
 
 

 

 

  

 

 
 

 

A MAN Truck & Bus é um dos principais fabricantes de veículos comerciais e fornecedor de soluções de transporte da 

Europa, com receitas de, aproximadamente, 9 mil milhões de euros por ano (2015). O portfólio de produtos inclui 

camiões, autocarros e motores a diesel, bem como serviços relacionados com o transporte de passageiros e 

mercadorias. A MAN Truck & Bus emprega mais de 35,500 pessoas em todo o mundo.  
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Parceria com o CNL: MAN apresenta o seu eTruck   

 

 A MAN Truck & Bus apresenta o seu conceito de eTruck 

pronto a guiar para entregas urbanas, com a assinatura de 

um acordo de parceria com o CNL 

 O protótipo antecede os veículos de teste que iniciarão o 

serviço de testes com nove empresas membro do CNL a 

partir do final de 2017  

 O desenvolvimento do eTruck baseia-se no conhecimento 

ganho com a montagem modular com e-mobilidade da MAN  

 

Na assinatura do acordo de entendimento para iniciar uma 

parceria de desenvolvimento com o Conselho para Logística 

Sustentável (CNL) em Steyr a 20 de Fevereiro, a MAN aproveitou 

a oportunidade para apresentar o protótipo de uma unidade de 

tractor semi-reboque para transporte de distribuição urbana. 

Como parte da parceria com o CNL, um grupo constituído pelas 

quinzes maiores empresas austríacas nas áreas do retalho, 

logística e produção, a MAN irá produzir veículos de teste, que 

serão disponibilizados a nove empresas membro do CNL, para 

testes práticos a terem início no final de 2017. 

 

Desde 2009, a MAN Truck & Bus tem vindo a trabalhar em novos 

conceitos de veículos de entregas e recolha de resíduos para ambientes 

urbanos. As cidades e áreas metropolitanas enfrentam cada vez mais o 

desafio de conciliar um ambiente saudável para os seus habitantes e as 

suas exigências de qualidade de vida com a distribuição de bens nos 

centros urbanos. O desenvolvimento do conceito de troca modal baseado 

em áreas e tempo para evitar o trânsito também entra na equação, tal 

como novas abordagens à utilização do espaço e novos conceitos de 

mobilidade. 
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Experiência a partir de testes práticos com camiões movidos a 

electricidade 

 

Tendo isto em conta, a MAN Truck & Bus tinha já apresentado o conceito 

de veículo MAN Metropolis em 2012. O veículo de recolha de resíduos 

sólidos de 26 toneladas completamente eléctrico é livre de emissões CO2 

e, devido aos seus baixos níveis de ruído, ideal para utilização nocturna 

nos centros das cidades. O extensor de alcance do chassi aumenta a sua 

utilização para um máximo de 150 km/dia. A parti daí, vários testes 

práticos com o veículo forneceram experiência valiosa para futuros 

projectos. O Metropolis recebeu um feedback particularmente positivo nos 

testes, devido à sua simples operação e manobrabilidade. Na prática, 

provou ser um veículo versátil, adequado a diferentes aplicações. A 

poupança de combustível em comparação com um veículo movido a diesel 

foi de cerca de 80% com o extensor de alcance. 

 

Desenvolvimento do conceito de camião eléctrico testado 

 

A MAN Truck & Bus apresentou um novo desenvolvimento do conceito 

Metropolis na IAA 2016. Desta vez, um tractor semi-reboque puramente 

eléctrico para utilização em entregas nocturnas nos centros urbanos, como 

as normalmente efectuadas por cadeias de supermercados. Tecnicamente, 

o camião baseia-se num tractor semi-reboque MAN TGS 4X2 BLS-TS com 

peso total de 18 toneladas. Inicialmente a MAN utilizou uma demonstração 

de condução para apresentar o conceito de estudo como parte da sua 

apresentação da parceria de desenvolvimento com o CNL em Steyr. 

 

Optimizado para utilização com semi-reboques urbanos de um ou dois 

eixos, o conceito de veículo cumpre os diversos requisitos para os futuros 

veículos de entregas em centros urbanos, nomeadamente ter elevado 

volume de carga e baixo peso descarregado, ser livre de emissões (CO2, 

NOx) e produzir pouco ruído, mantendo ainda a boa manobrabilidade 

 

O conceito de veículo MAN City-Truck é propulsionado por um motor 

eléctrico de 250 kW, com binário de 2700 Nm no eixo traseiro através da 

propshaft, sem caixa de velocidades. As unidades auxiliares, como o 

propulsor de direcção, compressor de ar e sistema de ar condicionado 

funcionam com electricidade e controladas através do sistema de gestão 

energética, assegurando assim a poupança de energia. O sistema de 

recuperação de energia de travagem converte a energia cinética do veículo 

em energia eléctrica durante as fases de aceleração, e devolve-a à bateria. 
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Um ecrã no cockpit informa o motorista do nível de carga da bateria actual. 

A energia do camião é fornecida por bateria de elevada performance lítio-

ião do Grupo Volkswagen, colocada por baixo da cabine do motorista 

acima do eixo dianteiro, onde os veículos normais têm o motor a diesel. 

 

O peso adicional dos componentes da condução eléctrica é compensado 

ao dispensar-se o motor a diesel convencional, e assim o veículo tem o 

mesmo peso de um tractor semi-reboque convencional da gama TGS. 

 

As baterias são carregadas normalmente durante a noite. 

Simultaneamente, o sistema está também projectado para a chamada 

“recarga de oportunidade”, ou seja carga interna enquanto o veículo está 

em utilização. Este rápido método de carga interna durante paragens, por 

exemplo, quando o motorista faz uma pausa, ou durante a carga e 

descarga do veículo, assegura grande flexibilidade de utilização e 

planeamento de rotas. O conceito de veículo também tem a infraestrutura 

técnica que permite que sejam instaladas baterias adicionais na lateral da 

estrutura. Com a carga máxima das baterias, e dependendo da utilização, 

esta combinação de semi-reboque consegue percorrer até 200 km 

diariamente. 

 

Testes práticos do CNL como um passo para a produção em série  

 

O estudo do camião eléctrico, apresentado no âmbito do acordo com o 

Conselho para Logística Sustentável a 20 de Fevereiro de 2017, constitui o 

design técnico base para o desenvolvimento de veículos que serão 

testados no terreno por nove empresas membro do CNL, a partir do final 

de 2017. Estes testes serão efectuados com veículos baseados no MAN 

TGM, principalmente chassis 6x2 com caixas de refrigeração, caixas 

móveis e caixas de transporte de bebidas. Uma combinação semi-reboque 

também faz parte da gama que será testada. Os resultados dos testes 

práticos com estes veículos vão ajudar a MAN a desenvolver um portfólio 

de produto de camiões eléctricos a serem produzidos em série no futuro. 

 

Isto representa apenas um aspecto da estratégia de e-mobilidade da MAN 

Truck & Bus para soluções de transportes urbanos, e que se pretende que 

faça parte da gama de produtos da empresa a partir de 2021. Como parte 

do seu plano de e-mobilidade, a MAN inicialmente pretende revelar ao 

público em 2018 a pré-produção de uma versão de autocarro de baterias 

eléctrico (BEV). A produção em série de um autocarro urbano 100% 

eléctrico deverá ter início no final de 2019. O conhecimento tecnológico 
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sobre a montagem em e-mobilidade ganho na área dos autocarros será 

utilizado também para o eTruck. Relativamente aos eTrucks, a primeira 

pequena produção em série deverá começar na fábrica de Steyr no final de 

2018, seguindo-se aos testes práticos com as empresas da CNL, que terão 

início no final de 2017. A produção em série de eTruck começará no início 

de 2021. 

 

No que diz respeito à estratégia de e-mobilidade, o facto de fazer parte do 

Grupo Volkswagen permite à MAN tirar proveito das sinergias com o grupo 

e beneficiar da dinâmica do sector de veículos ligeiros. 

 

 

Caption: Na assinatura do acordo de desenvolvimento com o CNL, a MAN 

Truck & Bus apresentou o seu estudo sobre camiões eléctricos para 

entregas urbanas prontos para a estrada.  

 


