
 
 

 

 

  

 

 
 

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 (2016). O portfólio de produtos inclui 

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

mercadorias. A MAN Truck & Bus é uma empresa da Volkswagen Truck & Bus GmbH e emprega mais de 35.000 

colaboradores em todo o mundo. 
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MAN Trucknology® Days 2017: Performance 

Conectada  

 

O foco principal durante os três dias do evento MAN 

Trucknology® Days foram as inovações introduzidas nos 

camiões MAN no início do ano. Nesta exibição em casa, a MAN 

apresentou cerca de 170 veículos de diversos sectores, 

disponíveis em exposição e para condução. 

 A MAN apresentou os seus conhecimentos na indústria do 

transporte de longo-curso, transporte de distribuição urbana, 

construção, transportes especiais, transporte florestal e 

agricultura, e veículos de serviços municipais e de combate a 

incêndios  

 A MAN TGE esteve presente pela primeira vez nos 

Trucknology® Days 

 91 expositores  

 7,000 visitantes ao longo de três dias 

 

Desde 2008 que a MAN organiza em casa a exposição MAN Trucknology® 

Days: um evento que combina informação com fascínio. Cerca de 7,000 

visitantes oriundos de todo o mundo passarem pela exposição em Munique 

entre os dias 23 e 25 de Março de 2017. Tradicionalmente, o evento está 

dividido em duas zonas: o MAN Truck Forum e a pista de testes.  

No TruckForum, os MAN Services e os seus parceiros exibem o seu leque 

de serviços e soluções de transporte individual.  

O RIO, a nova marca de logística em rede do Grupo Volkswagen Truck & 

Bus, proporcionou uma visão geral da “performance conectada” no futuro da 

indústria dos transportes. O RIO conjuga serviços digitais para o ecossitema 

dos transportes e logística. Pela primeira vez, todas as partes envolvidas na 

cadeia de abastecimento – desde o despachante até ao receptor – passando 

por transportadores, carregadores, planeadores de material necessário e 

motoristas, podem estar ligadas através de um sistema uniforme de 
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informação e aplicações, que inclui uma funcionalidade preditiva. Com o 

Connected CoDriver, a MAN ajuda motoristas e empresas a alcançar um 

estilo de condução mais económico. Um formador analisa o estilo e 

características da condução e a partir desses parâmetros aconselha o 

motorista.  

No exterior do MAN Truck Forum, parte dos veículos em exibição chamaram 

a atenção para os Trucknology® Days. Tractores semi-reboque pesados e 

gruas em chassis MAN apresentaram uma amostra da grande exposição 

encontrada na pista de testes. Os camiões brancos faziam parte da frota 

'Trucks to go', uma gama de veículos comerciais completos e prontos a 

utilizar.  

A nova MAN TGE tornou a MAN um fornecedor completo. Com um peso 

máximo entre as 3 e as 5.5 toneladas, carrinhas de distribuição com 

tejadilhos normais, elevados ou super elevados, e chassis com cabines 

normais ou duplas, foram adicionadas ao portfólio da MAN. Nos 

Trucknology® Days, a MAN TGE foi apresentada aos visitantes como 

carrinha de distribuição.  

Na pista de testes, os visitantes puderam encontrar cerca de 120 veículos. 

Especialistas da MAN e dos carroçadores explicaram as características 

específicas dos produtos durante o circuito de teste e junto aos próprios 

veículos. Os visitantes podiam conduzir cerca de 30 veículos na pista de 

testes. Estavam disponíveis exemplares da gama de produtos de camiões, 

desde a varredora compacta com base no MAN TGL, passando por 

basculantes e um veículo de combate a incêndios numa plataforma MAN 

TGM, um MAN TGS como camião articulado, veículo de recolha de resíduos 

ou transporte de troncos de madeira, e ainda vários veículos MAN TGX para 

transportes de longo-curso e transportes especiais. 

A exposição de veículos incluíu os seguintes sectores: transporte de longo-

curso, transporte de distribuição urbano, construção, transportes especiais, 

transporte florestal e agricultura e veículos municipais e de combate a 

incêndios.  

 

Sector do transporte de longo-curso     

Para os profissionais do transporte de longo-curso, o Custo Total de 

Propriedade (TCO) tem uma importância fundamental. Um dos elementos 

nesta área é o tractor semi-reboque MAN TGX EfficientLine 3, apresentado 

na IAA 2016. Numa viagem pela Europa acompanhada pela TÜV SÜD, os 

engenheiros registaram um potencial de poupança de combustível de 6.35% 
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em comparação com a geração anterior do veículo. E o TGX EfficientLine 2 

era já considerado um veículo eficiente em termos de consumo de 

combustível. O motor mais potente associado à introdução da norma de 

emissões Euro 6c e o aumento do binário máximo contribuíram para um 

excelente desempenho de condução. A combinação do pioneiro sistema de 

controlo de velocidade cruzeiro MAN EfficientCruise com o MAN EfficientRoll 

aumentou significativamente o potencial de poupança. A função de caixa de 

velocidades em roda livre do EfficientRoll entra em acção em ligeiras 

inclinações ou secções de estrada com ligeiras ondulações. A caixa de 

velocidades MAN TipMatic de nova geração é outro equipamento chave no 

design da cadeia cinemática do EfficientLine 3, com o foco sempre na 

poupança de combustível. 

Para os Trucknology® Days, a MAN trabalhou com fabricantes de semi-

reboque para exibir vários conceitos de veículos para camiões longos. 

Quando a capacidade de carga é um factor essencial, as combinações de 

unidades de tractor MAN e semi-reboques ou reboques compensam muito. 

Estas são projectadas com um peso máximo de 40 toneladas. Um destes 

novos conceitos é o semi-reboque com mais 1.3 m de comprimento, o que 

significa que tem três espaços adicionais para paletes. O comprimento total 

do veículo é agora de 17.8 m em vez dos 16.5 m padrão para unidade semi-

reboque. Outra versão consiste num veículo de 3 eixos para caixas móveis 

com reboque, no qual pode ser montado um semi-reboque normal. A gama 

de produtos da MAN é tão extensa que cada uma das configurações de 

veículos para camiões longos podem ser produzidas com um tractor semi-

reboque de 2 eixos ou um chassi de 3 eixos para suporte da estrutura das 

caixas móveis. 

 

Sector do transporte de distribuição urbano     

Transporte de distribuição urbano é muito mais do que uma estrutura de 

carga montada numa plataforma MAN TGL, para ser utilizado como veiculo 

de entregas. Isto estava patente na vasta gama de veículos exibidos nos 

Trucknology® Days: camiões refrigerados, carroçarias para transporte de 

bebidas, carroçarias para transporte de carga e colectores de leite, com 

base nos MAN TGL, MAN TGM e MAN TGS. A maioria destes veículos 

possuem chassis de 2 ou 3 eixos. As unidades de tractor com semi-reboque 

são utilizadas como tanques ou silos, ou como veículos pesados de 

distribuição de alimentos com semi-reboques de cidade de 1 ou 2 eixos. Nos 

camiões-cisterna, a capacidade de carga é fulcral para a eficiência 

económica, pois esta é calculada de acordo com o volume entregue. Por 

este motivo, o foco principal da MAN para as versões tanque / silo da série 
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TGS foi sempre criar um veículo leve, que consiga ainda assim aguentar 

cargas máximas. A optimização do peso do veículo descarregado torna-o o 

mais leve tractor semi-reboque para operações com tanque / silo no protfólio 

de produtos da MAN. Se todas as medidas forem implementadas, o peso do 

MAN TGS-TS descarregado não ultrapassa os 6560 kg. 

Uma plataforma de carregamento baixa e boa manobrabilidade são 

características de especial importância nos veículos de transporte de 

bebidas, para que possam chegar aos pontos de entrega. Estes veículos, 

nas séries TGM e TGS, pneus pequenos e suspensão pneumática de quatro 

balões estão entre as melhorias implementadas especificamente para esta 

utilização. A suspensão pneumática protege a carga frágil de lombas e 

buracos na superfície da estrada, e permite ainda que o veículo seja 

rebaixado alguns centímetros para cargas e descargas. 

A MAN fornece chassis modificados de serie para veículos de recolha de 

leite. Estes requerem muito espaço no lado direito para ligar a caixa que 

contém a bomba e o medidor de fluxo. Este espaço adicional na estrutura 

foi conseguido movendo o silenciador do sistema de gases de escape e os 

tanques de combustível e AdBlue. 

 

Sector da construção  

Com mais de 30 veículos, o sector da construção ocupou um lugar 

importante nos MAN Trucknology® Days, com diversos modelos em 

exibição. Ao trabalhar em conjunto com carroçadores, a MAN demonstrou 

as suas básculas trilaterais e camiões basculantes com grua, transporte de 

material de construção, betoneiras, porta-contentores, veiculos com 

ampliroll e tractores de semi-reboque de transportes especiais. Uma das 

inovações presentes nos Trucknology® Days foi a combinação do MAN 

HydroDrive com caixa de velocidades TipMatic. Esta é a configuração ideal 

para quando os veículos se deslocam sobretudo em estradas de estaleiro e 

quando só necessitam de tracção adicional ocasionalmente. As vantagens 

do eixo dianteiro hidrostático MAN HydroDrive tornam-se evidentes quando 

é necessário fazer uma descida fora de estrada sem carga. Um exemplo 

típico é um camião basculante que descarregou a sua carga no fundo de 

uma obra. O eixo traseiro, agora com muito pouca carga, fica sem tracção 

na descida. Um benefício para os carroçadores é o facto do PTO do motor 

e da caixa de velocidades poder ser utilizado sem restrições. O MAN 

HydroDrive está disponível para veículos de 2, 3 e 4 eixos da série TGS e 

para tractores semi-reboque de 2 e 3 eixos da série TGX. 



 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

Página 5/9 

Para gruas, a MAN disponibiliza chassis da série TGS especialmente 

preparados. Todas as expectativas relativamente à manobrabilidade, 

tracção e eficiência são cumpridas através da fórmula 8x4H-6. Esta 

abreviatura refere-se a um MAN TGS de 4 eixos com a necessárioa carga 

por eixo para suportar a grua. A estrutura tem espaço para montar os apoios. 

O sistema de tracção HydroDrive no segundo eixo dianteiro providencia a 

tracção necessária em estaleiros de obras. A grande manobrabilidade 

necessária para posicionar a grua no local é conseguida devido ao facto de 

três dos quatro eixos serem direccionais: os dois eixos dianteiros e o eixo 

elevável de arraste. Os eixos hipóides e os económicos motores da série 

D26 ajudam a aumentar a eficiência em viagens entre os estaleiros de obras. 

A capacidade de carga é importante nas betoneiras. O peso máximo 

permitido para veículos de 4 eixos em Portugal é de 32 toneladas. Quanto 

mais leve for o chassi, mais cimento pode ser colocado no tambor. O MAN 

TGS 32.420 8x4 cumpre todos os requisites do sector: uma estrutura com 

peso optimizado feita de aço de alta resistência, um leve mas potente motor 

de 420 CV em combinação com a caixa de velocidades automatizada MAN 

TipMatic, um eixo duplo hipóide leve e uma distância entre eixos de 2505 

entre o segundo e terceiro eixos constituem um veículo de dimensões 

compactas e óptima manobrabilidade, tanto no trânsito como no estaleiro de 

obras. O camião inclui ainda um conjunto de pneus uniforme no formato 

315/80 R 22.5, jantes de alumínio, depósitos de combustível com 

capacidade para 300 litros e depósitos de AdBlue com capacidade para 35 

litros, uma espaçosa e ergonómica cabine M para o motorista e ajudante e 

um sistema de escape Euro 6 elevado por trás da cabine. Isto significa que 

o chassi pesa apenas 9175 kg (excluindo o motorista e o depósito de 

combustível com 10% da capacidade). 

 

Sector dos transportes especiais 

As soluções de transportes especiais da MAN são sempre fonte de fascínio 

na exposição de veículos e na pista de testes. Quer seja para o transporte 

de cargas pesadas ou objectos volumosos em áreas urbanas, a gama de 

produtos da MAN dá resposta a todos os requisitos específicos. 

Circunstâncias locais e diferentes requisitos legais afectam a configuração 

dos veículos. Diferentes capacidades de cargas, distâncias entre eixos e 

potências de motor das séries MAN TGS e MAN TGX podem ser conjugadas 

conforme necessário para os veículos tractor e tractores semi-reboque. 

Motores da gama D38, incluindo as potências de 540 CV, 580 CV e 640 CV, 

com maior performance e binário, podem ser instalados exclusivamente no 

MAN TGX. 
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As versões topo de gama têm 640 CV e são unidades tractor semi-reboque 

pesado de 4 eixos. O MAN TGX 41.640 8x4/4 BBS de 4 eixos combina a 

versão mais potente do motor D38 e a MAN TipMatics com a unidade de 

conversão de embraiagem. Isto aumenta o binário de 3000 Nm até 4740 

Nm. Como resultado, mesmo a mais pesada das cargas pode ser 

transportada facilmente, com toda a potência. A unidade de conversão de 

embraiagem oermite uma manobrabilidade extremamente precisa do 

veículo em espaços apertados, inclinações ou com cargas particularmente 

pesadas. 

 

Sector do transporte florestal e agricultura  

Para transporte de troncos de madeira, a MAN oferece alguns conceitos 

interessantes de veículos das séries TGS e TGX. O transporte de troncos 

do local do local de corte pode ser uma tarefa difícil. Se o terreno estiver 

enlameado ou se existir uma subida, tracção integral pode ser essencial. No 

caminho para a serração ou celulose em estradas de terra batida, tracção 

traseira é suficiente e muito mais económica. A solução da MAN é a tracção 

dianteira hidráulica conectavel. O sistema da MAN, chamado HydroDrive, 

tem sido muito bem recebido pelos transportadores de madeira desde a sua 

introdução em 2005, pois é muito prático. A novidade agora é que a MAN 

melhorou a sua gama de opções. A combinação da caixa de velocidades 

automatizada TipMatic com o MAN HydroDrive evita que o motorista tenha 

de alterar a mudança. 

Com uma trituradora de madeira movel, o operador pode flexivelmente 

alterar a localização rápida e facilmente, para trabalhar noutras tarefas. O 

motor com elevada potência necessário para mover a trituradora utiliza um 

poderoso PTO ajustado na fábrica com até 8000 Nm de binário. Isto permite 

poupar o peso adicional e a despesa de instalar um motor adicional. O 

veículo permanece compacto e monobrável. Para conduzir a trituradora de 

madeira, a MAN disponibiliza os motores da série D26, com potências de 

420 CV, 460 CV e 500 CV, em combinação com a nova caixa de velocidades 

TipMatic 12 Offroad. Além disso, na série MAN TGX, os motores da gama 

D38 vão dos 520 CV aos 640 CV. O chassi 6x6 da série MAN TGS tem uma 

excelente capacidade todo-o-terreno, de modo a que os veículos possam 

chegar facilmente aos locais de triturar, muitas vezes através de estradas 

de terra. Um design de chassi muito compacto, manobrável e com elevada 

tracção pode ser encontrado versão de 3 eixos com tracção integral no eixo 

dianteiro e eixo de arraste direccional. A configuração de eixos é 6x4-4. Uma 

característica interessante são as diversas modificações na cabine. Isto 

significa que não é necessária cabine extra para o operador controlar a grua 
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e a trituradora. O centro MAN Truck Modification criou várias cabines 

modificadas para este propósito. 

No sector agrícola, as tarefas de transporte podem ser muitas e variadas. 

Os camiões MAN podem ser utilizados para transportar colheitas, desde 

grãos a vendedores agrícolas, milho de silo para a fábrica de biogás, 

beterraba para refinarias de açúcar ou batatas para fábricas, desde o campo 

de plantação. Além disso, a utilização de camiões para as curtas distâncias 

entre a quinta, campo e armazéns pode trazer benefícios. Estes oferecem 

diversas vantagens na cadeia de transporte em comparação com tractores 

agrícolas com reboques, devido à sua maior capacidade de carga de até 40 

toneladas, menor consumo de combustível e velocidades mais elevadas. Na 

maioria dos casos, serão utilizados tractores semi-reboque da série MAN 

TGS, especialmente criados para utilização agrícola. A vasta gama de 

veículos disponibilizados pela MAN assegura que o veículo correcto para a 

topografia, condições do solo e distância de transportes pode sempre ser 

encontrado. Existem ainda tractores semi-reboque adicionais com tracção 

traseira com altura normal ou altura média-elevada. Os tractores semi-

reboque com tracção integral de altura elevada, com tracção dianteira 

conectavel ou permanente também estão disponíveis. A solução entre 

ambos é o chamado MAN HydroDrive, com tracção dianteira hidrostática 

para tracção adicional. Os motores da gama MAN TGS têm potências entre 

os 320 CV e os 500 CV. 

 

Sector de veículos municipais e de combate a incêndios   

Estiveram em exibição cerca de 20 veículos municipais para a recolha de 

resíduos, serviços de Inverno, manuntenção de estrada e para corporações 

de bombeiros. O leque de versões de chassis – normalmente com base em 

MAN TGM e MAN TGS – e carroçadores eram igualmente variados.  

Entre as características específicas para o sector oferecidas pela MAN, a 

TipMatic Collect é particularmente importante para veículos de recolha de 

resíduos sólidos. A nova caixa de velocidades automatizada inclui uma 

estratégia de mudanças especificamente criada para carregadores traseiros 

e laterais. Na ronda de recolha, arranques frequentes para avançar apenas 

alguns metros até ao próximo ponto de recolha alternam com longas 

paragens, enquanto o sistema de carregamento hidráulico está a trabalhar. 

A alteração das mudanças é mais rápida e a mudança de arranque é 

selecionada pelo motorista, para que a embraiagem seja protegida. 

No chassi do carregador lateral, baseado no MAN TGS, os engenheiros da 

MAN alteraram a disposição da complexa tecnologia de escape Euro 6, os 
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depósitos de combustível e de AdBlue e o tanque de ar comprimido. Desta 

forma, conseguiram espaço para montar o dispositivo de carga na lateral. 

O espalhador de neve e a grua são alimentados pelo sistema hidráulico de 

alta performance. A suspensão pneumática no eixo traseiro de série em 

todos os veículos com tracção integral MAN TGM – com peso máximo de 

14.1 a 15 toneladas – assegura que os agentes de descongelamento são 

espalhados homogeneamente. O MAN TGM possui ainda um raio de 

viragem particularmente reduzido, o que facilita a limpeza de neve em zonas 

residenciais com muitos carros estacionados. 

Nos Trucknology® Days, a MAN apresentou uma bomba de sucção num 

MAN TGS 35.480 8x4-4 BL de 4 eixos. As bombas de sucção podem ser 

utilizadas, por exemplo, em estaleiros de obras para cavar buracos e valas 

e expor fundações, pelas autoridades municipais para desentupir esgotos, 

ou na horticultura e agricultura para expor cuidadosamente raízes. É 

necessário arranjar espaço nos veículos de 3 ou 4 eixos da série MAN TGS 

para o sistema de ventilação, para o tanque para o material extraído, para o 

tubo de sucção e respectivas extensões, e para o sistem de filtragem para 

limpar o ar sugado. As ventoinhas que criam o vácuo são propulsionadas 

pelo poderoso motor do veículo, da série D26, através do PTO. 

Em vários paises, as corporações de bombeiros podem ainda utilizar 

veículos com a norma de emissões Euro 5. A MAN oferece chassis para 

veículos de serviços de emergência que cumprem diferentes normas de 

emissões. É por isso que a MAN garante que a produção do motor D08 

utilizado pelas corporações de bombeiros irá continuar na versão Euro 5 

pelo menos até 2020. Este motor, que não necessita de quaisquer aditivos 

para limpar as emissões, é utilizado nas séries MAN TGL e MAN TGM. Esta 

flexibilidade reflecte-se no facto de estarem em exposição nos Trucknology® 

Days veículos de serviços de emergência nas versões Euro 5 e Euro 6. 

A combinação do HydroDrive com a TipMatic também é importante para os 

bombeiros e empresas de recolha de resíduos sólidos, como produto 

adicional na gama de tracção dianteira hidrostática. Veículos típicos para 

esta combinação são camiões com caixa móvel. Uma característica nova 

para os bombeiros é que o programa de mudanças Emergency, para 

veículos de serviços de emergência, está também disponível com a nova 

TipMatic nas séries MAN TGS e MAN TGX. 

A espaçosa cabine dupla, com capacidade para um máximo de sete 

ocupantes, é muito popular nos veículos de corporações de bombeiros. Esta 

disponível nas séries de veículos MAN TGL e MAN TGM. O seu banco com 

quatro lugares é constituído por um assento com apoio de costas individual, 
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encosto de cabeça e cintos de três pontos. Dois lugares com espaço para 

bomba de oxigénio podem ser facilmente acomodados nesta cabine. Isto 

significa que a equipa pode equipar-se em viagem, e não é perdido tempo 

em missões de salvamento. 

 

MAN Trucknology® RoadShow   

Desde 2008, os Trucknology® Days têm marcado o início para a 

demonstração da frota de novos camiões no 'MAN Trucknology® RoadShow 

2017'. Cerca de 52 veículos das series TGL, TGM, TGS e TGX farão um tour 

pela Europa. Estes eventos servirão para apresentar as novas 

características introduzidas no modelo do ano 2017, no interior e na cadeia 

cinemática. Os veículos completos com carroçarias ou semi-reboques vão 

demonstrar a variedade disponível nos sectores do transporte de longo-

curso, distribuição, construção, transportes especiais, transporte florestal e 

agrícola e serviços municipais. As organizações de vendas da MAN em toda 

a Europa vão apresentar as suas frotas, pintadas em vermelho forte, em 

vários eventos e demonstrações. Os clientes interessados podem contactar 

o seu comercial MAN para testar estes veículos durante um período 

determinado. Desta forma, poderão comprovar a competência da MAN no 

sector e ver por si mesmos como as tarefas de transporte podem ser 

efectuadas de forma tão eficiente e económica. 

 

Trucks to go 

A frota ‘Trucks to go’ esteve em exibição em frente ao Truck Forum durante 

os Trucknology® Days. Estes são os novos veículos das séries MAN TGL, 

TGM, TGS e TGX series, com carroçarias de carroçadores aprovados pela 

MAN. Quem estiver interessado em fazer o download de informação sobre 

a gama de produtos 'Trucks to go' no website www.man-truckstogo.com. A 

vantagem para os clientes é que estes podem obter uma resposta às suas 

necessidades a curto-prazo, e efectuar trabalhos sem que tenham de 

aguardar pelo tempo normal de entrega dos veículos. Veículos completos, 

como porta contentores com básculas rol-off, básculas trilaterais e 

betoneiras, ou veículos para tarefas especiais, como veículos de recolha de 

resíduos ou reboques também estão disponíveis. Esta gama de veículos 

está disponível em toda a Europa, com cor branca ou em cor-de-laranja para 

aplicações municipais. Se definir a configuração de veículo que necessita 

na página 'Trucks to go', é exibida uma lista de veículos adequados. A MAN 

já vendeu mais de 1200 camiões nos últimos dois anos através deste canal 

de venda. 

http://www.man-truckstogo.com/

