
 
 

 

 

  

 

 
 

 

O Grupo MAN é um dos principais intervenientes industriais da Europa em engenharia relacionada com transportes, 

com receitas de, aproximadamente, 15,7 mil milhões de euros em 2013. A MAN é fabricante de camiões, autocarros, 

motores diesel, turbomáquinas e transmissões especiais e emprega cerca de 53.500 pessoas em todo o mundo. As 

áreas de negócio da MAN ocupam posições de liderança nos respectivos mercados. 
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Eficiência e paixão – a MAN na IAA 2014 

Novas tecnologias em camiões e autocarros economizam 

combustível e garantem mais segurança 

 

A MAN apresenta na feira de Veículos Comerciais IAA, em Hanover, a 

maior feira de mobilidade, transportes e logística, uma ampla gama dos 

mais modernos camiões e autocarros. Numa superfície de exposição de 

aprox. 10.000 metros quadrados no pavilhão 12, a diversidade completa de 

modelos da MAN Truck & Bus aguarda os seus visitantes. A eficiência no 

consumo é o tema principal para os novos modelos que a MAN apresenta 

na IAA. Tecnologias inovadoras reduzem o consumo de combustível dos 

camiões e autocarros, garantindo por um lado custos de operação mais 

baixos e, por outro lado, menos emissões.  

 

Modelo de referência com novo coração 

No centro das atenções desta presença na feira está o modelo de topo do 

camião TGX D38 que celebra a sua estreia. O novo modelo de referência 

complementa, com potências de 520, 560 e 640 CV, a gama de veículos 

da MAN. O modelo de topo disponibiliza um conjunto propulsor à medida 

com diversas novas funções de eficiência e destina-se às tarefas de 

transporte mais exigentes. O seu coração é o mais recentemente 

desenvolvido motor de seis cilindros em linha D38, com uma cilindrada de 

15,2 litros. Este motor representa uma entrega de potência soberana e 

confere ao TGX D38 a mais elevada força de tracção para cada 

necessidade – sem querer bater recordes de CV. Pelo contrário, os 

engenheiros da MAN dedicaram especial atenção à confiabilidade, 

eficiência e aos custos operacionais mais baixos. 

 

O novo MAN TGX EfficientLine 2 

Defendendo esta filosofia está também o novo MAN TGX EfficientLine 2. 

Ele tem de série tecnologias de eficiência a bordo – em especial a controlo 

da velocidade de condução antecipado EfficientCruise, o aumento do 

binário TopTorque e o MAN TeleMatics mais potente. Com o TGX 
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EfficientLine, a MAN tem no mercado o modelo mais bem-sucedido, 

pensado para a economia de combustível. Mais de 27.000 clientes 

adoptaram, desde a sua entrada no mercado em 2010, os modelos e 

pacotes especialmente económicos EfficientLine.  

 

Controlo da velocidade de condução antecipado com o GPS 

EfficientCruise  

Com EfficientCruise para todos os camiões pesados e autocarros de 

turismo, a MAN contribui de forma significativa para a redução de CO2 nos 

veículos comerciais. O controlo de velocidade de condução baseada em 

GPS calcula antecipadamente as subidas e descidas futuras com base nos 

dados do mapa 3D memorizados a bordo e a posição do veículo. Ela 

regula de forma autónoma e antecipada a velocidade em subidas e 

descidas, de forma a utilizar o balanço do veículo para economizar 

combustível. Um camião de 40 toneladas completamente carregado 

economiza com este sistema até seis por cento de combustível, sem 

perder tempo durante o seu percurso.  

Juntamente com outras tecnologias de eficiência, como o aumento de 

binário TopTorque ou as funções especiais da caixa de velocidades da 

MAN TipMatic 2, os clientes têm à sua disposição uma variedade de 

tecnologias para a economia de combustível. 

 

Autocarros “excelentes” 

Também no sector de autocarros a MAN apresenta um novo modelo do 

seu modelo de topo, o NEOPLAN Skyliner. Este estará disponível a partir 

de Junho de 2015 na versão Euro 6 e será então o veículo com as taxas 

de emissão de CO2 mais baixas por passageiro da sua classe. O autocarro 

de dois andares em design premiado oferece espaço para até 83 pessoas. 

A versão de exposição não tem qualquer barreira e dispõe de dois lugares 

para utilizadores de cadeiras de rodas. 

Igualmente em exposição está o recentemente eleito “Bus of the Year 

2015”, o MAN Lion’s City GL CNG. Este autocarro urbano operado a gás 

natural convenceu o júri de jornalistas internacionais da especialidade com 

o seu accionamento especialmente ecológico, potente e, simultaneamente, 

económico. O autocarro a gás natural não só é mais ecológico do que um 

autocarro com accionamento a diesel como é também aprox. 15% mais 
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económico na manutenção e na operação ao longo de todo o seu ciclo de 

vida. 

 

Accionamentos híbridos e a gás natural – as alternativas para os 

camiões do futuro 

Por fim, a MAN proporciona aos visitantes da feira também uma 

perspectiva sobre o futuro do veículo comercial. Com o conceito MAN TGX 

Hybrid, a MAN apresenta pela primeira vez um accionamento híbrido para 

o transporte de longo curso. O motor a diesel é aqui a principal fonte do 

accionamento primário – um sistema de accionamento adicional com motor 

eléctrico inaugura a possibilidade de recuperar, guardar e reutilizar a 

energia da travagem. A maior parte dos quilómetros de transporte são 

percorridos em distâncias longas, daí que, de todas as aplicações híbridas 

do veículo comercial, o potencial total de economia de CO2 seja aqui o 

maior. Uma vez que o motor eléctrico trabalha somente como apoio do 

diesel, o resultado é um sistema fino, com pouco peso: Os componentes 

híbridos deste sistema pesam cerca de 400 quilogramas. 

Para o transporte de distribuição, por outro lado, as outras formas de 

accionamento alternativas são a solução. A MAN amplia por isso o seu 

portfólio de veículos CNG: À oferta já estabelecida de autocarros urbanos 

a gás natural juntam-se, em 2016, também camiões com accionamento 

CNG. Na IAA 2014 a MAN oferece uma perspectiva sobre a tecnologia 

CNG no sector dos camiões com um chassi de distribuição TGM. Estes 

veículos podem, por exemplo, ser utilizados no município ou no transporte 

de distribuição para o comércio a retalho ou como camião de entregas. As 

vantagens que neste momento se destacam, especialmente para áreas 

urbanas: Os camiões com accionamento a gás natural não só são 

significativamente mais ecológicos como também mais silenciosos. Um 

TGM com accionamento CNG é até 3dB(A) mais silencioso no ruído 

interior e em passagens aceleradas. Este valor significa que, para o ouvido 

humano, o veículo emite cerca de metade do ruído. Além disso, também 

aqui – como no sector de autocarros – as vantagens da rentabilidade 

fazem a sua contribuição: Os custos em combustível descem em até 35 

por cento. 
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Assistentes para mais segurança 

Com base na investigação de vários anos em matéria de acidentes, a MAN 

desenvolveu de forma direccionada a segurança activa dos seus camiões 

e autocarros. Daqui resultaram sistemas de assistência em série que 

auxiliam o condutor de forma precisa em situações de condução que se 

revelaram as causas mais frequentes dos acidentes: O controlo da 

distância em relação a outros veículos (ACC), o sistema de assistência à 

travagem de emergência (EBA) e sistema de manutenção na faixa de 

rodagem (LGS). 

Além dos sistemas disponíveis de série em exibição na IAA, a investigação 

levada a cabo pela MAN proporciona uma visão sobre os sistemas que 

podem apoiar o condutor em outras situações de condução relevantes do 

ponto de vista de acidentes e que são, neste momento, o foco de atenção 

dos investigadores. Eles representam o “olho eletrónico” ampliado do 

motorista que não consegue visualizar determinadas zonas em volta do 

veículo directamente a partir da cabine. Todos os sistemas são protótipos 

conceptuais que exemplificam o estado actual da investigação MAN na 

área da segurança activa. Falamos aqui de um assistente de mudança de 

faixa em estradas com várias faixas, um assistente de mudança de 

direcção para virar à direita na cidade, bem como um sistema de câmara 

que, no futuro, poderá substituir diversos espelhos exteriores e reunir 

numa imagem o que acontece na estrada. 

 

Campeão de vendas da MAN Latin America 

Não apenas na Europa mas também na América Latina a MAN é um dos 

fabricantes mais inovadores no ramo dos veículos comerciais. Isso torna-

se evidente no VW Constellation 24.280 em exposição da MAN Latin 

America, o camião mais vendido no Brasil. Com quatro eixos, ele 

consegue agora transportar até mais seis toneladas. A sua caixa de 

velocidades automatizada com seis velocidades torna-o especialmente 

rentável. O papel que a protecção do meio ambiente desempenha 

entretanto também na América do Sul é igualmente ilustrado pelo 

equipamento da cabine do condutor. Peças que normalmente são de 

plástico – por exemplo, puxadores da porta e tapetes – são substituídos 

por peças em materiais ecológicos e sustentáveis. 
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Muito perto do cliente – com a MAN Solutions  

A MAN Solutions representa a integração de serviços que disponibilizam 

ao cliente possibilidades valiosas para a redução de custos. Na IAA, a 

MAN apresenta inúmeras inovações nesta área. Um exemplo é o novo 

serviço Connected CoDriver da MAN ProfiDrive. Esta oferta é uma 

fromação à distância por um período de uma semana até três meses no 

qual um formador acompanha o motorista praticamente como um 

passageiro virtual. 

 

#MANiaa – O social stream da MAN para a IAA 

 


