
 
 
 

 

  

 

 
 

 
O Grupo MAN é um dos principais intervenientes industriais da Europa em engenharia relacionada com transportes, 

com receitas de, aproximadamente, 14,3 mil milhões de euros em 2014. Como fabricante de camiões, autocarros, 

motores diesel, turbomáquinas e unidades de transmissão especiais, a MAN emprega cerca de 55.900 funcionários. 

As áreas de negócio da MAN ocupam posições de liderança nos respectivos mercados..  
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O MAN TGX EfficientLine 2 permite poupar 

activamente no combustível 

Mais de 4600 veículos e pacotes vendidos  

 

O MAN TGX EfficientLine 2 combina tecnologias e medidas de poupança 

de combustível num modelo autónomo, sem cedências. A MAN vendeu 

mais de 4600 pacotes e modelos EfficientLine 2 em toda a Europa. Até 

hoje, nenhum fabricante de veículos implementou as relações físicas 

conhecidas de forma tão consistente num veículo como a MAN no TGX 

EfficientLine 2.  

 

O MAN TGX EfficientLine 2 poupa 6,57 por cento 

O camião provou ser um meio atractivo para dominar os enormes desafios 

da pressão do aumento da concorrência, da subida dos preços do gasóleo 

e das normas ambientais mais rigorosas:  

Num teste de 5217 km certificado pela TÜV SÜD em condições 

topograficamente exigentes, o TGX EfficientLine 2 demonstrou uma 

poupança extra de 6,57 por cento em combustível, face à já excelente 

primeira geração do TGX EfficientLine.  

Ao oitavo dia, os veículos de teste, com uma carga de 38,2 toneladas, 

fizeram 46 por cento da distância (2399 km) em subidas e cobriram a 

diferença de altitude em 31 075 metros.  

 

As características técnicas 

Todos os novos sistemas electrónicos de redução de combustível estão 

instalados de origem no TGX EfficientLine 2. O controlo de velocidade de 

cruzeiro EfficientCruise poupa até seis por cento em depósitos de 

combustível, numa utilização perfeita da energia dinâmica em descidas e 

subidas.  
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A transmissão do TGX é adequada especialmente para condução a baixas 

rotações e poupança de combustível com os motores TopTorque D26. Os 

motores com um aumento de 200 Nm no binário combinam melhor com 

relações de transmissão muito elevadas. Este binário adicional é 

particularmente útil em inclinações para facilitar a condução, com menor 

necessidade de engrenar uma mudança mais baixa, reduzindo o consumo 

de combustível de forma sustentável. A nova função de mudança de 

velocidade permite engrenar as mudanças 10, 11 e 12 de forma mais 

rápida e reduz as interrupções na tracção em subidas.  

Redução consistente da resistência ao rolamento e ao ar e potência 

auxiliar do motor são o ADN do TGX EfficientLine 2: Por este motivo, foram 

eliminadas as cortinas e as buzinas de ar comprimido. As saias laterais do 

chassi aerodinâmico ajudam a poupar combustível adicional. Ao definir o 

limitador de velocidade para 85 km/h (53 mph) em vez de 89 km/h 

(55 mph) reduz a resistência ao rolamento em dez por cento. Também são 

utilizados pneus com baixa resistência ao rolamento. Nos modelos 

EfficientLine, o compressor de fornecimento do ar comprimido é controlado 

conforme necessário (gestão da pressão do ar): O compressor só é 

activado quando o ar comprimido é utilizado. Isto reduz o tempo de 

funcionamento em 90 por cento, em comparação com um compressor de 

ar em funcionamento permanente em condução de longo curso. 

O módulo de Telemática MAN integrado também está instalado de série no 

TGX EfficientLine 2. O camião transmite os dados de consumo de 

combustível e de manutenção ao gestor de frota através da Telemática. O 

gestor de frota pode então monitorizar o condutor e o consumo de 

combustível do veículo e mesmo a pressão dos pneus e o estado dos 

travões de uma frota inteira, no portal de dados. Isto permite garantir que 

não será utilizado combustível desnecessário. Como parte do serviço 

gratuito ServiceCare da MAN, a oficina de serviço da MAN agenda visitas 

de manutenção com os seus clientes, a pedido.  

Os clientes da MAN também podem encomendar pacotes EfficientLine 

para outros modelos, por exemplo, veículos individuais de 2 e 3 eixos ou 

TGS e receber as tecnologias essenciais de poupança de combustível num 

pacote com um preço atractivo. Os pacotes EfficientLine também estão 

disponíveis para o modelo topo de gama D38. 

As seguintes funcionalidades são combinadas no pacote EfficientLine 2: 

EfficientCruise, MAN TipMatic 2, Speed Shifting (mudança mais rápida 

para velocidades superiores), Idle Speed Driving (condução à velocidade 
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de ralenti), Air Pressure Management (gestão da pressão do ar), pacote 

Aero, limite de 85 km/h, luzes de condução diurna, depósitos em alumínio 

para combustível e ar comprimido e sem roda sobressalente, cortinas ou 

buzinas de ar comprimido, uma vez que já não são necessárias.  

 

Sistema avançado de controlo de velocidade de cruzeiro com GPS 

EfficientCruise  

Podem ser alcançadas poupanças significativas em combustível, 

antecipando e utilizando as fases de rolamento e de inércia – um desafio 

que é dominado na perfeição pelos profissionais experientes e treinados 

ao volante. Para poupar o condutor destes procedimentos em trajectos 

longos e pouco familiares e para apoiar condutores com menos 

experiência, a MAN oferece um sistema de controlo de velocidade de 

cruzeiro controlado por satélite.  

O assistente calcula antecipadamente as secções de subidas e descidas, 

através dos dados do mapa 3D armazenados a bordo e da posição GPS 

do veículo. Antecipa e controla automaticamente a velocidade em descidas 

e pisos inclinados para que a dinâmica do veículo seja utilizada para 

poupar combustível. Um camião de 40 toneladas com carga completa 

poupa até seis por cento em combustível com este sistema, sem perder 

tempo na estrada.  

O assistente controla a velocidade exactamente da mesma forma que um 

condutor altamente treinado, mas de forma automática: Cria a dinâmica de 

forma adequada antes de chegar aos pisos inclinados e utiliza esta 

dinâmica para a próxima inclinação. O veículo poupa combustível nas 

inclinações, uma vez que a velocidade é ligeiramente reduzida e consegue 

chegar ao topo da inclinação à velocidade mínima definida. Nas 

inclinações, o EfficientCruise evita que o MAN TipMatic 2 reduza uma 

mudança se for evidente que o veículo consegue chegar ao tipo com a 

mudança actual. Deste modo, consegue-se uma maior poupança de 

combustível. 

O EfficientCruise pode mesmo reagir com maior antecedência do que um 

condutor experiente, na medida em que o assistente consegue calcular o 

trajecto e a injecção de combustível a vários quilómetros de distância, de 

dia e de noite. 
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Com uma velocidade desejada e um dos quatro limites de velocidade 

possíveis, ambos seleccionados pelo condutor, o EfficientCruise calcula a 

velocidade adequada para uma condução mais económica em subidas e 

descidas. O condutor pode ajustar o nível de tolerância para desvios da 

velocidade definida em qualquer altura, para se adaptar ao cenário de 

condução. Quatro níveis testados no terreno simplificam o processo de 

escolha da definição mais adequada ao condutor. Estas funcionalidades 

estão alinhadas com a abordagem da MAN em fornecer ao condutor 

opções úteis predefinidas, permitindo-lhe alcançar níveis ideais de 

consumo, evitando erros de condução.  

 

EfficientRoll: Redução do consumo de combustível no modo de 

marcha em roda livre ao ralenti 

Os camiões TGS e TGX da MAN com o TipMatic 2 também incluem a 

função de caixa de velocidades EfficientRoll. Poupa combustível tirando 

partido de declives ligeiros no modo de marcha em roda livre e foi 

especialmente concebida para troços de declives ligeiros em vias rápidas 

ou auto-estradas.  

A caixa de velocidades muda automaticamente para ponto morto e permite 

ao veículo avançar em roda livre sem utilizar o efeito de travagem do motor 

e reduzindo a velocidade. Isto permite ao veículo utilizar a dinâmica de 

declives ligeiros no troço plano seguinte ou ligeira inclinação. Se o camião 

acelerar para além da velocidade permitida durante a marcha em roda 

livre, o MAN TipMatic 2 volta a engrenar automaticamente a mudança.  

 


