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Personalizado e eficiente: Camiões MAN 

 

As melhorias dos detalhes e as variantes específicas do sector 

enriquecem a gama de produtos da MAN 

 

Após a introdução dos modelos Euro 6 nas séries TGL, TGM, TGS e TGX, 

a MAN completa a gama de produtos com variantes adaptadas 

especificamente aos sectores e proporciona novas soluções para os 

clientes. 

 

Tanques de diesel maiores para um maior alcance 

Para os camiões tractores com semi-reboque TGX, a MAN aumentou o 

volume máximo possível do tanque de diesel. Um volume grande do 

tanque significa menos paragens para abastecimento, contribuindo assim 

para um menor consumo de combustível e uma maior eficiência. As 

fábricas, que possuem um ponto de abastecimento próprio e barato, 

podem fazer melhor uso deles com tanques maiores. Se até agora era 

possível haver tamanhos de tanques de 1160 litros no máximo, a 

capacidade dos veículos tractores, com uma distância entre eixos de 3900 

milímetros, aumenta para 1400 litros. No caso do camião tractor com semi-

reboque menor com 3,6 metros de distância entre eixos, o volume máximo 

do tanque é agora de 1330 litros. Mais concretamente, isto significa: 580 

litros à direita, 750 litros à esquerda e até 80 litros AdBlue à esquerda. 

Para conseguir o espaço no quadro necessário para isso, as baterias do 

veículo passaram para o quadro traseiro. 

 

Motores D26 concebidos para serem eficientes 

A rentabilidade continua a estar em primeiro plano na MAN. Por isso, a 

MAN aperfeiçoou o portfólio completo dos motores D26 para camiões. Na 

série de motores Common Rail D26 com 12,4 litros de cilindrada, 

encontram-se agora disponíveis não só os níveis de potência 440 CV e 

480 CV, mas também uma nova versão de 400 CV. 
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O motor D26 da MAN obtém também, em conjunto com a MAN TipMatic 2, 

a função TopTorque. Nos níveis de potência 400, 440 e 480 CV, o binário 

sofre um aumento de 200 Nm nas duas velocidades mais altas. Isto faz 

com que na versão de 400 CV, o binário aumente para 2100 Nm, na 

versão de 440 CV para 2300 Nm e, na variante mais potente com 480 CV, 

o binário aumenta para um máximo de 2500 Nm. 

 

Faróis traseiros com tecnologia LED 

Os faróis traseiros dos MAN TGS e TGX possuem um design novo e 

atraente. Em 2015, os faróis traseiros LED surgirão como opção no 

programa. As suas vantagens: maior vida útil, consumo de energia inferior, 

resposta mais rápida, maior segurança.  Os transportadores de 

mercadorias perigosas com o equipamento de segurança predeterminado 

de acordo com ADR são beneficiados, pois, por razões de protecção 

contra explosão, não devem ser montadas luzes nas quais o filamento 

quente permaneça exposto, devido ao perigo de danos. 

 

Nova plataforma de fábrica para tarefas especiais 

As tarefas especiais de transporte e estruturas requerem plataformas 

adaptadas. Novo na gama de produtos da fábrica: Plataforma para 

transportadores de veículos e camiões de cinco eixos. O fornecimento de 

fábrica reduz o tempo da produção e inclui as garantias normais da fábrica. 

A MAN adapta individualmente a plataforma da série MAN TGS para o 

transporte de veículos. A montagem de um eixo morto dianteiro, cuja roda 

maior tem 17,5 polegadas, e com uma carga útil de 4,5 toneladas, o 

rebaixamento da suspensão pneumática no eixo dianteiro, a modificação 

da cabine rebaixada 30 milímetros com tecto plano ou um tecto plano com 

inclinações de 10º ou 16º fazem parte das extensas modificações. 

Trabalhos semelhantes são efectuados no chassi 4x2 ou nos camiões 

tractores com semir-reboque. 

A MAN satisfaz a crescente procura de plataformas de cinco eixos. A maior 

economia de transporte devido a estruturas mais eficientes ou a normas 

legais relacionadas com as cargas dos eixos, aumentam o interesse dos 

clientes no MAN TGS com a configuração de eixos 10x4. As bombas e 

misturadoras de cimento, camiões basculantes ou a montagem de gruas 

de carga sólidas atrás da cabine são apenas alguns exemplos típicos do 

scetor. A MAN melhorou o chassi com um eixo morto traseiro controlado, 
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de elevação e com suspensão pneumática, o qual apresenta uma 

capacidade de carga de nove toneladas. 

Os camiões de recolha de leite e os distribuidores de óleo quente 

necessitam de maior espaço livre para o painel de válvulas do lado direito 

do quadro - os camiões de recolha do lixo necessitam de espaço para a 

montagem da escada lateral. Por isso, a MAN fornece, de fábrica, uma 

modificação, direccionada para o setor, da disposição dos componentes de 

gases de escape na série TGS. O sistema de controle de emissão, que 

normalmente se encontra fixado à direita no caso de uma plataforma, tem 

que ser por isso deslocado. Neste caso, o silenciador encontra-se do lado 

esquerdo.  

 

MAN TGX EfficientLine também para o transporte de longo curso em 

todo o mundo 

A rentabilidade, o conforto do motorista e o nível de desempenho são o 

foco dos clientes também nos mercados fora da Europa. A MAN apresenta 

o MAN TGX no mercado sul africano e, com a cabine XLX larga e 

volumosa, define padrões em termos de conforto para o motorista. Estão a 

ser analisados outros mercados para esta versão. O potente motor D26 

Common Rail 540 CV certificado no Euro 5 marca pontos com os grandes 

valores de desempenho no que diz respeito ao baixo consumo de 

combustível. O princípio da MAN EfficientLine de economia de combustível 

está novamente presente no equipamento com Air Pressure Managements 

(APM) com compressores de ar desactiváveis, pacote AERO, rodas em 

alumínio e MAN TipMatic. Estes MAN TGX estão equipados com o 

eficiente sistema de travagem MAN PriTarder. Adaptados à configuração 

das condições da estrada específicas da região através da aspiração do ar 

levantada, do grande volume do tanque, bem como de uma permissão de 

até 65 toneladas de peso total de tracção, estes camiões tractores com 

semi-reboque são muitas vezes utilizados com dois semi-reboques. 

 

#MANiaa – O social stream da MAN para a IAA 

 

 

 


