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A combinação de eficiência e rendimento: 

apresentação do produto emblemático da MAN, o 

TGX D38 

 

 Motores eficientes de 520, 560 e 640 CV  

 O controlo da velocidade de condução por GPS 

EfficientCruise permite uma poupança de até seis por cento 

 Lançamento na Feira Internacional do Automóvel (IAA) 2014 

 

O TGX D38 é o novo produto emblemático da MAN. Os engenheiros da 

MAN conseguiram um camião de alto rendimento para tarefas de 

transporte exigentes e, com ele, um conjunto propulsor à medida com 

várias novidades relacionadas com funções eficientes. O elemento 

principal é o desenvolvimento do novo motor de seis cilindros em linha 

D38, com 15,2 l de cilindrada.  

Está assim disponível uma potente e ampla gama de modelos TGX com as 

potências de 520, 560 e 640 CV. O motor D3876 combina diversas ideias 

dos responsáveis pelo desenvolvimento na MAN que lhe conferem uma 

excelente fiabilidade e uma grande eficiência no consumo. É um símbolo 

da competência dos motores da MAN e, desde a ideia original de Rudolf 

Diesel, já houve grandes avanços no desenvolvimento da tecnologia a 

diesel como fonte de propulsão essencial para veículos industriais. 

Na IAA 2014, que se realiza em Hannover, o TGX D38 assinalará o seu 

lançamento mundial. Na mesma IAA, terá também lugar a entrega dos 

primeiros veículos aos clientes. 

 

Conjunto propulsor: a combinação de potência e eficiência de nível 

superior 

No seu produto emblemático, a MAN tem também em especial atenção os 

custos totais de exploração (TCO): o TGX D38 da MAN não estabelece 

qualquer novo recorde no que se refere a cavalos, no entanto, combina um 

rendimento de nível superior com uma excelente eficiência.  
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Graças ao turbocompressor de dois estágios do motor, o binário está 

totalmente disponível a partir de 930 rotações por minuto. O potente 

binário do motor D38 está ajustado de forma ideal à largura de banda das 

desmultiplicações do eixo, desde os grupos curtos para veículos de 

tracção até aos eixos de grupo comprido para transportes de longo curso. 

O TGX D38 está, assim, desenhado para uma condução eficiente de nível 

superior, para longas distâncias a baixa rotação. Os binários máximos de 

2500 Nm (520 CV), 2700 Nm (560 CV) e 3000 Nm (640 CV, transportes 

especiais) estão completamente disponíveis em todas as potências.  

 

Funções da caixa de velocidades para a poupança de combustível 

O TGX D38 pode ser combinado com a TipMatic 2 da MAN em todas as 

variantes do modelo. Oferece três novas funções da caixa de velocidades 

que contribuem para aumentar a eficiência do TGX, especialmente em 

caso de uma potência superior: 

 Speed Shifting: a TipMatic 2 muda mais rapidamente entre as três 

velocidades superiores 10, 11 e 12. Deste modo, a caixa de 

velocidades consegue, por exemplo, mudar para uma velocidade 

inferior, mais rapidamente nas subidas e o momento de interrupção da 

força de tracção é mais curto. Isto permite conservar um impulso maior 

e poupar combustível.  

 

 EfficientRoll: a nova função EfficientRoll da caixa de velocidades foi 

concebida para a passagem por auto-estradas e estradas com uma 

ligeira descida. Também nas zonas praticamente planas ela permite 

poupar combustível quando o veículo reage automaticamente nos 

troços com uma ligeira descida. A nova TipMatic 2 da MAN coloca-se 

então automaticamente em ponto morto e deixa que o veículo se 

desloque sem que o efeito do travão motor reduza a velocidade do 

veículo. Desta forma, o veículo ganha impulso nas descidas ligeiras, 

aproveitando-o nos seguintes troços planos ou de ligeira subida. Se, 

durante a rodagem, o camião acelerar para além da velocidade 

especificada ou permitida, a TipMatic 2 da MAN repõe a mudança 

automaticamente. Também o volta a fazer caso o condutor trave ou 

acelere, ou se o controlo de velocidade de condução acelerar o veículo 

para manter a velocidade.  
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 Idle Speed Driving: a função Idle Speed Driving utiliza o binário 

elevado do motor de 15,2 l com as rotações mais baixas. Isto permite o 

arranque do TGX D38 da MAN de forma mais cómoda e com uma 

maior poupança de combustível. Na gama de velocidades "D", o 

veículo desloca-se em regime de ralenti quando o condutor afasta o pé 

do pedal de travão. Não é necessário acelerar para arrancar: a 

embraiagem fecha a partir de um regime de ralenti de 600 rpm, o que 

permite arrancar ou manobrar o veículo de forma sensível e uniforme, 

especialmente em subidas e com grandes cargas.  

 

Controlo de velocidade de condução por GPS e novos sistemas de 

assistência 

Com o TGX D38, a MAN apresenta também uma nova geração de 

sistemas de segurança e assistência: o controlo de velocidade de 

condução pelo GPS MAN EfficientCruise, que regista com antecedência o 

traçado das estradas com subidas ou encostas iminentes e ajusta a 

velocidade de forma a optimizar o consumo. O MAN EfficientCruise 

reconhece as subidas e encostas dos troços próximos graças ao material 

cartográfico armazenado. Isto permite uma condução automática do 

camião com uma grande antecipação, com o objectivo adicional de ganhar 

impulso antes da subida e deslocar-se a uma velocidade reduzida no final 

da mesma. A utilização do MAN EfficientCruise no transporte de longo 

curso ou de distribuição permite reduzir o consumo de combustível de um 

camião até cerca de seis por cento, sem qualquer perda de tempo durante 

o percurso. O assistente ajuda o condutor nos percursos de longo curso ao 

encarregar-se da exigente tarefa de acelerar com a máxima antecipação, 

também em etapas com várias horas de duração. 

Nas subidas, o EfficientCruise anula a mudança para uma velocidade 

inferior da TipMatic 2 da MAN se previr que é possível alcançar o final da 

subida com a velocidade existente. Caso o condutor seleccione a 

velocidade desejada e a tolerância de velocidade (existem quatro níveis 

possíveis de tolerância), o EfficientCruise calcula a velocidade adequada 

para optimizar o consumo em subidas e em descidas, adaptando a 

velocidade de condução da forma correspondente. O condutor pode, a 

qualquer momento, ajustar a dimensão da divergência da velocidade pré-

determinada à situação de condução. Os quatro níveis testados na prática 

permitem ao condutor seleccionar o ajuste adequado com maior facilidade. 

No momento da activação, seleciona-se sempre o nível 3, que 

corresponde a uma diferença de +/- 7 km/h. O nível 4 permite uma 
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liberdade de movimento para cima ou para baixo ainda maior com uma 

densidade de tráfego reduzida, enquanto os níveis 1 e 2 são boas opções 

de condução em situações com uma densidade de tráfego mais elevada. 

No TGX D38 da MAN, o sistema de assistência de travagem de 

emergência EBA (Emergency Brake Assist) é equipamento de série. O seu 

objectivo é impedir ou reduzir o nível de gravidade nos acidentes por 

colisão nas estradas e auto-estradas (cerca de 32% do total de acidentes 

de camiões pertence a esta categoria). O EBA regista os objectos que 

circulam ou se encontram à frente do veículo na mesma faixa de rodagem, 

com a ajuda de um sensor de radar montado no centro da frente do 

veículo. Se o condutor não reagir aos avisos, o sistema de assistência de 

travagem de emergência (EBA) activa automaticamente uma travagem de 

emergência. O equipamento de série inclui igualmente o sistema 

electrónico de estabilidade (ESP) que controla também os travões de 

reboques e semi-reboques. 

A MAN tornou o sistema de manutenção na faixa de rodagem (LGS, Lane 

Guard System) ainda mais cómodo para o condutor e apresentará a nova 

geração na IAA 2014. A maior resolução da câmara permite controlar com 

maior precisão a manutenção correcta do veículo na faixa de rodagem. 

Com a observação precisa do curso das faixas de rodagem e das suas 

delimitações, o assistente avisa posteriormente, o que torna a condução 

prolongada com o assistente ainda mais cómoda. 

O controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro (ACC) regulado pela 

distância adapta automaticamente a velocidade de cruzeiro em auto-

estradas e estradas nacionais amplamente desenvolvidas e mantém uma 

determinada distância de segurança. O controlo de velocidade de 

condução em função da distância aumenta a comodidade de 

manuseamento e proporciona uma maior segurança de condução ao 

melhorar o bem-estar do condutor. Se a distância de segurança do veículo 

relativamente ao veículo que circula à sua frente diminuir, o sistema reduz 

automaticamente o binário motor. Se o veículo que circula à frente travar 

bruscamente, o ACC activa os travões com um terço da força de travagem 

disponível como máximo. 

 

O novo motor: conceito fiável com custos totais de exploração (TCO) 

reduzidos 

Com o D3876 de seis cilindros em linha de 15,2 litros, a MAN desenvolveu 

um motor diesel para camiões, extremamente fiável e eficiente para tarefas 
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de transporte exigentes. O novo motor combina diversas características 

construtivas com o objectivo de reduzir os custos de operação globais 

durante a vida útil do veículo. As suas características principais são a 

fiabilidade e a durabilidade da construção, o baixo consumo de 

combustível e a manutenção reduzida do motor. 

Como motor de 6 cilindros em linha, o novo D38 partilha a construção 

básica e os materiais de grande resistência dos motores D20 e D26, 

baseando-se num conceito que já demonstrou a sua eficácia em milhões 

de quilómetros. Simultaneamente, no momento de desenvolver o D3876, 

os engenheiros da MAN tiveram em conta todos os conhecimentos 

registados sobre os motores modernos. Para conseguir os melhores 

resultados relativamente ao rendimento, fiabilidade, eficiência do 

combustível, peso e facilidade de manutenção, aplicaram-se novas 

tecnologias em múltiplos grupos de funções. Um sistema de injecção 

Common Rail da terceira geração com uma pressão de alimentação de 

2500 bar permite refinar ainda mais a formação da mistura e a optimização 

do jacto na injecção de combustível, conseguindo-se assim uma 

combustão com poucas partículas e com uma eficiência óptima do 

combustível. Nesta nova geração, a bomba de combustível também requer 

uma potência inferior, contribuindo desta forma para a poupança de 

combustível. 

Os materiais básicos resistentes são a base de um motor leve: a MAN 

conseguiu reduzir o peso em 160 kg, em comparação com o potente motor 

Euro 5 D28. Para tal contribuiu o cárter do volante do motor em alumínio 

com suportes de motor fundidos. O cárter inferior e a cabeça são 

produzidos em plástico de grande resistência a cargas e impactos. Este 

material constitui também a estrutura acústica do cárter inferior, 

patenteada pela MAN, que reduz o ruído emitido pelo motor. 

Na cabeça do D3876, a MAN incluiu de série outras ideias para uma 

fiabilidade máxima. Pela primeira vez num motor diesel para camiões, a 

MAN introduziu válvulas de globo no D3876. Esta característica de 

construção reforça as válvulas de entrada e de escape para evitar que se 

deformem ao abrir ou ao fechar. A válvula e a sede da válvula encontram-

se no ângulo adequado. Graças ao mesmo, o intervalo entre ajustes do 

conjunto de válvulas é duplicado: só é necessário ajustar as válvulas a 

cada duas mudanças de óleo. Os intervalos de mudança de óleo e o 

intervalo de manutenção do filtro de partículas mantêm-se como no MAN 

D26. 
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A nova refrigeração descendente introduz o líquido refrigerante na cabeça 

directamente a partir de cima, nos pontos com grande carga térmica, o que 

reduz o desgaste. No D38, a MAN incluiu anéis contra incêndios na borda 

superior das camisas dos cilindros que previnem a acumulação de 

calamina (carvão) e, consequentemente, o desgaste da superfície de 

rodagem. Os motores conseguem assim um menor consumo de óleo e 

uma lubrificação fiável dos cilindros durante uma vida útil prolongada. 

A MAN consegue igualmente uma vida útil mais longa graças a outra 

característica de construção: em cada cilindro, oito parafusos de cabeça 

cilíndrica pressionam a cabeça e o casquilho de forma muito uniforme 

contra o bloco do motor. Além do consumo de óleo reduzido e do 

consequente prolongamento dos intervalos de limpeza do filtro, a duração 

da junta da cabeça também é prolongada, contando com a mesma vida útil 

global do motor. 

O turbo de dois estágios testado garante o fornecimento ideal de ar de 

combustão ao motor numa ampla gama de rotações. O D38 da MAN 

disponibiliza o seu binário total de 2500 a 3000 Nm, de acordo com o nível 

de potência, já desde as 930 rpm. Desta forma, o intervalo de velocidades 

principal desloca-se até um número de rotações inferior para minimizar o 

consumo e reduzir o desgaste. 

 

Air Pressure Management mais potente 

Tal como nos modelos EfficientLine, a MAN oferece no seu modelo 

superior um compressor de ar que se activa em função das necessidades. 

O Air Pressure Management (APM) reduz o tempo de funcionamento em 

cerca de 90% no transporte de longo curso, em comparação com um 

compressor de ar pneumático em funcionamento permanente, o que 

permite também uma poupança de combustível. No TGX D38, a MAN 

optimizou o APM para a elevada necessidade de ar das aplicações do 

veículo nesta classe de potência. Em vez do APM de 1 cilindro dos 

modelos mais pequenos, o D38 inclui um APM de 2 cilindros com uma 

cilindrada de 476 cc. Para uma necessidade de ar ainda maior, no caso do 

transporte pesado, a MAN disponibiliza opcionalmente um compressor de 

ar permanente com 720 cc de cilindrada. 
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Sistemas de travagem contínua com uma potência de travagem de até 

600 kW 

Os travões potentes do motor proporcionam uma grande segurança como 

sistemas de travagem contínua sem desgaste. Enquanto travões contínuos 

principais que trabalham com regimes de motor elevados, o seu potente 

efeito de travagem está também disponível para velocidades de condução 

reduzidas, de acordo com a velocidade seleccionada. O travão da válvula 

de escape EVB (Exhaust Valve Brake) oferece no TGX D38 uma potência 

de travagem de até 340 kW.  

Nos veículos para transportes especiais D38 foi introduzida pela primeira 

vez uma variante do travão motor ainda mais potente: o Turbo EVB. Com 

uma sobrealimentação específica, conseguirá alcançar um aumento de 

potência de travagem de até 600 kW no funcionamento do travão motor. O 

Turbo EVB estará disponível inicialmente no TGX D38 para transportes 

especiais e, posteriormente, nos restantes veículos D38.  

Controlados pelo BrakeMatic da MAN, o travão motor, o Intarder e o travão 

de serviço estão unidos no TGX D38. A nova geração do Intarder 

proporciona um binário de travagem de 3500 Nm e uma potência de 

travagem de 500 kW. Além do aspecto da segurança, a gestão dos travões 

também foi concebida para prolongar ao máximo a vida útil das peças 

sujeitas a desgaste, tais como as pastilhas e os discos de travão, e para 

que o desgaste seja uniforme. Para os clientes, isto significa uma redução 

dos tempos de inactividade, já que todas as peças sujeitas a desgaste 

podem ser substituídas numa só ida à oficina. 

 

A gama de modelos TGX D38 

A variedade de modelos do TGX mais potente corresponde à variedade 

das suas possibilidades de aplicação: está disponível com volante à 

esquerda e à direita e pode ser combinado com as cabinas XL, XLX e XXL. 

A MAN disponibiliza aos seus clientes inúmeras configurações de eixos, 

como tractores e chassis para carroçarias. Os clientes de transportes de 

tracção e de longo curso podem seleccionar tractores e chassis com 

suspensão por mola e pneumática 4x2 e suspensão pneumática integral 

4x2. Os veículos de três eixos permitem, como 6x2 também com eixos 

livres dianteiros e traseiros, um peso total maior do tractor. Como 6x4 com 

tandem traseiro, o TGX D38 oferece a melhor tracção para tractores e 

chassis de tracção. Os veículos de veículos especiais de quatro eixos 

estão equipados, como 8x4/4, com três eixos traseiros de até 41 toneladas 
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de peso bruto máximo e 250 toneladas de peso bruto total combinado 

(PBTC). 

Com isto, o TGX D38 oferece não só o prestígio do modelo superior como 

também a solução de transporte com maior eficiência em longas distâncias 

por topografias complexas e com uma carga completa de 40 a 

44 toneladas. A caixa de velocidades DirectDrive, com um consumo de 

combustível especialmente reduzido, permite PBTCs de até 65 toneladas. 

No transporte de tracção de grande potência, o TGX D38 consegue puxar, 

em geral, até 65 toneladas com a caixa de velocidades Overdrive (OD). Na 

versão para cargas pesadas com conversor de binário e caixa de 

velocidades OD é possível ter PBTCs de até 250 toneladas sem 

problemas. 

 

Aplicação no transporte de longo curso com PBTCs 

permanentemente elevados 

O TGX D38 da MAN oferece muito mais que a fascinante potência de nível 

superior em estrada: este veículo é, além disso, particularmente rentável. 

Na Europa é permitido um PBTC máximo de 40 toneladas, combinado com 

um transporte ferroviário de até 44 toneladas. Para os clientes que 

alcançam frequentemente estes PBTCs, o TGX D38 oferece uma 

combinação magnífica de potência de transporte de nível superior e 

eficiência nos custos. Para os percursos de grande exigência topográfica 

para o veículo, o TGX D38 disponibiliza reservas de potência de grande 

duração e rendimento a velocidades médias nas subidas. A grande 

potência dos sistemas de travagem contínua do D38 permite conduzir a 

velocidades médias elevadas nos troços com subidas. Desta forma, é 

igualmente possível alcançar velocidades elevadas de transporte nos 

trajectos difíceis. 

A MAN concebeu o TGX D38 como veículo ideal para a utilização em 

longas distâncias complexas e oferece para tal os veículos básicos 

adequados.  

O sistema de escape compacto do TGX D38 permite um grande espaço 

disponível no chassi e um depósito de grande capacidade. As dimensões 

do silenciador final são as mesmas das dos veículos com o motor D26. O 

cliente tem à sua disposição depósitos de combustível com uma 

capacidade de até 1400 l que permitem realizar de forma cómoda longas 

distâncias. 
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Binário com o regime de rotações mais reduzido: D38 em aplicações 

de tracção pesada 

O TGX D38 representa, no âmbito da tracção, um veículo ideal para as 

aplicações de construção, para o sector da madeira, a eliminação de 

resíduos e gruas. A grande potência do motor permite conduzir 

simultaneamente com grandes cargas a velocidades elevadas, em 

aplicações de tracção pesada. Está disponível com a altura normal ou 

média e com pára-choques resistentes em aço. 

Em obras, por exemplo quando se pretende puxar semi-reboques de 

plataforma baixa com maquinaria de construção pesada, o D38 move 

PBTCs de até 65 toneladas sem qualquer problema. Algumas aplicações 

típicas são as banheiras, camiões basculantes 6x4 com funcionamento 

com reboque frequente, e camiões basculantes pesados de descarga por 

rolamento.  

Graças ao turbo de dois estágios, característica dos motores da MAN, o 

TGX D38 alcança o seu binário nominal já às 930 rpm. O binário completo 

pode ser utilizado, além disso, numa ampla gama de rotações, entre 930 e 

1350 rpm. O TGX D38 proporciona, assim, nas aplicações de tracção, uma 

força de arrasto de nível superior com rotações baixas, permitindo mudar 

mais cedo para uma velocidade superior e manter a força do binário das 

velocidades mais elevadas. 

 

Aplicação no transporte especial com até 640 CV 

Os veículos de transporte especial são outro dos campos de aplicação 

para os quais foi concebido o TGX D38. O TGX D38 oferece aqui a sua 

máxima potência, de até 640 CV.  

Os tractores para transportes especiais do D38 da MAN incluem um 

conversor de binário (WSK) para a transmissão de força que precede a 

TipMatic 2 da MAN. Esta combinação permite aplicar o binário máximo de 

3000 Nm do D38 suavemente e sem limites na estrada. A função Idle 

Speed Driving da nova TipMatic 2 da MAN garante um comportamento de 

velocidade ideal ao manobrar ou avançar lentamente com veículos de 

transportes especiais. Na gama de velocidades "D", o veículo desloca-se 

em regime de ralenti quando o condutor afasta o pé do pedal de travão. 

Não é necessário acelerar para arrancar: a embraiagem fecha a partir de 

um regime de ralenti de 600 rpm, o que permite arrancar ou manobrar o 
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veículo de forma sensível e uniforme, especialmente em subidas e com 

grandes cargas.  

O novo e potente travão motor desenvolvido com Turbo EVB (Exhaust 

Valve Brake) está desenhado para a aplicação no segmento de transporte 

especial e, por isso, será aplicado em primeiro lugar nesse sector. Este 

proporciona uma elevada potência de travagem contínua de 600 kW, com 

uma carga reduzida sobre o orçamento de refrigeração. 

Na IAA 2014, a MAN apresentará uma unidade de tracção para o 

transporte especial 8x4/4, 41 640, da série TGX D38 com um PBTC de 

250 toneladas. O Turbo EVB será inicialmente aplicado em veículos de 

transporte especial D38 e, posteriormente, será introduzido em veículos de 

longo curso e de tracção. 

 

 


