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A eficiência encontra o desempenho: 

Destaque da MAN é TGX D38 de 520 a 640 CV 

Lançamento de vendas para a série de motores D38 Euro 6 na 

IAA 2014 

 

A MAN apresenta o seu último destaque: o TGX D38. Os engenheiros da 

MAN criaram o camião de alto desempenho para tarefas desafiantes de 

transporte e desenvolveram uma linha de transmissão personalizada com 

inúmeras novas funções de eficiência. No centro disso está o recém-

desenvolvido motor D38 com seis cilindros e 15,2 l, que apresenta 

potência superior e adiciona 520, 560 e 640 cavalos de potência à linha de 

modelos TGX.  

O MAN TGX D38 será lançado no mercado na IAA 2014 em Hanover, 

Alemanha. Os primeiros veículos para clientes serão lançados ao mesmo 

tempo. 

 

Cadeia cinemática de força: fusão de alta performance entre 

eficiência e potência 

O novo destaque da MAN retoma o foco da empresa no custo total de 

propriedade (TCO): o TGX D38 não estabelece nenhum novo recorde em 

termos de potência, mas combina desempenho com eficiência.  

O binário do motor é ideal para todas as proporções de eixo, desde os 

eixos curtos para veículos de tracção até à mais alta rotação de 

engrenagem para camiões de transporte em longa distância. Graças ao 

motor com turbo-alimentação de dois estágios, o binário máximo está 

disponível a 930 rpm. O TGX D38 é, portanto, feito sob medida para uma 

condução eficiente de longa distância em baixas velocidades. Os binários 

máximos de 2.500 Nm (520 CV), 2.700 Nm (560 CV) e 3.000 Nm (peso 

pesado 640 CV) estão inteiramente disponíveis em todas as marchas. 
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Novas funções para economia de combustível 

Com o TGX D38, a MAN oferece o controlo de velocidade de cruzeiro 

EfficientCruise controlado por GPS. O sistema reconhece subidas e 

declives à frente e calcula a velocidade mais económica. O sistema, que o 

motorista pode ajustar para uma das quatro configurações dependendo do 

volume de tráfego, oferece um potencial de economia de combustível de 

até 6% para transportes de longa distância.  

O TGX D38 combina-se com o novo MAN TipMatic 2 em todas as versões 

do modelo. Ele também apresenta três novas funções de caixa de 

velocidades– Speed Shifting, EfficientRoll e Idle Speed Driving–, todas 

contribuindo para tornar o TGX particularmente eficiente. A Speed Shifting 

reduz as interrupções na tracção devido à rápida mudança nas marchas 10 

a 12. Em quase todos os momentos da viagem, planos ou ligeiramente 

inclinados, o EfficientRoll, que é oferecido como alternativa para o 

EfficientCruise, economiza combustível ao colocar a caixa de velocidades 

em ponto morto. No trânsito pára-arranca e nas manobras, o modo Idle 

Speed Driving do D38 permite que ele ande graças ao alto binário na mais 

baixa velocidade e, portanto, economiza combustível em baixa velocidade.  

 

Gama de modelos do MAN TGX D38  

A gama dos modelos TGX é um reflexo da sua versatilidade: está 

disponível com volante à esquerda ou à direita e pode ser usado em 

combinação de cabines XL, XLX e XXL. A MAN oferece aos seus clientes 

uma larga variedade de configurações de eixo para camiões semi-

reboques e chassis para carroçarias.  

Os clientes de camiões reboque e de longa distância podem escolher 

semi-reboques e chassis com suspensão 4x2 com feixe de molas 

/pneumática ou o modelo com suspensão pneumática integral 4x2. Os três 

eixos permitem maior peso total no modelo 6x2 com eixos dianteiro e 

traseiro. Com o 6x4 com dois eixos traccionados, o MAN TGX D38 oferece 

tração superior para semi-reboques e chassis de tracção.  

O TGX D38 não só garante o prestígio de um modelo topo de linha, mas é 

também a solução de transporte mais eficiente para condução de longa 

distância em terrenos difíceis, com capacidade de carga total de 40 a 

44 toneladas. Com caixas de velocidades de transmissão directa 

particularmente eficientes, podem-se transportar pesos brutos de até 65 

toneladas. No tráfego de tracção com potência intensa, o MAN TGX D38 
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pode puxar até 90 toneladas com caixas de velocidades overdrive (OD) 

com os equipamentos correctos.  

Os veículos peso-pesado com quatro eixos são projectados como 8x4/4 

com dois eixos traseiros accionados com duas unidades de embraiagem 

conversora e caixas de câmbio OD para pesos brutos de até 

250 toneladas. 

 

Ideal para uso em transporte de longa distância com altos pesos 

brutos de reboque constantes 

O MAN TGX D38 oferece mais que potência na estrada – acima de tudo, é 

muito económico. Na Europa, o máximo peso bruto de tracção permitido é 

de 40 toneladas, combinado com uma carga de até 44 toneladas. Em 

alguns países podem ser permitidas até 65 toneladas. Para os veículos de 

clientes que frequentemente chegam a esses limites de reboque, o 

TGX D38 oferece uma atractiva combinação de extraordinário 

desempenho e relação custo-benefício. Para viagens em terreno difícil, o 

TGX D38 tem reserva de potência à sua disposição, assim como força 

propulsora para subidas. Com sistemas de travagem contínua de alto 

desempenho de até 500 kW, pode-se percorrer com o TGX D38 subidas 

muito íngremes com velocidade média-alta. Isso possibilita mais agilidade 

no transporte, mesmo em trajectos difíceis. A MAN projectou o TGX D38 

como o veículo ideal para tais condições severas de longa distância e 

oferece uma adequada variedade de opções.  

O sistema de exaustão compacto para o TGX D38 proporciona muito mais 

espaço disponível no chassi e alta capacidade no tanque. As dimensões 

do silencioso traseiro não são diferentes das medidas dos veículos com 

motores D26. O cliente pode escolher tanques de combustível com 

capacidade de até 1.400 litros, possibilitando longo alcance. 

 

Binário máximo em baixas velocidades do motor: o camião de tracção 

TGX D38  

Em termos de traçcão, o MAN TGX D38 é um veículo ideal para uso em 

obras de construção, na indústria madeireira, na descarga de resíduos e 

com guindastes. A alta potência do motor permite conduzir cargas pesadas 

além de alcançar velocidades médias elevadas para a tracção de pesos-

pesados. O veículo está disponível com altura de chassi normal e média e 

com robustos pára-choques de aço. 
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Na aplicação em obras de construção em tarefas como puxar reboques 

rebaixados com máquinas pesadas, o TGX D38 revela-se 

verdadeiramente, movendo pesos brutos de até 65 toneladas. As áreas 

típicas de uso incluem comboios pendulares articulados ou basculantes 

6x4 frequentemente usados com atrelados, além de veículos de recolha de 

resíduos com carga pesada.  

Os turbo-compressores de dois estágios característicos dos motores MAN 

significam que este TGX alcança o seu binário nominal em 930 rpm. Com 

a sua ampla banda de potência, o binário total está disponível entre 930 e 

1.350 rpm. Isso significa que nas aplicações de tracção este modelo 

baseia-se na sua grande força em baixa velocidade, acelerando desde o 

início e mantendo elevado o binário do motor em altas velocidades. 

 

Desempenho superior em transporte pesado com 640 CV 

O motor D38 com 640 CV é usado exclusivamente no transporte pesado. 

O novo MAN TGX 41.640 8x4/4 com quatro eixos combina o motor D38 e 

o MAN TipMatic 2 com a embraiagem do conversor de binário padrão. 

Graças ao potente binário de 3.000 Nm, até transportes pesados de 

250 toneladas podem ser movidos de maneira suave e possante. A 

embraiagem do conversor permite manobras muito precisas em espaços 

apertados, em rampas e com cargas pesadas.  

O recém-desenvolvido travão com válvula de turbo-exaustão EVB, de alto 

desempenho, é ideal para uso no sector pesado: uma capacidade de 

travagem de 600 kW está continuamente presente no motor. Combinado 

com o intarder lateral da engrenagem, a capacidade total de travagem é de 

750 kW.  

Com a introdução do D38 para uso pesado, a MAN está a expandir a sua 

linha neste sector. Para as cabines agora há a escolha entre todas as 

larguras XL, XLX e XXL, e actualmente há também o volante à direita, de 

fábrica. Como anteriormente, o modelo com dois eixos direccionais está 

disponível com suspensão com feixes de molas e pneumática. Há uma 

nova opção para usar a versão com eixos traseiros de suspensão 

pneumática como camião tractor de lastro. Importante para operadores de 

transporte pesado: as distâncias entre eixos na nova versão do Euro 6 com 

o motor D38 são as mesmas do projecto Euro 5 com motor V8. Isto 

significa que não existem mudanças nas características de curva do 

veículo rebocador e do atrelado ou semi-atrelado conectados. Portanto, as 

autorizações de transporte existentes continuarão válidas, sem alteração.   
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A linha de veículos de transporte pesado da MAN inclui muito mais que a 

classe Premium com 640 CV. Os pesos de tracção do veículo de até 

180 toneladas são possíveis com o motor D38 com 560 CV e 2.700 Nm. 

Para as cargas mais pesadas, a MAN coloca também à disposição 

adaptações para a configuração de 10x4. 

 

#MANiaa – O social stream da MAN para a IAA 

 


