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Transporte de longo curso do futuro: apresentação 

do conceito MAN TGX Híbrido na IAA  

No transporte de longo curso continua a verificar-se um grande 

potencial para a redução de emissões de CO2 

 

No futuro, os motores híbridos em veículos comerciais farão parte do 

conceito de accionamento em todos os campos de aplicação. De acordo 

com as diferentes exigências em termos de accionamento para os 

autocarros e camiões no transporte urbano, de longo curso ou para 

veículos especiais são necessários conceitos híbridos diferentes: 

actualmente, o autocarro urbano já utiliza uma série híbrida a diesel e 

eléctrica. Com o veículo de pesquisa Metropolis, a MAN construiu um 

camião pesado totalmente eléctrico com Range Extender para tarefas na 

cidade.  

Com o TGX híbrido, a MAN apresenta no IAA um veículo conceptual para 

um accionamento híbrido optimizado em termos de TCO (Total Costs of 

Ownership – Custos Totais de Propriedade). Para camiões pesados em 

transporte de longo curso é indicada a tecnologia de híbrido-paralelo 

diesel-elétrico. O motor a diesel é a fonte de accionamento principal – o 

accionamento a diesel permite recuperar a energia de travagem, conservá-

la e utilizá-la novamente. Em longas distâncias, a maioria dos quilómetros 

de transporte serão percorridos de forma a que todos os veículos 

comerciais com aplicações híbridas tenham um maior potencial para 

redução de emissões de CO2.  

O TGX híbrido será accionado com um híbrido paralelo, no qual poderá ser 

injectado um motor a diesel com 440 CV e um motor eléctrico com 130 kW 

de potência de accionamento. Em funcionamento sem entrada de 

combustível e na travagem, o motor eléctrico funciona como gerador. Uma 

caixa de velocidades TipMatic da MAN transfere a força para o eixo 

traseiro.  

A energia recuperada é armazenada numa bateria com uma capacidade 

de cerca de 2 kilowatt-hora. O TGX híbrido usa essa energia para 

proporcionar mais binário para o motor a diesel em inclinações. O motor a 

diesel pode ser operado num regime de velocidade económico e o binário 
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adicional permite evitar mudanças para baixo em montanhas e, dessa 

forma, poupar combustível.  

Heinz-Jürgen Löw, Sales & Marketing, MAN Truck & Bus: "A MAN 

apresenta no IAA o conceito do TGX híbrido para demonstrar as vantagens 

dos motores híbridos no transporte de longo curso para o operador e para 

o ambiente. Estamos ansiosos para conversar com os nossos clientes 

internacionais." 

O conceito híbrido no TGX foi desenvolvido para a optimização dos TOC 

(Total Costs of Ownership – Custos Totais de Propriedade). Em primeiro 

plano está a poupança de combustível através de um menor número 

mudanças de velocidade e da recuperação da energia cinética na 

travagem e na descida em montanhas. Os testes apresentaram para esta 

interpretação um potencial de poupança de combustível de cerca de 8%, 

correspondendo a uma redução de CO2 do mesmo valor. 

Uma vez que o motor eléctrico trabalha apenas como apoio do motor a 

diesel, isso permite que o sistema seja mais leve: Os componentes 

híbridos deste sistema pesam cerca de 400 quilogramas. A MAN centrou 

assim as funcionalidades na poupança de combustível: um sistema com o 

qual um camião pesado pode ser conduzido de modo totalmente eléctrico 

em curtas distâncias, seria, em contrapartida, tecnicamente mais complexo 

e a bateria seria significativamente maior, mais pesada e mais cara. 
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