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Actualização do produto emblemático: em 2016, o 

TGX D38 será ainda mais cativante 

 

As novas funções: 

 EfficientCruise combinado com EfficientRoll 

 Transmissão com TipMatic TX e novas funções de conveniência   

 Novo sistema de segurança, luzes LED de condução diurna e sensores 

de chuva/luz automáticos 

 

Como parte do ano-modelo 2016, a MAN está a oferecer aos seus clientes 

vários componentes de equipamento actualizados no TGX D38. O modelo 

topo de gama foi feito à medida para proporcionar uma condução extraor-

dinariamente eficiente a baixas rotações. No seu modelo emblemático, a 

MAN coloca o foco no custo total de operação (TCO): a cadeia cinemática 

do TGX D38 foi submetida a um desenvolvimento rigoroso e, desde o Ve-

rão de 2015, inclui uma nova geração de caixas de velocidades sob a for-

ma do MAN TipMatic TX, juntamente com funções de conveniência alarga-

das. Na nova geração de modelos, o assistente EfficientCruise utiliza ainda 

mais funções para economizar combustível.  

 

EfficientCruise e EfficientRoll  

Desde que o sistema de controlo de velocidade de cruzeiro EfficientCruise 

controlado por GPS foi lançado no mercado, o sistema tem vindo a im-

pressionar os clientes e os meios de comunicação especializados com o 

seu ajuste orientado pelo condutor, pré-visualização detalhada do percurso 

e economias no consumo de combustível de cerca de 6%. A MAN já ven-

deu aproximadamente 9.000 veículos com EfficientCruise. 

A MAN melhorou ainda o ajuste antecipado de velocidade do sistema Effi-

cientCruise. Na geração de modelos de 2016, o sistema controla ainda o 

modo de marcha em roda livre EfficientRoll, combinando assim as vanta-

gens dos dois sistemas. Em conjunto com o EfficientRoll, o novo Efficien-

tCruise activa sempre a função de marcha em roda livre quando esta per-
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mite uma economia efectiva do consumo de combustível. Para tal, o siste-

ma utiliza informações de mapas 3D armazenados do trajecto. 

Além disso, o EfficientCruise intervém de forma activa e proactiva na se-

lecção de velocidades e muda oportunamente para a velocidade mais bai-

xa mais adequada antes da inclinação, de modo a que não exista qualquer 

interrupção na força de tracção em subidas. Em inclinações ligeiras, o veí-

culo evita totalmente as reduções de velocidade sempre que possível. Pa-

ra economizar mais combustível, o veículo muda oportunamente para uma 

velocidade mais alta quando chega ao fim da subida. 

O sistema baseia-se numa pré-visualização de percursos que é calculada 

através de informações de mapas 3D armazenados no computador de 

bordo e da localização do veículo com base em sinais de satélite (GPS). 

Isto significa que o veículo se desloca automaticamente de forma previden-

te – por outras palavras, ganha balanço antes da subida e, em seguida, 

reduz a velocidade para circular sobre a lomba, no fim da subida. A utiliza-

ção do EfficientCruise no transporte de longo curso ou de distribuição per-

mite reduzir o consumo de combustível de um veículo em até 6%, sem 

perda de tempo no trajecto. O assistente apoia o condutor na condução de 

longas distâncias ao assumir o desafio de saber sempre quando é o me-

lhor momento para acelerar. 

A operação comprovada e de confiança do assistente não irá mudar com a 

geração de 2016: com base na velocidade desejada seleccionada pelo 

condutor e na tolerância de velocidade que pode ser definida para quatro 

níveis, o EfficientCruise calcula a velocidade adequada para optimizar o 

consumo em subidas e em descidas, adaptando a velocidade de condução 

de forma correspondente. O condutor pode ajustar o nível de tolerância 

para desvios da velocidade definida em qualquer altura, para se adaptar ao 

cenário de condução. Os quatro níveis testados na prática permitem ao 

condutor seleccionar o ajuste adequado com maior facilidade. No momento 

da activação, o nível 3 é seleccionado automaticamente, o que correspon-

de a uma diferença de +/- 7 km/h. O nível 4 permite uma liberdade de mo-

vimento para cima ou para baixo ainda maior com uma densidade de trá-

fego reduzida, enquanto os níveis 1 e 2 são boas opções de condução em 

situações com uma densidade de tráfego mais elevada. 
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Cadeia cinemática optimizada com novas funções de conveni-

ência  

O modelo topo de gama da MAN combina, sem cedências, dinâmica de 

condução e eficiência de combustível. Graças à turbocompressão de dois 

estágios, o binário fica totalmente disponível para o motor a 930  rpm. Os 

binários máximos de 2500 Nm (520 CV), 2700 Nm (560 CV) e 3000 Nm 

(640 CV, para transportes especiais) estão disponíveis em todas as veloci-

dades.  

O TGX D38 foi, por isso, feito à medida para proporcionar uma condução 

de longo curso extraordinariamente eficiente a baixas velocidades. Os cli-

entes podem seleccionar relações de caixa elevadas, que permitem uma 

poupança de combustível, sem sacrificar o conforto de condução e sem 

perder flexibilidade. Para tal, a MAN tem vindo a desenvolver de forma 

consistente a cadeia cinemática do TGX D38 e integrou a geração de cai-

xas de velocidades MAN TipMatic TX com novas funções de conveniência 

no veículo.  

A versão de transmissão directa da caixa de velocidades TipMatic TX foi 

concebida para o elevado binário de 2500 a 2700 Nm produzido pelos mo-

tores D38. Isto significa que a MAN é capaz de oferecer configurações de 

cadeia cinemática particularmente eficientes para todos os níveis de per-

formance, para condução de longo curso e para veículos de tracção com 

um peso bruto atrelado de até 70 toneladas.  

A MAN TipMatic TX tem uma desmultiplicação particularmente elevada nas 

12 velocidades (16.69-1). Uma relação de transmissão reduzida para a 

velocidade “mais alta” permite que seja combinado com transmissão de 

eixo optimizada para o transporte de longo curso, proporcionando assim 

uma economia de combustível durante a condução a velocidades muito 

baixas. Ao mesmo tempo, uma relação de transmissão elevada para a ve-

locidade “mais baixa” permite uma condução lenta e manobra conveniente, 

apesar da baixa rotação no eixo traseiro. Isto reduz o desgaste da embrai-

agem. 

Os clientes que compram o modelo topo de gama podem escolher uma 

vasta gama de funções de conveniência para a cadeia cinemática. Estas 

funções garantem que o TGX D38 é particularmente eficiente no transporte 

de grandes cargas. 

 Sensor de declive e Amortecimento Activo: graças ao sensor de 

declive integrado, o TGX D38 tem em conta a topografia do trajecto ao 

seleccionar uma velocidade. A caixa de velocidades encontra sempre a 
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velocidade correcta para o arranque – o conduzir em subidas, com um 

veículo vazio ou completamente carregado. A gama de relações de 

transmissão elevadas e o accionador da embraiagem recentemente 

desenvolvido ajudam a alcançar um excelente comportamento de ar-

ranque e de manobra. A nova função de “amortecimento da transmis-

são activo” (Active Driveline Damping) ajuda o condutor a arrancar de 

forma suave, mesmo em condições de condução difíceis, enquanto o 

accionador da embraiagem anticíclico e com variação de impulsos con-

traria as vibrações na cadeia cinemática. 

 Funcionalidade de manobra e função de balanço livre: a MAN op-

timizou a funcionalidade de manobra na nova geração: a interacção en-

tre a posição do acelerador e os controlos da embraiagem foi concebi-

da para funcionar ainda com maior suavidade, para que o condutor 

possa manobrar com maior precisão na rampa de carga ou ao levantar 

caixas móveis. 

O MAN TGX D38 oferece ainda uma função de balanço livre. Isto facili-

ta o arranque dos veículos quando estão presos em estradas cobertas 

de neve ou em estaleiros de obras, por exemplo. Se a função estiver 

activada, a embraiagem abre muito rapidamente, desde que o condutor 

não carregue no acelerador. Se o condutor carregar novamente no 

acelerador, a embraiagem fecha, permitindo que o condutor balance 

cuidadosamente o veículo até o retirar. Nesta altura, é seleccionada 

automaticamente uma velocidade adequada para reduzir o binário nas 

rodas e evitar assim a patinagem. 

 Mudança de velocidade: graças à boa coordenação do controlo do 

motor, da embraiagem e da caixa de velocidades, o MAN TipMatic TX 

muda mais rapidamente entre as três velocidades mais altas – a 10ª, 

11ª e 12ª. Isto significa, por exemplo, que a caixa de velocidades pode 

mudar mais rapidamente para uma velocidade mais baixa numa subida 

e o binário de interrupção da força de tracção é reduzido. Por sua vez, 

isto significa que se mantém maior pujança, com economia de combus-

tível. 

 EfficientRoll: a função da caixa de velocidades EfficientRoll destina-se 

a troços de auto-estradas e estradas nacionais que apresentam uma li-

geira inclinação descendente. Mesmo em troços quase planos, é pos-

sível poupar combustível porque o veículo muda automaticamente para 

a posição de ponto morto e desloca-se nesta posição, sem que o efeito 

de travagem do motor retire velocidade ao veículo. O assistente Effici-
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entCruise da nova geração activa sempre automaticamente o Efficien-

tRoll em situações que permitam uma economia de combustível. 

 Condução à velocidade de ralenti: a função Condução à velocidade 

de ralenti utiliza o elevado binário do motor de 15,2 litros a baixas velo-

cidades, proporcionando um maior conforto de condução em desloca-

ção lenta e permitindo uma maior economia de combustível. Isto é par-

ticularmente prático na condução em situações de "pára-arranca" ou ao 

circular numa rotunda. Neste tipo de marcha, o veículo desloca-se com 

o motor em regime de ralenti e com a embraiagem fechada, desde que 

o condutor não trave. 

 

Sistemas de segurança de nova geração com fusão de sensores 

O MAN TGX D38 vem equipado de série com um assistente à travagem de 

emergência. Este assistente está incluído em todos os tipos de veículos 

afectados por requisitos de recertificação de transporte a partir de Novem-

bro de 2015, abrangendo assim a grande maioria dos camiões MAN. O 

assistente à travagem de emergência EBA incluído pela MAN desde Julho 

de 2015 já ultrapassa os exigentes requisitos legais de Nível 2, que entra-

rão em vigor em Novembro de 2018 para novos camiões matriculados. Isto 

significa que os clientes estão a comprar um sistema de elevado valor e 

adaptado aos requisitos futuros.  

A nova geração do sistema de assistência à travagem de emergência EBA 

da MAN combina informação do sensor de radar na parte frontal do veículo 

e da câmara instalada no pára-brisas. Esta fusão de sensores permite que 

o sistema interprete de forma fiável as situações na estrada. Veículos à 

frente e objectos imóveis podem ser identificados mais rapidamente e com 

maior certeza. Deste modo, o sistema ganha tempo para iniciar a travagem 

de emergência mais cedo se for necessário. Numa situação de emergên-

cia, o veículo pode assim reduzir mais velocidade e parar alguns metros 

vitais antes. 

O EBA reage à presença de um objecto que implica uma travagem e à au-

sência de reacção do condutor (alteração de faixa ou travagem) com uma 

série de medidas que são postas em prática ao longo do tempo. Primeiro, o 

condutor é avisado por um sinal de aviso sonoro e uma mensagem no visor. 

Neste momento, o sistema de travagem já está preparado, para reduzir o 

tempo de resposta. Simultaneamente, as luzes de travagem são activadas, 

para avisar atempadamente os veículos que circulam atrás. 
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Além disso, o sistema de assistência à travagem EBA da MAN reduz o biná-

rio do motor, logo na fase de emissão do aviso. Isto desencadeia um novo 

efeito de aviso para o condutor, que pode estar distraído. Se o condutor não 

reagir, os travões serão activados automaticamente como forma de aviso 

(travagem de aviso). Se o risco de colisão persistir e o condutor continuar a 

não reagir, o EBA inicia a travagem de emergência que, em circunstâncias 

ideais, previne a colisão com o obstáculo, mesmo a uma velocidade de 80 

km/h. 

A interacção do radar e da câmara reduz significativamente o risco de avi-

sos desnecessários, uma vez que podem ser utilizadas duas tecnologias 

para o reconhecimento de objectos. A MAN alcança assim o seu objectivo 

de perturbar o mínimo possível o condutor com sinais de aviso.  

 

Sinal de paragem de emergência (ESS)  

No caso de ocorrer uma travagem de emergência, o sinal de paragem de 

emergência (ESS) activa não só as luzes de travagem, mas também o sis-

tema de luzes de emergência, que pisca rapidamente (pisca de travagem 

de emergência), sinalizando assim uma situação de emergência aos veícu-

los que circulam atrás. Os testes demonstraram que avisos com antece-

dência ajudam a prevenir colisões por trás. 

 

O novo sistema de manutenção na faixa de rodagem (LGS) e ACC 

O novo sistema de manutenção na faixa de rodagem (LGS) utiliza a mais 

recente tecnologia de câmaras. Isto permite uma maior precisão na detec-

ção das faixas e a minimização de avisos desnecessários. A velocidades 

superiores a 60 km/h, o LGS monitoriza a posição do veículo em relação à 

faixa e avisa o condutor se este passar acidentalmente as marcações da 

faixa.  

Funcionalidades adicionais aumentam o conforto do condutor. O novo sis-

tema detecta autonomamente quando as condições da faixa se alteram: 

um aviso fiável só é possível quando existem marcações da faixa à direita 

e à esquerda e quando a faixa tem mais que a largura mínima exigida. O 

novo LGS também tem em conta o facto de muitos condutores, por moti-

vos de segurança, preferirem conduzir junto à linha exterior – ou seja, en-

costados à delimitação à direita, em países onde se conduz à direita – e, 

por isso, para esse lado da faixa, o aviso é emitido mais tarde. O sistema 

também se ajusta automaticamente, conforme seja um país onde se con-
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duz à direita ou à esquerda. O condutor pode assim desfrutar das vanta-

gens de um conceito de avisos adaptáveis. 

O controlo adaptativo de velocidade de cruzeiro (ACC), que é regulado à 

distância, adapta automaticamente a velocidade de circulação em auto-

estradas e estradas de dupla faixa de rodagem, e mantém uma distância 

de segurança adequada. 

O ACC é um desenvolvimento inteligente do controlo de velocidade de 

cruzeiro, que também controla os sistemas de travagem dos veículos. Este 

sistema assiste particularmente o condutor na condução em troços longos 

de auto-estrada. A manutenção automática da distância de segurança cor-

recta aumenta significativamente a segurança na estrada. Para oferecer 

esta segurança, o novo ACC funciona com dois sistemas de sensores in-

dependentes: um radar e uma câmara. Quando o sensor de radar detecta 

veículos à frente, calcula a velocidade, a distância e a posição destes em 

relação ao seu veículo. A câmara no pára-brisas reconhece os objectos de 

forma independente e regista também as marcações da faixa de rodagem. 

A câmara e o radar estão em comunicação constante e comparam os res-

pectivos resultados. Isto significa que o veículo à frente pode ser detectado 

com um elevado nível de precisão e fiabilidade, mesmo em trajectos difí-

ceis. O sistema MAN com uma câmara e radar funciona de forma mais 

fiável em estradas nacionais sinuosas do que os sistemas que dependem 

unicamente de um radar. 

A função anti-derrapagem EPS vem também equipada de série e controla 

adicionalmente a travagem de reboques e semi-reboques.  

 

Luzes LED de condução diurna e sensores de chuva/luz auto-

máticos  

A partir do início de 2016, a dianteira dos modelos TGS e TGX incluirá um 

novo design de luzes mais apelativo com luzes LED de condução diurna 

nos faróis principais. Isto incluirá uma barra de luz horizontal integrada, 

que estará permanentemente activa durante a condução. As luzes LED 

laterais e as luzes LED de condução diurna serão implementadas nesta 

barra, com diferentes níveis de luminosidade. As luzes LED de condução 

diurna irão proporcionar uma visibilidade acrescida ao mesmo tempo que 

consomem significativamente menos energia.  

A partir do início de 2016, será possível equipar um sistema de iluminação 

automático em todos os modelos, a pedido. Se o condutor seleccionar a 
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função "Auto" no interruptor de luzes, o veículo irá acender e apagar auto-

maticamente os médios consoante o nível de luz ambiente. Por exemplo, 

quando começar a escurecer ou ao conduzir num túnel durante o dia, os 

faróis de médios acendem automaticamente através de um sensor crepus-

cular. Os faróis de médios também são activados em condições de chuva 

(se o limpa-pára-brisas estiver a funcionar de modo contínuo). Isto permite 

aos outros utilizadores da estrada ver o seu veículo mais facilmente. As 

luzes de limitação e as luzes laterais de presença também são controladas 

pelo sistema.  

Se necessário, o sistema de iluminação automático também pode ser 

combinado com um sistema de sensor de chuva automático. Este sistema 

liga e desliga o limpa-pára-brisas e controla o intervalo de limpeza até uma 

limpeza contínua. A sensibilidade do sistema de sensor de chuva automá-

tico pode ser ajustada pelo condutor de forma ergonómica e intuitiva, ro-

dando um interruptor rotativo no pendural da direcção. O condutor pode 

seleccionar a duração do intervalo-pausa em quatro passos de configura-

ção. A superfície ampla do sensor de chuva na extremidade inferior do 

pára-brisas utilizado pelo sistema MAN garante uma detecção bastante 

fiável da intensidade da chuva.  

 

Impacto positivo no TCO 

As novas funções previstas para o ano-modelo 2016 terão um impacto 

positivo no custo total de propriedade (TCO). O benefício global dos efeitos 

de economia separados e distintos do novo MAN EfficientCruise, combina-

dos com o EfficientRoll e as funcionalidades da caixa de velocidades 

TipMatic TX, será bem visível para o operador durante a manutenção do 

veículo. Por isso, os veículos da série TGX D38 também são recomenda-

dos para frotas que estabelecem padrões elevados em termos de eficiên-

cia de transporte. 

No fim do Outono de 2015, recorrendo a funcionários e a condutores ex-

ternos, a MAN realizou testes no terreno do MAN TGX D38 já com as fun-

ções de eficiência do modelo de 2016, num percurso com uma topografia 

moderadamente difícil no Leste e no Norte da Baviera. O TGX 18.560 4x2 

BLS, o actual produto emblemático da frota de longo curso da MAN, en-

frentou o anterior produto topo de gama do período Euro 5 - o TGX 18.680 

4x2 BLS com o motor V8 mais potente de 120 CV. Com um consumo re-

duzido de cerca de 15%, o resultado foi bastante claro a favor do actual 

sistema de economia de combustível topo de gama. Outro aspecto positivo 
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foi o facto de o MAN TGX D38 ter praticamente a mesma velocidade média 

(uma diferença de 1 a 2 km/h). Com o MAN EfficientCruise capaz de ler a 

topografia do percurso, o condutor também reportou que se sentia mais 

descontraído no fim da viagem. Sem este sistema de assistência, o condu-

tor do TGX V8 não teria esta opção, já que o mais longe que conseguiria 

ver seria o topo da próxima subida e, assim, não conseguiria utilizar o ace-

lerador de uma forma ideal ao longo do trajecto. 

 

 

Melhorias a nível visual: Pacotes estilo MAN no TGX 

A MAN irá apresentar três novos pacotes estilo para a série TGX - versão 

Euro 6 - no início de 2016. Estes pacotes irão melhorar o visual do veículo 

e aumentar o atractivo para condutores que adoram personalizar o seu 

veículo de trabalho. A montagem de fábrica significa que a adição posterior 

de componentes de fornecedor já não é necessária. O cliente recebe tudo 

da MAN de uma única fonte com os registos necessários nos documentos 

do veículo. 

O pacote estilo exterior inclui degraus e um conjunto de faróis instalados 

no tejadilho em aço inoxidável, duas buzinas de ar comprimido no tejadi-

lho, protecção para o sol e prolongamento das portas. As barras laterais e 

frontais em aço inoxidável, as coberturas dos eixos dianteiros em aço ino-

xidável e as tampas de porcas de roda podem ser adicionadas a este pa-

cote, opcionalmente. O pacote estilo básico é ligeiramente menos comple-

to. Inclui prolongamento das portas, protecção para o sol, buzinas de ar 

comprimido e uma incrustação de um "Olho em Metal" no painel de instru-

mentos. O pacote estilo melhora o interior e o exterior do MAN TGX. O 

revestimento em pele, as capas dos bancos em pele, o volante multifun-

ções e a incrustação de um "Olho em Metal" contribuem para o toque de 

alta qualidade do interior. O prolongamento das portas, a protecção para o 

sol e a buzina de ar comprimido no exterior fazem parte deste pacote. 

Como é habitual, estes pacotes oferecem aos clientes vantagens em ter-

mos de preços em comparação com a encomenda de opções de equipa-

mento individualmente. 
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As novas funções da MAN para o ano-modelo 2016 

Não são só os camiões da série MAN TGX D38 que estão a ser actualiza-

dos para o ano-modelo 2016 da MAN. A tabela que se segue apresenta 

um resumo das funções que estarão disponíveis em cada série. 

 

MAN TipMatic TX TGX D38 1)    

Novo MAN EfficientCruise TGX 1) TGS 1)   

Luzes LED de condução diurna TGX TGS   

Sensores automáticos de chuva e 
luz  

TGX TGS TGM 1) TGL 1) 

1) Apenas Euro 6 

 

 


