecrã de 12 polegadas
e MAN SmartSelect

Sistema Infotainment com ecrã de 7 polegadas
e MAN SmartSelect

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 boa
atmosfera. Um ambiente acolhedor. É exatamente isso que
encontrará na zona de descanso dos MAN TGM e TGL. Nos
modelos de cabina estendida TM e TN, colchões de espuma
multizonas e uma estrutura de ripa garantem conforto para
um sono merecido e sonhos pacíficos. Os artigos pessoais
também têm o seu lugar nos muitos compartimentos
de arrumação personalizáveis.
A cama é tão confortável que poderá querer ficar exatamente
onde está. E também pode, já que todas as funções
importantes podem ser operadas e monitorizadas
diretamente a partir do comando remoto. Luzes, fechaduras,
aquecimento, janelas – tudo à distância de um simples
premir 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. As pausas e os tempos de repouso
podem, portanto, ser usados de forma ideal, para que esteja
bem descansado e pronto para enfrentar os próximos
desafios. Nas nossas cabinas, um aquecedor de água
auxiliar proporciona condições agradáveis de temperatura
e ar. Para as cabinas TM e TN, um ar condicionado
estacionário elétrico (como opção) está pronto a ser utilizado.
O ar condicionado elétrico funciona sem um reservatório
de frio, que teria de ser carregado durante a operação
do veículo, e está, portanto, pronto para a ser utilizado
em qualquer altura. 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 zona dos
pés e a zona 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.
Para criar o ambiente perfeito, o interior pode ser adaptado
para responder exatamente às suas necessidades. Desde
o esquema de cores (bege Desert ou cinzento Moon) até
ao espaço de arrumação na cabina, e até a iluminação
interior, tudo pode ser personalizado de acordo com
as suas necessidades, mantendo simultaneamente
um foco claro na funcionalidade, que nunca irá dececioná-lo.

1

2
1	
Perfeito para os mais independentes:
caixa de refrigeração/frigorífico a bordo
2 Emblema do leão e novas cortinas

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.
EXCELENTE ADEQUAÇÃO AO MOTORISTA Área de repouso
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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 foram
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.

O QUARTETO FANTÁSTICO.

CABINA TM:

(estreita, comprida,
altura média)

(estreita, curta,
altura padrão)

A CABINA DUPLA

2.240 x 2.280

2.240 x 2.280

2.240 x 1.620

2.240 x 2.790

2

1

-

-

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

Transporte de construção,
serviços municipais

n
n

n
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CABINA DN:

A COMPACTA

ÁREA DE REPOUSO

RESUMO DAS VANTAGENS

CABINA CC:

A FLEXÍVEL
(estreita, comprida,
altura padrão)

L × C (mm)

SEGMENTO

CABINA TN:

A CONFORTÁVEL

 espaços para dormir
2
Compartimento
de arrumação exterior
espaçoso
Mais espaço para estar
de pé no acesso

n
n

n

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

n
n

n

 ltura confortável
A
Possibilidade de
um 3.º banco
Espaços de arrumação
adicionais na
secção central

n

n

 (opcionalmente 7)
6
bancos
Altura confortável

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 porque a MAN dispensa os braços dos espelhos
e apresenta 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).
O
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	
Cinco 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
dianteiro.
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 de 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)

2
1
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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Banco para o segundo passageiro para a cabina dupla MAN

REPLETO DE
INOVAÇÕES.
Em termos de espaço para uma tripulação inteira,
encontra-se numa classe própria de tamanho: a cabina
dupla para os camiões MAN TGM e TGL transporta-o para
novas dimensões.
A cabina dupla da MAN entra em jogo sempre que
o trabalho em equipa é imprescindível. Equipado com uma
fila confortável de quatro bancos traseiros, com cintos de
segurança de três pontos e, opcionalmente, com um banco
para um segundo passageiro, oferece espaço para até sete
pessoas – bem como a máxima conveniência
e funcionalidade.

Até mesmo a unidade de escada representa um avanço:
os degraus largos e antiderrapantes, opcionalmente
disponíveis com iluminação, foram concebidos a pensar
na segurança. Os acabamentos no interior também têm
tudo sob controlo. A cabina dupla não é apenas uma opção
prática, embora: a sua frente elegante tenha sido concebida
no mesmo estilo que a dos camiões MAN TG.
As características
aerodinamicamente
otimizadas
minimizam o consumo de combustível e melhoram
a rentabilidade.

EXCELENTE ADEQUAÇÃO AO MOTORISTA Cabina dupla MAN
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… MAS O
CONSUMO
DESCE.

MÁXIMA EFICIÊNCIA E ECONOMIA

QUANDO O
DESEMPENHO
CRESCE...

ELEVADO DESEMPENHO.
Se quiser chegar ao topo, precisa de empregar a garra
e a força de forma eficiente. A MAN oferece o motor MAN
D08 testado e comprovado para os camiões MAN TGM
e TGL. O alto desempenho deste motor faz com que
a eficiência e a fiabilidade própria da MAN, em que todos
confiam, tornem o seu novo camião um membro forte
e transparente em termos de custos para o seu negócio,
durante muito tempo. 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 6.

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
da velocidade de cruzeiro ou do travão de serviço,
por exemplo.

Forte no desempenho e ligeiro nas emissões? Aqui,
aumentar a eficiência do motor foi a prioridade máxima.
Com os veículos atuais, a MAN comprova que é possível
ter ambos. No entanto, no final das contas, o que realmente
importa é a quantidade de carga que pode ser transportada
de A para B.

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 completamente
novo é o facto de ser agora possível ter em consideração
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.

Além disso, a fim de o ajudar a tirar partido dos nossos
motores de alto desempenho em todos os momentos,
também temos uma variedade de ferramentas digitais
à sua disposição.

MÁXIMA EFICIÊNCIA E ECONOMIA Introdução
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O MAN TGM E TGL
SÃO INOVADORES
ATÉ QUANDO ESTÃO
PARADOS.
Com as suas tecnologias inovadoras de travagem,
os camiões MAN tornam a condução diária tão segura
quanto possível. O sistema de travões EBS melhora
o desempenho de travagem em qualquer situação,
enquanto a função ABS off-road melhora a travagem em
pisos não pavimentados e escorregadios, se necessário.
Enquanto isso, o sistema de controlo de tração (ASR)
e o programa eletrónico de estabilidade (ESP) contribuem
para uma condução mais segura como padrão.
Como até um breve momento de distração pode levar a um
acidente, a MAN também desenvolveu o assistente
de travagem de emergência antecipada (EBA). Este sistema
faculta aos motoristas um aviso prévio de colisões
iminentes, proporcionando-lhes tempo valioso para reagir.
Numa situação de emergência, até inicia a travagem por
si próprio.
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A TRAÇÃO IMPORTA.
No segmento todo o terreno, muitas vezes os trabalhos não
implicam exclusivamente a passagem por estradas boas.
Também são realizados em caminhos não pavimentados
e terrenos irregulares. Também neste ponto, a eficiência
é uma consideração primária.
Graças às duas trações integrais MAN inovadoras, os
camiões MAN TGM e TGL conseguem realizar uma grande
variedade de trabalhos de transporte fora de estradas
asfaltadas. Dependendo das utilizações que tiver em
mente, existem duas versões entre as quais pode escolher.

Tração integral mecânica permanente
 
Tração permanente do eixo dianteiro com diferencial
longitudinal
 
Para os que necessitam frequentemente de elevada
tração e de uma articulação limitada dos eixos
 
A tração integral permanente é recomendada para
trabalhos mais prolongados em superfícies relativamente
planas,
onde
existem
variações
substanciais
de aderência (p. ex., serviço de inverno)

Tração integral mecânica acionável
 
Para a utilização ocasional em terreno desafiante, onde
é necessária uma elevada tração e uma boa articulação
entre eixos
 
Trabalhos de tração prolongados ou que exijam
velocidades mais altas

MÁXIMA EFICIÊNCIA E ECONOMIA Acionamento
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É UM DIA
TRANQUILO PARA SI...

... 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 aspetos a que todos nós gostaríamos
de pôr fim. Também nesses casos poderá contar com os
MAN TGM e TGL. Logo desde o primeiro dia, faz-se valer
da qualidade excecional que a MAN representa. De tal
forma que é difícil fazê-lo parar. Porém, se precisar de nós,
estamos prontos e à espera. Quando estiver parado,
voltamos a colocá-lo no bom caminho o mais depressa
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 agrupamento inteligente
de marcações de serviço. 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-lhe 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 dos MAN TGM e TGL, 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
incorporados 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 melhor desempenho, em geral.

TEMPO DE ATIVIDADE OTIMIZADO Fiabilidade

33

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
subscreveu. 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
e do interruptor através do reconhecimento visual
de símbolos (manual rápido), tem consigo um profissional
MAN, 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. As marcações são agendadas 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 contactarnos 24 horas por dia, em 28 países diferentes. Os seus clientes não
esperam: é por isso que pode contar connosco, 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 vamos conseguir ajudá-lo.

TEMPO DE ATIVIDADE OTIMIZADO MAN Mobile24
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... MAS O QUE TEM É UM
VERDADEIRO PARCEIRO.
PARCEIRO FORTE

QUANDO TUDO O QUE QUERIA
ERA UM CAMIÃO...

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.

UM SERVIÇO COMO GOSTA –
PESSOAL E DIGITAL.
A sua empresa também poderia beneficiar da crescente
digitalização que está a ocorrer 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.
É acima de tudo a elevada pressão de custos e de tempo
que torna o ambiente de trabalho no setor da logística
particularmente desafiante. 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
ligado 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 Essentials compreende elementos básicos
fundamentais de muitos dos nossos serviços, para que
comece facilmente. Assim que os veículos da sua frota
estiverem configurados 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 cobrindo
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 motorista
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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Saiba mais:
www.abbi.man-mn.com

CONSTRUÍDO PARA O LEVAR AO SEU DESTINO.
Um camião sem carroçaria é como um sistema operativo
sem programas de utilizador. Só quando encontra
a combinação perfeita de uma unidade de camião e uma
carroçaria ou reboque é que terá uma ferramenta que
o ajuda a superar os desafios profissionais do dia a dia.
O conceito da estrutura torna especialmente fácil montar
peças de montagem e carroçarias de forma rápida
e rentável. Seja qual for a carroçaria que escolher, o MAN
TGM e TGL apresentam uma excelente manobrabilidade,
em parte graças aos eixos hipoides de baixo ruído e fricção
e ao chassi de design inteligente. Além das molas de
lâminas testadas e comprovadas, a suspensão pneumática
ECAS garante um conforto e uma estabilidade excecionais.
Por exemplo, é fácil ajustar o nível para diferentes alturas
do compartimento de carga, através de um controlador
portátil. Juntamente com os materiais de fixação e as
funcionalidades técnicas concebidas para ligar a carroçaria,
o MAN TGM e TGL vêm com as seguintes inovações:
 
Painel de botões exclusivo, para funções relacionadas
com a carroçaria, no painel de instrumentos
 I nterfaces elétricas e eletrónicas para a partilha de dados
com a carroçaria agora disponíveis opcionalmente atrás
da cabina, bem como na posição habitual, atrás do capô
 
Sistema multimédia MAN com a opção de integrar
aplicações de terceiros na funcionalidade do fabricante
de carroçarias
 
A estrutura está ligada da mesma forma que na geração
anterior: os conceitos de carroçaria existentes podem
ser utilizados sem serem necessários quaisquer ajustes

Além disso, o fabricante de carroçarias pode ser integrado
no ambiente de desenvolvimento técnico e nos processos
comerciais da MAN. Este é um pilar central da nossa
filosofia de compatibilidade de carroçarias. Fazemo-lo, por
exemplo, através do portal de fabricantes de carroçarias
ABBI (www.abbi.man-mn.com). Uma fonte de informação
rápida, que permite que a entrega do veículo completo seja
planeada e calculada com maior precisão e certeza. A
página Web dos fabricantes de carroçarias contribui
igualmente para que o processo entre a MAN e o fabricante
de carroçarias decorra sem problemas.
Para MAN TGM: caixa de velocidades totalmente
automática Allison de seis velocidades*
Em contraste com caixas de velocidades manuais
e automáticas, com as caixas de velocidades automáticas
Allison, a potência não é interrompida durante as mudanças
de velocidade. Especialmente quando o veículo arranca e
acelera, a potência e o binário do motor são transferidos
para as rodas, quase sem qualquer perda.
O conversor de binário multiplica suavemente o binário do
motor e evita interrupções na potência de tração durante as
mudanças de velocidade. Isto significa que as caixas de
velocidades totalmente automáticas aceleram mais
depressa do que as caixas de velocidades manuais
ou automáticas e apresentam um comportamento
de arranque excecional. O retardador opcionalmente
integrado ajuda a travar o veículo sem desgastar muito
o sistema de travões. Isso leva a um maior controlo e a uma
melhor manobrabilidade, além de otimizar o desempenho
de condução.

Sem embraiagens mecânicas, existe menos desgaste em
todas as peças da transmissão. A própria caixa
de velocidades totalmente automática está sujeita a muito
pouco desgaste. Exige apenas uma mudança regular
do óleo e do filtro.
Para as funcionalidades da carroçaria, estão disponíveis
inúmeras tomadas de força (PTO), com várias relações de
transmissão final, em dois locais de montagem. Podem ser
operadas até duas PTO em simultâneo, quando o veículo
está parado ou em movimento. O aparelho de comando da
caixa de velocidades regula a forma e o momento em que
as PTO respondem e monitoriza as condições de utilização.

* Pacote MAN Individual
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… MAS O SEU CAMIÃO
SABE SEMPRE O QUE VAI
ACONTECER A SEGUIR.

SISTEMAS DE SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA

QUANDO O TRÂNSITO
É IMPREVISÍVEL...

E AQUI ESTÃO OS SEUS ASSISTENTES.
Assistência à prevenção de colisão na mudança
de faixa para o MAN TGM
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.
Assistente de mudança de faixa (LCS) para o MAN TGM
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 à frente e aprox. 80 m atrás. 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.
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.

Assistente 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
dirigido até atingir a posição normal na faixa de rodagem;
não é mantido continuamente na sua faixa.
Assistente de viragem para o MAN TGM
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.
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.

Assistente de travagem de emergência (EBA)
O motorista é avisado de uma colisão iminente e o veículo
trava automaticamente em caso de emergência. Disponível
mediante pedido numa versão que não pode ser desligada.
ACC Stop&Go
O ACC com função Stop&Go controla automaticamente
a velocidade e a distância em relação ao veículo que circula
à 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.
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, diminuindo
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 viragem.
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 viragem com vídeo (VTA)*
O assistente de viragem com vídeo 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.
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.

* Pacote MAN Individual
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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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