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O TGS e TGX da MAN chegam à IAA com novas 

tecnologias de redução de combustível 

 MAN EfficientCruise: economiza até seis por cento de 

combustível 

 TopTorque: mais 200 Nm de binário para todos os motores 

D26 

 MAN TipMatic 2: novas funções da caixa de velocidades  

 MAN TGX EfficientLine 2: Eficiência concentrada 

 

A MAN valoriza a sua série pesada TGS e TGX com uma variedade de 

novas tecnologias de redução de combustível, prestando assim uma 

importante contribuição para a redução dos custos totais de propriedade 

(TCO) e para a diminuição das emissões de CO2 dos veículos comerciais. 

Na nova série TGX EfficientLine 2, a MAN concentra estas medidas de 

redução de combustível num modelo eficiente único para o transporte de 

longo curso. 

 

Controlo da velocidade de condução antecipado com o GPS 

EfficientCruise  

Através do aproveitamento do balanço e das fases de rolamento de forma 

antecipada é possível economizar muito combustível – profissionais 

experientes e treinados ao volante dominam esta tarefa de forma perfeita. 

Para diminuir a carga sobre o condutor em trajectos longos e 

desconhecidos, e para auxiliar também os condutores menos treinados em 

uma condução eficiente, a MAN desenvolveu um controlo da velocidade de 

condução controlada por satélite.  

A MAN apresenta o sistema “EfficientCruise” na IAA para todos os camiões 

pesados e autocarros de turismo. O assistente calcula as inclinações e 

descidas futuras com base nos dados do mapa 3D memorizados a bordo e 

a posição GPS do veículo. Ele regula autonomamente e de forma 

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.  
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O assistente regula a velocidade de forma tão precisa quanto um condutor 

treinado, só que automaticamente: Antes das inclinações, ele cria balanço 

de forma orientada e aproveita-o na inclinação seguinte. Em inclinações, o 

veículo economiza combustível, retraindo ligeiramente a velocidade e 

alcançando o cume com o limite inferior de velocidade definido. Nas 

inclinações, o EfficientCruise suprime as mudanças para baixo do MAN 

TipMatic 2, se for previsível que é possível alcançar o cume com a 

mudança actual. Isto economiza combustível adicional. 

O EfficientCruise consegue agir ainda com mais antevisão do que um 

condutor treinado, uma vez que o assistente consegue calcular o trajecto e 

a injecção de combustível de forma antecipada, tanto de dia como de 

noite, durante vários quilómetros. 

No âmbito de uma velocidade pretendida seleccionada pelo condutor, bem 

como de uma tolerância de velocidade seleccionável pelo condutor em 

quatro níveis, o EfficientCruise calcula a velocidade adequada para um 

consumo optimizado em subidas e descidas em montanhas. A amplitude 

do desvio da velocidade predefinida pode ser ajustada à situação de 

condução a qualquer momento pelo condutor. Quatro níveis testados na 

prática facilitam ao condutor a selecção da configuração adequada. 

Mantém-se assim o princípio da MAN que consiste em proporcionar ao 

condutor predefinições razoáveis que permitam conseguir valores de 

consumo optimizados e, simultaneamente, excluir operações incorrectas. 

Ao ligar, está pré-seleccionado o nível 3, que corresponde a uma extensão 

de +/- 7 km/h. O nível 4 permite, com uma intensidade de tráfego reduzida, 

uma margem de manobra de 9 km/h para cima e para baixo, enquanto os 

valores 2 e 1 são boas opções de condução para o tráfego mais intenso. 

 

TopTorque para todos os MAN TGS e TGX com motores D26 

A MAN actualiza todo o seu portfólio de motores para camiões pesados e 

introduz, com o aumento de binário TopTorque para todos os motores D26, 

uma nova tecnologia economizadora de combustível.  

TopTorque é um aumento de binário eletrónico: a gestão Powertrain do 

motor disponibiliza em ambas as velocidades mais altas 11 e 12 um binário 

200 Nm superior. Graças à elevada capacidade de tracção, o condutor 

pode conduzir durante mais tempo nas velocidades altas, enquanto as 

mudanças para baixo, por exemplo, são reduzidas em inclinações em 

estrada. Isto diminui o consumo de combustível, aumenta a velocidade 
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média e melhora o conforto de condução. Todos os veículos com motor 

D26 e MAN TipMatic 2 possuem de série o TopTorque. 

No novo portfólio de motores, o nível de potência 400 CV já é coberto pelo 

motor D26. O binário máximo deste motor aumenta com o TopTorque para 

2100 Nm. O nível de potência 440 CV alcança com o TopTorque os 2300 

Nm, o nível de potência 480 CV é elevado pela MAN aos 2500 Nm nas 

velocidades mais elevadas.  

 

MAN TipMatic 2 com novas funções da caixa de velocidades 

A nova caixa de velocidades automática MAN TipMatic 2 está disponível 

para todos os veículos com motores D20, D26 e D38, e substitui nos 

respectivos grupos de partida a MAN TipMatic. Todos os veículos com a 

nova caixa de velocidades possuem as funções Idle Speed Driving e 

Speed Shifting.  

A Idle Speed Driving permite a condução confortável com o número de 

rotações da marcha lenta. Com esta função, o condutor consegue 

manobrar de forma particularmente precisa e sensível ou “fluir” 

confortavelmente no tráfego de fluxo difícil da estrada. Depois da partida, o 

veículo continua a deslocar-se com um número de rotações da marcha 

lenta baixo de aprox. 600 rpm sem que o condutor tenha que accionar o 

pedal do acelerador. Se o binário do motor no número de rotações da 

marcha lenta não for suficiente, a TipMatic 2 reduz a velocidade. Assim 

que o condutor accione o pedal de travagem, a embraiagem abre. 

Com a função Speed Shifting, a MAN TipMatic 2 altera mais rapidamente 

entre as três velocidades mais altas 10, 11 e 12. A caixa de velocidades 

consegue, assim, reduzir a velocidade na inclinação mais rapidamente e o 

momento de interrupção da força de tracção torna-se mais curto. Mantém-

se assim mais balanço e o veículo economiza combustível. 

 

EfficientRoll: Redução de combustível através do rolamento à marcha 

lenta 

Adicionalmente, a MAN disponibiliza no TGS e TGX, com a TipMatic 2, a 

função da caixa de velocidades EfficientRoll. Ela economiza combustível 

aproveitando as descidas ligeiras em etapas de deslocamento e é, por 

isso, especialmente adequada a passagens em estradas principais e 

secundárias de descida ligeira.  
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A caixa de velocidades altera então automaticamente para a posição 

neutra e deixa o veículo deslizar sem que a eficácia do travão motor retire 

velocidade ao veículo. O veículo ganha, assim, o balanço das descidas 

ligeiras para o nível ou ligeira inclinação seguintes. Caso o camião acelere 

no rolamento além da velocidade predefinida ou permitida, a MAN 

TipMatic 2 volta a engatar a mudança automaticamente.  

 

A nova MAN TGX EfficientLine 2 economiza combustível de forma 

activa 

Na nova série TGX EfficientLine 2, a MAN concentra medidas e 

tecnologias de redução de combustível num modelo individual, sem para 

isso fazer qualquer tipo de cedência.  

A TGX EfficientLine revelou-se uma ferramenta atractiva para superar os 

grandes desafios provenientes da maior pressão da concorrência, da 

subida de preços do diesel e das normas ambientais mais rigorosas. Mais 

de 27.000 clientes adoptaram, desde a sua entrada no mercado em 2010, 

os modelos e pacotes EfficientLine. Até agora, nenhum outro fabricante de 

automóveis tinha implementado de forma tão eficaz os conhecidos 

contextos físicos num veículo, como a MAN o faz com a TGX EfficentLine. 

Com as novas tecnologias disponíveis acima apresentadas, a MAN amplia 

o posicionamento da TGX EfficientLine como um veículo tractor 

especialmente eficiente. 

Todos os novos sistemas electrónicos concebidos visando reduzir o 

consumo de combustível estão integrados de série na TGX EfficientLine 2. 

A regulação da velocidade de condução (FGR) antecipada EfficientCruise 

economiza, com o aproveitamento optimizado da energia do balanço em 

descidas e inclinações, até seis por cento de combustível.  

O conjunto propulsor do TGX com os motores D26 com TopTorque está 

ajustado a uma condução especialmente eficiente do ponto de vista do 

consumo de combustível e de baixa velocidade. Os motores com um 

aumento de binário de 200 Nm harmonizam da melhor forma as relações 

de redução do eixo especialmente longas. Especialmente em inclinações, 

este acréscimo de binário garante mais soberania, menos mudanças para 

baixo e mantém o consumo de combustível sustentável. A nova função 

Speed Shifting altera mais rapidamente entre as velocidades 10, 11 e 12, e 

reduz as interrupções da força de tracção nas inclinações.  
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Ao ADN da TGX EfficientLine 2 pertence a redução consequente da 

resistência ao rolamento e ao ar e da potência suplementar do motor: 

Desaparecem, por isso, o quebra-sol e as buzinas de ar comprimido, 

enquanto o revestimento lateral aerodinâmico do chassi ajuda a 

economizar combustível adicional. A configuração do limitador de 

velocidade para 85 km/h em vez de 89 km/h reduz a resistência ao 

rolamento em dez por cento. Além disso são utilizados pneus de 

deslizamento fácil. O compressor de ar para a alimentação de ar 

comprimido é controlado nos modelos EfficientLine em função da 

necessidade (Air Pressure Management): O compressor de ar só é 

acoplado quando é consumido ar comprimido. Isto reduz o tempo de 

operação em comparação com um compressor de funcionamento 

permanente em cerca de 90 por cento no transporte de longo curso. 

Também o módulo de bordo MAN TeleMatics está incluído de série na 

TGX EfficientLine 2. Os clientes novos podem, além disso, testar 

gratuitamente os pacotes de serviço durante seis meses. Com o 

TeleMatics, o camião transfere os dados de consumo e de manutenção 

para o seu gestor de frota. Este pode monitorizar através do seu portal de 

dados o consumo de combustível do veículo e do condutor, e até a 

pressão dos pneus e o estado dos travões de toda a frota, garantindo, 

assim, que não há um consumo de combustível desnecessário. Com o 

serviço MAN ServiceCare gratuito, a oficina de assistência MAN planeia, 

se desejado, as datas de manutenção para os clientes.  

Os clientes da MAN também podem fazer o pedido de pacotes 

EfficientLine para outros modelos, por exemplo, para veículos sem 

reboque TGX de 2 e 3 eixos e para os veículos da TGS, recebendo com 

eles as tecnologias centrais para a redução do consumo de combustível a 

um preço atractivo. Também para o modelo de topo D38 estão disponíveis 

pacotes EfficientLine. 

No pacote EfficientLine 2 são combinados os seguintes equipamentos: 

EfficientCruise, MAN TipMatic 2, Speed Shifting, Idle Speed Driving, Air 

Pressure Management, pacote AERO, limitação a 85 km/h, luz diurna, 

tanque de combustível e ar comprimido em alumínio, supressão do pneu 

sobressalente, da pala do sol e das buzinas de ar comprimido.  

Uma vez que não existem para todos os países fora da Europa dados de 

mapas GPS, os clientes podem sempre optar entre os modelos e pacotes 

EfficientLine, o EfficientCruise e o EfficientRoll. 
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#MANiaa – O social stream da MAN para a IAA 

 


