
A trAcção é fundAmentAl.
A eficiência é decisiva.
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fAzer mAis com menos.

Melhorar o desempenho e reduzir custos – essa é a forma  eficaz e 
eficiente para deixar a pressão competitiva para trás. Os  veículos de 
construção da MAN são ideais para o conduzir. São de  confiança, 
resistentes e robustos, têm uma carga útil notável, o desempenho 
na estrada é excelente e têm óptima tracção, características que 
lhe dão toda a segurança em qualquer situação fora de estrada.

As tecnologias inovadoras têm um papel fundamental na eficiência melhorada dos camiões MAN. 
O melhor de tudo, pode descobrir pessoalmente.

www.truck.man.eu/pt
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Construção sem veículos basculantes? Impossível. Quer carreguem material a granel, material escavado 
ou  asfalto, ou estejam a transportar equipamento, sem estes veículos de transporte versátil, o estaleiro não 
 funcionaria.

O veículo basculante MAN TGL é um veículo leve com um desempenho excepcional nas categorias de peso de 7.5 até 
12 toneladas. O MAN TGL, como basculante ou basculante com grua, é ideal para trabalhos de construção principais 
ou secundários, bem como para jardinagem, paisagismo e muitas outras aplicações. A MAN também disponibiliza este 
 veículo completo com báscula trilateral, pronto a trabalhar, e opcionalmente com preparação para grua. Com o  potente 
binário do seu motor Common Rail a gasóleo, a sua fiável caixa de velocidades concebida para estaleiros e para  transporte 
de distribuição e o seu chassi estável mas leve, o MAN TGL tem tudo o que faz falta num veículo basculante.

Topo de gama na classe média, é assim o MAN TGM no segmento das 12 a 18 toneladas como 4x2 para 12, 15, 18 e 
19 toneladas, bem como 4x4 com 13 e 18 toneladas e 6x4 com 26 toneladas. Transporta carga útil elevada, é flexível e 
estável e foi criado para ser um basculante que dá conta do recado. Os modelos de 13 toneladas e 18 toneladas com 
tracção integral permanente ou opcional vão conquistá-lo com a sua notável tracção e as capacidades fora de estrada. 
O bloqueio diferencial é gerido electronicamente, ao passo que a caixa de transferência com gestão electrónica pode 
ser instalada como equipamento especial. O eixo traseiro pneumático, tecnologia exclusiva num veículo desta classe, é 
 controlado electronicamente para manter um nível constante de distância ao solo, independentemente da carga.

A cabine dupla para a série MAN TGL e TGM está numa classe à parte em termos de dimensão. Com o banco de quatro 
lugares atrás e o banco opcional para acompanhante, a cabine acomoda até sete pessoas (6+1).

umA questão de versAtilidAde.
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o cAmião pArA todAs As 
situAções.
Como veículo individual, como chassi para operações com reboque ou como tractor 
 semi-reboque, o MAN TGS tem resposta para todas as situações.

Com um elevado grau de fiabilidade, os camiões de 18 a 44 toneladas dominam praticamente 
 qualquer tarefa da indústria de construção. Se a condução com tracção traseira não for suficiente, 
existem variantes MAN HydroDrive® com tracção integral permanente ou seleccionável até 8x8. 
A MAN é o primeiro fabricante de veículos comerciais a introduzir a tracção dianteira hidrostática 
 opcional MAN HydroDrive® para maior flexibilidade e tracção nos veículos que circulam sobretudo 
em estradas  pavimentadas. A longa experiência da MAN neste campo, a elevada fiabilidade do MAN 
HydroDrive® e a disponibilidade de uma vasta gama de variantes, dos veículos de dois eixos aos de 
quatro eixos, são inigualáveis. O MAN HydroDrive® está disponível em combinação com as caixas 
de velocidades MAN TipMatic® ou de operação manual. As tecnologias que fazem sentido, como 
o EasyStart, prestam uma assistência muito útil ao motorista. E por falar no motorista, as cabines 
estreitas para o MAN TGS são ideais para estaleiros, visto que o seu baixo peso tem a vantagem de 
permitir uma carga elevada.



GrAnde no conforto, 
GrAnde nA potênciA.
Ergonomia perfeita, elevada produtividade e baixos custos de transporte definem as nossas 
basculantes da série MAN TGX.

O MAN TGX foi feito para impressionar. Redefine o conforto no local de trabalho com as cabines 
 espaçosas, concebidas para o longo curso. O amplo espaço interior e a variedade de detalhes 
 práticos facilitam imenso o trabalho do motorista. Em funcionamento, o dinâmico MAN TGX 4x4H, 
6x4 e 8x4-4 de elevada tracção demonstram porque fazem parte de uma classe de eficiência à 
parte. Os motores MAN Common Rail produzem uma elevada potência com um baixo consumo de 
 combustível. Consequentemente, os novos módulos de potência D38 com 397 kW (540 CV), 427 kW 
(580 CV) e 471 kW (640 CV) batem recordes em termos de desempenho e eficiência.
O seu complemento perfeito é a caixa de velocidades MAN TipMatic® com o dispositivo auxiliar 
de arranque EasyStart integrado, MAN EfficientCruise® com EfficientRoll, sistema speed shifting, 
manobrabilidade optimizada, condução ao ralenti e modo sem balanço. Deste modo consegue-se 
 reduzir a pressão sobre o motorista, aliviar a carga na transmissão e poupar combustível. A assis-
tência inteligente e os sistemas de segurança aumentam a segurança de transporte e reduzem o 
consumo de combustível e o desgaste. Em termos de segurança, o novo travão motor EVBec® com 
retardador produz uma notável potência de travagem de até 600 kW mesmo em velocidades médias 
de motor, o que permite viagens descendentes mais seguras e sem desgaste.
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Protecção em frente ao radiadorPára-choques em aço com argola de re-
boque centrada e degrau frontal rebatível. 
Grelha protectora particularmente robusta 
na frente do radiador

Degrau para estaleiro com barra de suporte no tejadilho

Grelha de pro-
tecção para faróis

A experiência prática que vem com cada veículo basculante MAN é notória 
nas engenhosas soluções criadas para cada tarefa.

Quer se trate dos notáveis sistemas de eixo e suspensão para todas as 
 necessidades, dos motores potentes ou da variedade de fórmulas de potência, 
a MAN tem o veículo basculante que procura, perfeitamente equipado desde o 
robusto pára-choques em aço até à protecção traseira rebatível sob o chassi, 
sendo o nível de referência da funcionalidade e eficiência.

perfeição em cAdA 
detAlhe.
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Tubo de escape elevado

Sistema de escape parcialmente elevado 
para cabine L

Tubo de escape elevado

Sistema de escape, lateral, direito

 ➜ Configuração do veículo (parcialmente opcional):
n Eixos com redução aos cubos ou hipóides, leve eixo duplo hipóide MAN TGS
n Suspensão parabólica, trapezoidal, pneumática ou pneumática para construção 

com barra estabilizadora
n Motores de binário elevado até 427 kW (580 CV), tractores semi-reboque até 

471 kW (640 CV)
n Admissão de ar elevada com ou sem pré-filtro para o motor
n Tracção integral permanente e seleccionável, bloqueio diferencial e gestão da caixa 

de transferência
n Redução de peso com MAN HydroDrive® (MAN TGS e TGX) para diversas 

 utilizações, até ao estaleiro
n MAN TipMatic® Offroad (MAN TGM, TGS, TGX), MAN TipMatic® para MAN TGL
n Pára-choques em aço de três peças, robusto e com argola de reboque centrada, 

além de preparação para pá limpa-neves
n Protecção de radiador robusta
n Protecção sólida dos acessórios da estrutura (caixas de bateria, depósitos)
n Protecção traseira rebatível ou rígida sob o chassi
n Escape elevado ou escape parcialmente elevado ou lateral
n Unidade de degrau rebatível para estaleiro
n Elevação para estaleiro com grelha de suporte no tejadilho
n Equipamento para limpeza de neve, com pá anexa
n Sistema de travagem electrónico MAN BrakeMatic®

n Sistemas de assistência ao motorista ABS, ASR, ESP, LGS, EBA e ACC, de acordo 
com o tipo de veículo

n MAN TGS com possibilidade de reconversão com quinto eixo (10x4 e 10x8), eixo 
de accionamento ou de arraste (MAN TGS 10x4-6 BL como opção de série)

n Travão de pavimentadora
n Travão de viragem
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mAn é A solução.
Chassis MAN com sistemas intermutáveis – o que pertence junto mantém-se junto.

A gama inclui chassis desde 7.5 até 44 toneladas para veículos porta-contentores com básculas 
 roll-on/off, veículos basculantes, contentores e elevadores de silos de todos os tipos e tamanhos. 
Existem nas versões de dois, três, quatro ou cinco eixos com as capacidades de carga, distâncias 
entre eixos e comprimentos de que necessita, com motores económicos com binários elevados e 
cabines de motorista ergonómicas para qualquer finalidade. A gama de fórmulas de tracção abrange 
desde o 4x2 ao 8x8 ou 10x4. Um dos mais fortes é o MAN TGM de 18 toneladas, com o seu recorde 
de carga útil. Uma ideia exclusiva e que o vai manter em movimento é a tracção dianteira hidrostática 
opcional MAN HydroDrive® para o MAN TGS e TGX. Quando combinada com os eixos de avanço 
ou de arraste direccionados, proporciona uma capacidade de manobra, um peso e uma tracção 
imbatíveis.

Uma nova característica é o rácio de carga por eixo variável para veículo com eixo dianteiro ou de 
arraste. Este rácio variável significa que o eixo motor tem sempre óptima tracção, independentemente 
da carga transportada. A distribuição variável da carga por eixo entre os eixos traseiro direcional 
e não-direcional assegura que, em qualquer situação de carga, o eixo motor tem sempre tracção 
 suficiente, e que a carga por eixo nunca está abaixo dos requisitos mínimos legais.



A flexibilidAde é um trunfo.
Quando são necessárias soluções de transporte abrangentes com o mais alto nível de 
 flexibilidade, os sistemas intermutáveis são exactamente o que necessita.

Se trabalha com veículos para materiais de demolição e resíduos de obra, bem como sucata ou 
 resíduos recicláveis, além de reboques de carga intermutáveis para transportar material de construção, 
veículos ou outros equipamentos, sabe que tempos de inactividade minimizados proporcionam aos 
veículos porta-contentores com básculas roll-on/off um melhor desempenho no transporte. São 
 fáceis de carregar e descarregar, tornam o trabalho de transferência supérfluo e, além disso,  também 
podem ser utilizados para armazenamento provisório. Por último, mas não menos importante,  podem 
levar a cabo diferentes tarefas de transporte graças à compatibilidade dos vários contentores.
Estes são alguns dos pontos positivos que permitem aos veículos porta-contentores com básculas 
roll-on/off executar serviços facilmente reconhecíveis e notáveis.
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 ➜ Configuração do veículo:
n Versão de dois, três, quatro e cinco eixos com eixo de arrasto, eixo de tracção ou eixo duplo
n Suspensão parabólica ou pneumática, de acordo com os requisitos de operação
n Molas/amortecedores ajustados para o centro de gravidade elevado dos veículos porta-contentores com 

básculas roll-on/off
n Sistema de estabilização de rolamento CDC como equipamento especial
n Versão de estaleiro de altura média com pára-choques em aço e eixos com redução aos cubos
n Adequada para utilização em estrada com design normal, também com eixo hipóide ou eixo duplo para 

ligeiros
n Gama completa de motores desde 110 kW (150 CV) até 412 kW (560 CV)
n Parametrização específica das velocidades intermédias para o sector
n Caixa de velocidades adequada ao tipo de operação e à correspondente relação do eixo traseiro
n Estratégia de mudanças optimizada para o sector
n Nivelamento automático da suspensão pneumática do eixo traseiro de série
n Tomadas de força certas para todos os requisitos
n MAN HydroDrive® para uma gama alargada de operações
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A mAn sAbe o que move
o mundo.
Quando se trata de transportar cimento desde a cimenteira até ao estaleiro, a velocidade, 
a fiabilidade e a capacidade de carga máxima são cruciais: o cimento tem de ser entregue 
a tempo para a obra poder prosseguir.

Se procura um bom investimento para o seu dinheiro, aposte na MAN. Quer seja um chassi 
 extremamente leve com uma capacidade de carga útil notável, um camião com reservas elevadas 
de carga ou um veículo pesado com a máxima capacidade de transporte, nós temos a solução que 
procura.

Soluções para todas as necessidades
Os chassis para betoneiras da MAN combinam tecnologia inovadora com uma grande poupança 
– uma combinação vencedora, esteja onde estiver. O veículo europeu clássico é o 8x4 da série 
MAN TGS, um camião que satisfaz os requisitos mais importantes do cliente. Com 32 toneladas e 
 optimizado em termos de peso, proporciona as maiores vantagens de carga útil na sua  classe. O 
 modelo de 35 toneladas é abrangente e tem a seu favor a tara e as elevadas reservas de  carga, ao 
passo que a versão de carga pesada, com um peso bruto máximo de 41 toneladas, tem a mais  elevada 
capacidade de transporte de carga. Os camiões de 35 e 41 toneladas estão também  disponíveis na 
versão de altura normal e média. Nota: as taras permitidas tecnicamente são 34, 37, e 44 t.

Para requisitos especiais, a MAN oferece o 8x4H-6, que combina a eficiência e tracção necessárias 
com máxima manobrabilidade.

O tractor semi-reboque TGS 4x4H com MAN HydroDrive® para semi-reboques com betoneira é um 
novo conceito para requisitos especiais. A gama MAN fica completa com a versão de três eixos com 
26 toneladas de peso bruto do veículo, disponível como 6x4 na gama MAN TGS e, para mercados 
especiais, na gama MAN TGM (por exemplo, com condução à direita para o Reino Unido).

 ➜ Configuração do veículo:

n Preparação de fábrica para montagem simples e
económica da cuba

n Molas e estabilizadores ajustados para um centro de
gravidade mais elevado

n Eixos com redução aos cubos extremamente resistentes 
com uma boa distância ao solo, alternativamente eixos 
 hipóides ou eixos duplos hipóides leves MAN TGS

n Motores com controlo EDC de binário elevado para
rotações de motor estáveis ao ralenti

n Preparação para ligar/desligar o motor externamente
n Selecção externa da rotação do motor para várias tarefas 

de mistura
n Tomadas de força dependentes do motor para bombas de 

betoneiras, concebidas para um binário elevado
n Topo superior do chassi baixo
n Desvio de ar comprimido para pressurização do depósito 

de água da betoneira
n ESP como equipamento especial para 8x4 para chassis
n Sistema de escape para versões de dois e três eixos: 

padrão ou elevado; para versão de quatro eixos: padrão ou 
parcialmente elevado

n Protecção lateral do chassi de série
n Placa de impulso para ligação da superestrutura do chassi
n Janela na parede traseira da cabine do motorista como 

equipamento especial que fornece ângulo de visão traseira
n Chassi especial para betoneiras 8x4 (peso optimizado)
n Rácio de carga por eixo variável para chassis com eixo de 

arraste ou dianteiro para óptima tracção 



Espaços livres para a superestrutura

18 Chassis para bombas de cimento

cheGAr lá com A mAn.
O sector da construção está mais racional e mais económico, o esforço físico foi reduzido e 
os equipamentos especiais de apoio tornaram-se supérfluos.

As bombas de cimento valem o seu peso em ouro, ainda que os custos de investimento na bomba 
principal e no mastro distribuidor de cimento sejam elevados, mas é por essa razão que a base tem 
de ser a certa. São, por isso, necessários chassis absolutamente fiáveis que estejam preparados 
para uma montagem de peças tão económica quanto possível.

Não há qualquer ponto num estaleiro que não possa ser alcançado pelas bombas de cimento dos 
chassis 6x4, 8x4 e 10x4 da MAN. A versão de três eixos do TGS comporta bombas com mastros 
com até 39 metros de altura, a versão de quatro eixos até 48 metros, e a versão de cinco eixos até 
60 metros. Para cumprir os requisitos de mastros ainda mais longos, o TGS pode ser reconvertido 
com um quinto eixo.

Componentes, como os compartimentos de bateria, depósitos de ar e sistemas de escape, são 
colocados de forma a facilitar a montagem da bomba de cimento. A MAN disponibiliza ainda a 
 preparação para bomba de cimento de fábrica.

Cabines de condutor ergonómicas para viagens curtas, também com tectos rebaixados ou  aberturas, 
estão disponíveis. O esforço de desenvolvimento, que na MAN investimos nestes veículos, dá  ênfase 
à nossa afirmação de que fornecemos aos nossos clientes óptimas soluções de transporte. E o 
 serviço está incluído: existem cerca de 1550 oficinas em toda a Europa, prontas a servi-lo.
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 ➜ Configuração do veículo:
n Motores robustos e potentes
n Função start-stop na extremidade do chassi ou por baixo 

da aba dianteira
n PTO dependente do motor de fábrica, para um melhor 

desempenho
n Molas e estabilizadores concebidos para o elevado centro 

de gravidade da carroçaria
n Unidade de travagem para bomba de betão, sem

suspensão de mola no eixo traseiro
n Construção de altura normal e média
n Equipado para o estaleiro com bloqueios do diferencial, 

eixos planetários com pneus de tracção, pára-choques em 
aço com argola de reboque

n O tejadilho da cabine do motorista pode ser rebaixado ou 
aberto para permitir a montagem simples da bomba

n Espaços livres para a superestrutura (distância nos compo-
nentes do chassi) de fábrica

n Possibilidade de quinto eixo
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A cAdeiA cinemáticA mAn.
MAN HydroDrive® – mais tracção sempre que necessário.
A MAN, inventora do MAN HydroDrive®, já expandiu esta gama e agora 
 disponibiliza uma variedade única de versões, desde veículos de dois a quatro 
eixos, com eixo dianteiro ou eixo de arraste. 
O MAN HydroDrive® oferece mais tracção e segurança ao conduzir dentro e 
fora de estaleiros e estradas enlameadas e em piso inclinado ou  escorregadio. 
A tracção dianteira hidrostática selecionável dá-lhe a potência necessária para 
todas as ocasiões, seja na marcha à frente ou atrás. Na condução em descidas 
quando o MAN HydroDrive® está activo, a travagem de motor também entra 
em acção no eixo dianteiro, estabilizando assim o veículo. O MAN  HydroDrive® 
 também pode ser activado durante a condução e no carregamento,  rodando 
apenas o interruptor. No que diz respeito ao consumo de combustível e 
 desgaste, este é comparável a tracção traseira convencional e pesa apenas um 
pouco mais. A altura permanece inalterada, o que significa: fácil acesso, altura 
reduzida, baixo centro de gravidade, e consequentemente óptima estabilidade 
de condução. O MAN HydroDrive® está disponível em combinação com caixa 
de velocidades MAN TipMatic® ou manual.

Tracção integral para todos
Sempre que a tracção máxima é necessária, os veículos MAN com tracção 
 integral permanente ou opcional entram em acção. Estão disponíveis nas 
 versões 4x4, 6x6, 8x6 e 8x8. A potência é distribuída por caixas de  transferência 
MAN de duas velocidades com rácios em estrada e fora de estrada. Eixos 
com  redução aos cubos com maior distância ao solo, bloqueios do diferencial, 
travões de  tambor e estabilizadores são também incluídos nos veículos com 
tracção  integral. Uma nova característica do MAN TGM é a opção  electrónica 
de caixa de transferência e gestão de bloqueios. O motorista tem, assim, 
 assistência para operar o veículo em estrada e fora de estrada de acordo com 
as  condições da tracção necessária e a rforça de tracção é aliviada. De igual 
modo, no MAN TGX e no TGS, a activação e desactivação dos bloqueios do 
diferencial é  monitorizada electronicamente.

Travagem contínua
EVBec®: como um novo desenvolvimento do travão motor MAN EVB (Exhaust 
Valve Brake), o EVBec® tem diversas vantagens, como por exemplo, um efeito 
de travagem melhorado ao controlar a pressão dos gases de escape,  potência 
de travagem significativamente aumentada, especialmente em velocidades 
de  motor mais baixas, protecção contra sobreaquecimento durante  longas 
 travagens e potência de travagem constante, quer a velocidade do motor esteja 
a aumentar ou a diminuir. Estão disponíveis três níveis de potências de  travagens.
O retardador é um travão hidrodinâmico contínuo integrado no habitáculo da 
caixa de velocidades. A sua potência de travagem depende da  velocidade de 
condução, que atinge o melhor desempenho em velocidades médias e  elevadas. 
O nível de potência de travagem não depende da mudança ou do estado da 
 embraiagem. Isto aumenta a segurança de condução em descidas longas ao 
 aliviar a carga no sistema de travão de serviço Com o inovador MAN  PriTarder®, 
o MAN TGS está equipado com um sistema primário de travagem altamente 
 eficiente e absolutamente único. A combinação do travão motor EVBec® e 
do PriTarder significa que já é produzida uma notável potência de 620 kW em 

 velocidades reduzidas. O MAN PriTarder® demonstra bem as suas vantagens na 
distribuição ou na tracção: o sistema totalmente livre de manutenção  aumenta 
a carga útil até 64 kg enquanto duplica o tempo de vida útil dos travões. O 
MAN PriTarder® está integrado no gestor electrónico de travagem contínua MAN 
BrakeMatic® e é facilmente activado através de um interruptor na coluna de 
direcção.

MAN TipMatic® OFFROAD
É muito fácil mudar correctamente de velocidade com a MAN TipMatic®, uma vez 
que esta caixa de velocidades pode ser operada no modo  automático ou  manual, 
no qual as velocidades são seleccionadas através da  alavanca no  volante. Está 
disponível uma versão de seis velocidades para os motores de  quatro  cilindros 
e uma versão de doze velocidades para os motores de seis  cilindros. A MAN 
TipMatic®, especialmente concebida para utilização em  estaleiros de obras, 
 permite a mudança confortável de velocidade mesmo em fora de estrada. 
 Basta colocar o selector na posição "Dx" para a mudança de velocidade ficar 
 notavelmente mais rápida, ao passo que os intervalos de  velocidades do motor 
são  utilizados com maior amplitude. A MAN TipMatic® de nova geração adiciona 
novas funções à conveniente e eficiente caixa de velocidades automatizada.
SmartShifting aumenta a velocidade de mudanças de forma inteligente, 
 adaptando-se à situação de condução e tendo em conta as necessidades 
do motorista, a massa do veículo e a resistência de condução. A vantagem é 
um  processo de mudanças extremamente rápido e simples. O Smart Shifting 
 trabalha de forma ainda mais rápida quando salta diversas mudanças e em 
 estradas  muito inclinadas, com o assistente de aumento de mudança(HSU). 
Aqui, a velocidade do motor diminui mais rapidamente quando a embraiagem 
está  desengatada, devido ao fecho dá válvula do escape. Assim, dá-se uma 
 interrupção mais curta da força de tracção em subidas porque a conexão por 
fricção pode ser  restabelecida mais rápido, e o camião perde menos  impulsão. 
Desta forma, o SmartShifting ajuda na poupança de combustível com  velocidades 
de motor mais baixas nas mudanças mais elevadas. No segmento de tracção, 
interrupções mais curtas da força de tracção são notórias em subidas.

MAN EfficientCruise® + EfficientRoll Os sistemas podem ser  combinados. 
MAN  EfficientCruise® utiliza informação de mapas 3D e a posição GPS 
do  veículo para calcular a topografia do percurso e determinar a injecção 
de  combustível necessária. Isto significa que é efectuada uma regulação da 
 velocidade independente e proactiva antes de subidas e descidas. O motorista 
pode optar entre quatro níveis de tolerância de velocidades testados, e que 
garantem óptimos valores de consumo, e muito fáceis de usar, para maximizar 
o conforto de condução.
EfficientRoll foi criado para o veículo deslizar suavemente por estradas e 
 autoestradas. A MAN TipMatic® fica automaticamente em modo neutro o que 
permite o veículo rolar, sem que o efeito do travão-motor reduza a velocidade. 
O camião aproveita o ímpeto ganho em ligeiras descidas nas seguintes secções
rectas ou em ligeiras inclinações.
Condução ao ralenti permite um confortável arranque e condução em  ralenti. 
Após o arranque, o veículo segue com a embraiagem engatada e continua a 
mover-se a uma baixa velocidade de ralenti de aproximadamente 600 rpm até o 
travão ser activado ou numa subida. O motorista pode assim manobrar o  veículo 
de forma extremamente precisa e avançar, recuar ou prosseguir no  trânsito 
 pára-arranca sem qualquer problema. Assim o desgaste da  embraiagem é 
 reduzido e o binário é ligeiramente aumentado no arranque.

Nova estratégia de arranque e de mudanças para MAN TGL e TGM
Além disso, a MAN TipMatic® com as funções condução ao ralenti, Speed 
 Shifting1) e EfficientRoll1) está agora disponível para o MAN TGL e TGM. Estas 
estratégias de arranque e de mudanças aumentam o conforto de condução e 
reduzem o consumo de combustível.

1) Speed Shifting e EfficientRoll apenas disponíveis na versão de 12 velocidades



o chAssi mAn.
Sistemas de eixo e suspensão
Quer seja um eixo com redução aos cubos ou hipóide, 
 ambos os sistemas de eixo estão disponíveis com  diversas 
transmissões e suspensão pneumática ou parabólica. O 
eixo com redução aos cubos também está disponível com 
a suspensão trapezoidal. A suspensão parabólica  torna 
muito confortável a condução do veículo carregado ou 
 vazio e é apenas ultrapassada pela suspensão pneumática.
O eixo hipóide disponibilizado com peso optimizado resulta 
numa poupança de peso de 180 kg, em comparação com 
um eixo hipóide normal, e de 280 kg em comparação com 
o eixo com redução aos cubos.
A distância do solo é semelhante à do eixo com redução 
aos cubos. Os veículos com suspensão mola/ar estão 
 disponíveis com eixos hipóides duplos simples, para altura 
normal e média. Os veículos com suspensão pneumática 
estão disponíveis com design de altura normal.

Suspensão pneumática para construção
Uma das especialidades da MAN é a suspensão  pneumática 
para a construção nos eixos com redução aos cubos 
 traseiros – disponível para veículos de construção de altura 
média e de tracção integral. Com o comando de elevação e 
descida do chassi instalado de série, tem uma  capacidade 
de transporte de carga até 13 t por eixo  traseiro. É, por 
isso, ideal para o trabalho pesado nos  estaleiros  (reserva de 
 sobrecarga) e em terreno difícil.  Vantagens: uma  condução 
tranquila em qualquer condição de carga graças ao  sistema 
electrónico de nivelação ECAS, que  beneficia veículo, a 
carroçaria, a carga e a estrada. Existem  estabilizadores 
 internos para utilizar com pavimentadoras.

Pára-choques em aço
O pára-choques em aço de três peças com argola de 
 reboque central e degrau frontal rebatível, além de robusto, 
integra-se com elegância no design do MAN TGS / MAN 
TGX. 
Está disponível uma versão modificada do pára-choques, 
preparada para a colocação de um engate ou uma pá 
 limpa-neves. Estão também disponíveis pára-choques em 
aço e robustos para as gamas MAN TGL e MAN TGM, 
como equipamento especial.

Alturas dos veículos
A MAN fornece veículos com altura normal, média e de 
tracção integral, correspondentes às crescentes exigências 
em termos de distância ao solo e ângulo de aproximação.

Travão de direcção
Mesmo nas curvas mais apertadas. Com a função de  travão 
de direcção activada, as rodas traseiras no interior da curva 
são travadas, de acordo com o grau de viragem do volante. 
Desta forma, o círculo de viragem é  consideravelmente 
 reduzido. O travão de direcção, disponível para os veículos 
6x4 e 8x4 com eixos duplos, é activado ao premir um botão 
e funciona a velocidades até 30 km/h.

Travão de pavimentadora
Foi concebido um "travão de pavimentadora" especifica-
mente para a transferência de asfalto para uma pavimen-
tadora: É activado através de um botão na consola do 
 motorista, que introduz uma pressão de travagem  reduzida, 
para que o veículo seja empurrado pela pavimentadora, 
mas sem deslizar. O pedal de travão pode ser utilizado para 
travar em gradientes acentuados.

MAN EasyStart
Acabaram-se os problemas de arranque em piso  inclinado. 
O MAN EasyStart com MAN TipMatic® chegou. O  assistente 
de arranque para piso inclinado facilita o  trabalho do 
 condutor. Quando o pedal do travão é libertado, a pressão 
de travagem é mantida durante um segundo, para que o 
condutor possa mudar para o acelerador e o veículo possa 
ser movido sem solavancos, com pouco desgaste e sem 
deslizar para trás.

Travão de paragem
O travão de paragem dos veículos com tracção  integral 
da MAN é activado pneumaticamente em todas as  rodas, 
 mantendo o veículo em segurança na paragem e no 
 arranque, e é controlado pelo condutor através de um 
 interruptor nas subidas. Ao contrário dos sistemas que 
 utilizam bombas de travão de mão para travar o único 
eixo traseiro, um camião com tracção integral da MAN, 
 equipado com o travão de paragem, não desliza.

Pneus com diversos perfis de fábrica
O seu veículo é-lhe entregue de fábrica com pneus do  perfil 
à sua escolha. Também pode seleccionar a marca dos 
pneus entre diversas marcas conhecidas.

Rácio de carga por eixo variável
Uma nova característica é o rácio de carga por eixo  variável 
para veículos com eixo dianteiro ou de arraste. Este  rácio 
variável significa que o eixo motor tem sempre óptima 
tracção, independentemente da carga transportada. 
A distribuição variável da carga por eixo entre os eixo 
 traseiro direcional e não-direcional assegura que, em 
 qualquer  situação de carga, o eixo motor tem sempre 
tracção suficiente, e que a carga por eixo nunca está  abaixo 
dos requisitos mínimos legais.

Modificações na cabine e no chassi
Configurações especiais de eixos e modificações na  cabine 
do motorista podem ser efectuadas individualmente, em 
função dos requisitos dos clientes.
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Eixo com redução aos cubos

Eixo hipóide

Suspensão pneumática 
para construção

Eixo hipóide duplo MAN TGS leve



Travagem compensatória ESP quando o veículo está em 
 sobreviragem

Programa Electrónico de Estabilidade (ESP)
O ESP protege-o de surpresas desagradáveis. Os sensores 
ESP monitorizam constantemente a dinâmica de condução. 
Se houver risco de derrapagem ou viragem  eminente, os 
pneus separados são travados e, se  necessário, o binário 
do motor é reduzido. Desta forma o ESP estabiliza o 
 veículo e mantem-no seguro na faixa. A MAN disponibiliza 
o  Programa Electrónico de Estabilidade para veículos com 
eixo dianteiro ou de arrasto, e também para veículos de 
quatro eixos e diversos tractores.

Sistema de Manutenção na Faixa de Rodagem (LGS)
O Sistema de Manutenção na Faixa de Rodagem 
 electrónico (LGS) monitoriza constantemente a posição 
do veículo na faixa. Se o motorista se afastar da faixa sem 
 activar os  piscas, é emitido um aviso sonoro. Dependendo 
da  direcção para a qual o motorista se desviou, o som é 
 emitido do lado esquerdo ou direito, o que é compreendido 
intuitivamente pelo motorista. O LGS ajuda o motorista a 
manter-se na faixa correcta, reduzindo assim situações de 
perigo.

MAN AttentionGuard
O MAN AttentionGuard detecta sinais de redução de 
atenção do motorista logo no início, e avisa o motorista. 
A segunda geração (ou nível mais elevado) do sistema de 
 manutenção na faixa de rodagem é necessária para esta 
funcionalidade. O MAN AttentionGuard é um factor chave 
para evitar que o motorista se desvie acidentalmente da 
faixa em percursos monótonos – uma causa típica de 
 acidentes. O MAN AttentionGuard também funciona 
 durante a condução nocturna.

O controlo da força de acoplamento para óptimo equilíbrio 
de travagem do reboque e/ou semi-reboque permite um 
desempenho de travagem perfeito, reduz a distância de 
travagem e o desgaste em todo o veículo, o que aumenta o 
período de vida útil.

Assistente de travagem
O assistente de travagem regista a velocidade e pressão 
sempre que o pedal de travão é accionado e optimiza a 
pressão aplicada para força de travagem total. Este sistema 
reconhece uma travagem de emergência assim que esta é 
iniciada e desenvolve imediatamente a maior pressão de 
travagem possível.

Sistema de Assistência à Travagem de Emergência (EBA)
Como um breve momento de distracção pode levar a um 
acidente, a MAN desenvolveu o antecipatório Sistema de 
Assistência à Travagem de Emergência (EBA). Este avisa os 
motoristas relativamente a colisões iminentes,  dando-lhes 
assim tempo para reagir. O sistema inicia  automaticamente 
a travagem em casos de emergência. O Sistema de 
 Assistência à Travagem de Emergência optimizado inclui 
um sistema de monitorização do tráfego mais avançado, 
que utiliza dois sistemas de sensores independentes  (radar 
e vídeo) para detectar potenciais colisões mais rapidamente 
e emitir imediatamente um sinal de aviso. O EBA cumpre 
as exigentes normas legais para sistemas de travagem de 
emergência em vigor a partir de 2016/2018.

Luzes xénon para melhor visibilidade
A combinação de luzes xénon e reflectores de forma livre 
trazem uma nova luz à estrada. A iluminação das lâmpadas 
xénon de longa duração permitem que um grande troço da 
estrada seja iluminado. A iluminação é brilhante e homo-
génea, sem encadear os restantes veículos.

Médios automáticos e limpa pára-brisas automático 
com sensores
Os médios automáticos com sensores de luz activam e 
desactivam as luzes dianteiras, laterais e traseiras  sempre 
que necessário. O amanhecer e o anoitecer, túneis e pontes 
são também detectados e a luz é regulada de acordo com 
a necessidade.
Os limpa pára-brisas automáticos com sensores de  chuva 
são activados assim que a visibilidade é afectada por  chuva 
ou sujidade. A óptima velocidade das escovas é  definida 
automaticamente conforme a situação. O sistema de 
 controlo consegue detectar diversos tipos de condições 
de visibilidade, como por exemplo chuva, salpicos, riscos 
ou sujidade.

Novas luzes traseiras LED
Com as luzes traseiras LED, lâmpadas fundidas e a 
 diminuição de segurança e custos de manutenção 
 consequentes podem ser evitados. As luzes LED têm uma 
maior vida de serviço e consomem menos energia do que 
as lâmpadas tradicionais.

Tempomat de Regulação de Distância (ACC)
O Tempomat de Regulação de Distância avalia auto-
maticamente a distância e diferencial de  velocidade do 
 veículo da frente, e garante uma distância segura  através 
da  intervenção electrónica nos pedais do acelerador e de 
 travão. O ACC pode ser utilizado a partir dos 25 km/h e  ajuda 
o motorista a manter-se relaxado durante a  condução. Uma 
nova característica é a função  stop-and-go em  conjunto 
com a caixa de velocidades MAN TipMatic® 12+2. No 
 trânsito lento, congestionado, ou em condução em  cidades, 
o camião imobiliza-se automaticamente  quando o veículo 
da frente pára, e ou arranca  independentemente (quando 
o camião está imobilizado menos de dois  segundos), ou 
quando o motorista carrega no acelerador o no botão no 
volante multifunções.

Estabilização activa de oscilações CDC e estabilização 
de cargas elevadas
Com a estabilização activa de oscilações, os  amortecedores 
são automaticamente regulados pelo CDC ( Continuous 
Damping Control). Isto evita movimentos que possam 
  causar desequilíbrios, o que aumenta a segurança da 
 condução. Para veículos com elevado centro de gravidade, 
a estabilização de cargas elevadas com braço de controlo 
X adicional é ideal, e assegura que as inclinações laterais 
são efectivamente reduzidas.

Sistema de travagem MAN BrakeMatic® com ABS e ASR
A distância mais importante é a de travagem. Para 
 evitar  surpresas desagradáveis, o sistema de travagem 
 electrónico (EBS), com ABS e ASR, assegura distâncias de 
travagem reduzidas.Travagem compensatória ESP quando o veículo está em 

 subviragem

Luzes traseiras LED 

sistemAs mAn de Apoio À condução.
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27Cabines

A escolhA é suA.
A cabine ideal para todas as necessidades – e um nível máximo de  conforto 
e ergonomia que viaja consigo, onde quer que vá.

As cabines MAN foram concebidas para permitir uma condução  concentrada e 
sem fadiga e uma recuperação tranquila. E claro, segurança. Todas as  cabines 
cumprem os requisitos de segurança em termos de colisões, cumprem a  directiva 
ECE-R29 e proporcionam uma óptima protecção dos passageiros.

Os diversos detalhes úteis, como o revestimento interior da porta lavável, os 
acessórios de fácil manutenção, a ligação de ar comprimido que facilita a tarefa 
de limpeza e a unidade opcional de lavagem de faróis dianteiros deixam claro 
que nada foi deixado ao acaso.
É o caso da visibilidade panorâmica ideal, por exemplo, que é suportada por 
 características como o conceito de espelho, com o espelho principal e de  grande 
abertura angular, o espelho de berma de grandes dimensões e o espelho frontal. 
O ângulo morto é praticamente inexistente.

Cabine Série do veículo
TGL TGM TGS TGX

Cabine C n n

Cabine dupla n n

Cabine M n

Cabine L n n n

Cabine LX n n n

Cabine XL n

Cabine XLX n

Cabine XXL n

Cabine XLXCabine XLCabine M Cabine LCabine C Cabine dupla Cabine LX Cabine XXL
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Os veículos MAN incluem agora novo equipamento para tornar o interior ainda mais agradável 
para os motoristas e optimizado para a operação.

Os tons quentes de areia e grafite dos painéis interiores, as superfícies de plástico granulado, as 
pegas das portas em cromado e os novos estofos dos assentos conferem à cabine uma atmosfera 
confortável e moderna.
A nova cor opcional mais escura “Urban Concrete” vai estar disponível para o cockpit. Este é um 
esquema de cores resistente, para todas as superfícies, que pode entrar em contacto com mãos ou
roupa de trabalho sujas, durante a utilização do veículo em condições que criem sujidade.  O  aspecto 
da cabine interior também pode ser personalizado, com três variantes disponíveis de acabamentos 
(alumínio, preto e madeira).

O volante multifunções é a interface perfeita entre o veículo e o motorista: o volante tem diversas 
funções integradas, dispostas de forma clara e intuitiva. Sem retirar as mãos do volante, é possível 
consultar informação do veículo, receber chamadas e ajustar as definições do rádio. O motorista 
pode adaptar livremente a altura e ângulo do volante multifunções, que também está disponível em 
pele.

A consola central mais estreita e uma caixa de refrigeração/arrumação (não disponível para a 
 cabine C), e que pode ser completamente encaixada debaixo da cama, permitem maior conforto na 
área central, tanto de pé como sentado. E a nova caixa de refrigeração oferece ainda mais espaço. 
Os suportes para copos são mais flexíveis, e o painel de controlo do beliche, nas cabines maiores 
com camas, está posicionado de forma mais conveniente. A iluminação da zona de descanso cria 
uma atmosfera acolhedora, graças à iluminação pescoço de ganso.

A nova disposição dos botões, tendo em conta as funções, e o ecrã a cores oferecem ao motorista 
um local de trabalho moderno e ergonómico. No MAN TGX, o conforto e condições de trabalho do 
motorista são ainda maiores graças à redução de ruído no interior em 1.5 dB, em comparação com 
o modelo anterior.

Cor “Urban Concrete”
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Sistema infotainment MAN

A MAN oferece algumas funcionalidades melhoradas no novo sistema 
 infotainment. O MAN Media Truck de série inclui um visor TFT 5“ com ecrã  táctil 
e entrada para cartão SD. A pedido, também está disponível um  sistema mãos-
livres, Bluetooth audio streaming, entradas USB/ AUX e rádio digital DAB+. 
Além disso, a versão MAN Media Truck Advanced oferece um visor  maior de 7“, 
 controlo por voz, sistema mãos-livres para telefone, ecrã vídeo através de USB 
& SD, informação de trânsito através do rádio, e um máximo de dois interfaces 
de câmara. O MAN Media Truck Navigation inclui um sistema de  navegação 
 especializado para camiões. As versões MAN Media Truck Advanced e 
 Navigation incluem ainda a função “emparelhamento duplo”, que permite que 
dois telemóveis estejam ligados ao sistema em simultâneo. Ambas as variantes 
podem incluir uma conexão para câmara traseira.

A nova função "Mirror Link" transfere o interface do utilizador de aparelhos 
móveis para o sistema infotainment, permitindo uma utilização segura através 
do volante multifunções e do próprio sistema (ligação através de cabo USB). 
O ecrã de navegação exibe continuamente os limites de velocidade máximos 
(dependendo se a informação do mapa inclui a respectiva informação). O rádio 
digital (DAB/DAB+) é de simples acesso e activado por controlo de voz.

MAN Media Truck Navigation

Função "Mirror Link"

tudo no interior,
bem À vistA!
É o motorista que põe a eficiência em movimento. O seu desempenho ao volante é um factor 
chave para um transporte fiável e um estilo de condução seguro e económico. Por isso é 
 essencial que o seu local de trabalho tenha todas as condições.

No novo cockpit MAN, tudo está no local certo. Os ecrãs são claros, e os botões frequentemente 
 usados e que requerem acesso rápido estão perto do motorista. Para assegurar uma operação 
 intuitiva, os botões com funções relacionadas estão agrupados, e surgem sempre na mesma 
 posição em todos os veículos e séries. Esta disposição padronizada simplifica a utilização quando os 
 motoristas têm de trocar de veículo. O botão da caixa de velocidades automatizada MAN  TipMatic® 
agora está no campo de visão do motorista. O painel de controlo principal inclui todos os botões 
 essenciais à condução, e outras funções relevantes ou adicionais podem ser colocadas num segundo 
painel  opcional, posteriormente. A colocação do painel de botões com funções essenciais, como a 
iluminação interior, acima do motorista, permite um acesso rápido mesmo durante a condução.

O foco está na instrumentação no novo ecrã LCD com quatro cores. Este ecrã a cores de  quatro 
 polegadas e alta resolução é de fácil leitura e utilização, e destaque as funcionalidades, como 
os  serviços de assistência activados e mensagens de aviso, permitindo fácil reconhecimento. O 
 velocímetro digital complementa o visor analógico. Além disso, os menus e controlos são  também 
a cores, e estão coordenados com o sistema infotainment MAN Media Truck. O painel de ar 
 condicionado possui um ecrã com fundo branco, o que torna a leitura consideravelmente mais fácil 
graças ao melhor contraste.
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Ecrã a cores melhorado no painel de instrumentos

Clara disposição dos botões

A nova disposição do botão TipMatic® e do travão de parque cria 
espaço adicional



32 Motores

Idealmente, os veículos utilizados em estaleiros devem proporcionar um 
binário elevado e um consumo de combustível reduzido: os motores de 
 elevado desempenho da MAN satisfazem ambos os requisitos.

Os motores altamente eficientes de quatro e seis cilindros com potências entre 
os 118 kW (160 CV) e os 471 kW (640 CV) impressionam com a sua notável 
potência, mesmo em velocidades reduzidas. Os motores das séries MAN D20 
e MAN D26 também são desenhados para intervalos de serviço de até 140 000 
quilómetros. Para alcançar os valores extremamente baixos do Euro 6, a MAN 
implementa tecnologias chave, como a injecção Common Rail, a recirculação 
de gases de escape (EGR), filtros SCRT e filtros de partículas de gasóleo (DPF/
CRT) há muitos anos. Qual é o resultado? Os motores MAN Euro 6 elevam a 
fasquia em termos de consumo de combustível e consumo de AdBlue®. Se quer 
fazer grandes mudanças e, ao mesmo tempo, proteger o ambiente, os motores 
MAN são a escolha certa.

A partir de 2017, a MAN irá aprovar os motores MAN Euro 6 para utilização com 
combustíveis de parafina, de acordo com a norma EN15940. Os combustíveis 
que cumprem com esta directiva incluem óleos vegetais hidrogenados (HVO), 
carvão para líquidos (CTL), gás para líquidos (GTL), biomassa para líquidos (BTL).

A nova geração de motores MAN D08 conferem ainda mais potência aos MAN 
TGL e TGM. E o novo conceito de motor traz ainda mais eficiência: o consumo 
de combustível é reduzido até 5%. A nova e simplificada limpeza de gases de 
escape, sem recirculação de gases, também torna o motor mais leve e menos 
complexo.

eficiênciA A todA A velocidAde.
Motores Euro 6

Tipo Capacidade Potência Binário máximo

D0834 R4   4,6 l 118 kW (160 CV)   600 Nm

R4   4,6 l 140 kW (190 CV)   750 Nm

R4   4,6 l 162 kW (220 CV)   850 Nm

D0836 R6   6,9 l 184 kW (250 CV) 1 050 Nm

R6   6,9 l 213 kW (290 CV) 1 150 Nm

R6   6,9 l 235 kW (320 CV) 1 250 Nm

D2066 R6 10,5 l 235 kW (320 CV) 1 600 Nm

R6 10,5 l 265 kW (360 CV) 1 800 Nm

D2676 R6 12,4 l 309 kW (420 CV) 2 100 Nm

R6 12,4 l 338 kW (460 CV) 2 300 Nm

R6 12,4 l 368 kW (500 CV) 2 500 Nm

D3876 R6 15,2 l 397 kW (540 CV) 2 700 Nm

R6 15,2 l 427 kW (580 CV) 2 900 Nm

R6 15,2 l 471 kW (640 CV) 3 000 Nm

No vasto âmbito de aplicações em estaleiros, não há 
nada que os nossos veículos não possam fazer. Sempre 
que for necessário um serviço essencial fiável, a MAN 
entra em acção

A gama abrangente de veículos MAN, que inclui as séries 
MAN TGL, MAN TGM, MAN TGS e MAN TGX, varia entre as 
7.49 e as 44 toneladas. Graças à nossa vasta experiência 
e estreita colaboração com os fabricantes de carroçarias, 
fornecemos a solução de veículo ideal para toda e qualquer 
tarefa.

soluções vAriAdAs pArA necessidAdes 
 AbrAnGentes.

Tipo
TGS 26.xxx  6x4-4 BL 
TGS 33.xxx  6x4 BB, BL 
TGS 33.xxx  6x6 BB 
TGS 33.xxx  6x6 BL 
TGS 35.xxx  8x6H BL 
TGS 35.xxx  8x4 BB, BL 
TGS 35.xxx  8x6 BB 
TGS 35.xxx  8x8 BB 
TGS 37.xxx  8x4 BB 
TGS 41.xxx  8x4 BB 
TGS 41.xxx  8x6 BB 
TGS 41.xxx  8x8 BB 
TGX 18.xxx  4x4H BLS
TGX 26.xxx  6x4 BB, BL
TGX 33.xxx  6x4 BB, BL
TGX 35.xxx  8x4-4 BL

Chassis para basculantes

Tipo
TGL 8.xxx 4x2 BB, BL
TGL  10.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 12.xxx  4x2 BB, BL 
TGM 13.xxx 4x4 BL 
TGM 15.xxx  4x2 BL, BB
TGM 18.xxx  4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx  4x4 BB 
TGM 26.xxx  6x4 BB 
TGS 18.xxx  4x4H BL 
TGS 18.xxx  4x2 BB, BL 
TGS 18.xxx  4x4 BB 
TGS 18.xxx  4x4 BL 
TGS 26.xxx  6x6H BL 
TGS 26.xxx  6x4 BB, BL 
TGS 26.xxx  6x6 BB 
TGS 26.xxx  6x6 BL 
TGS 35.xxx 8x4-4 BL
TGS1) 50.xxx 10x4-6 BL

1) com base em 8x4 com eixo de arraste
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Chassis para báscula trilateral de fábrica

Tipo
TGL 8.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 10.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 12.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 13.xxx 4x4 BL 
TGM 15.xxx 4x2 BL, BB
TGM 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx 4x4 BB 
TGS 18.xxx 4x4H BL 
TGS 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGS 18.xxx 4x4 BB, BL 
TGS 26.xxx 6x6H BL 
TGS 26.xxx 6x4 BB, BL 
TGS 26.xxx 6x6 BB, BL 
TGS 35.xxx 8x4 BB, BL 
TGS 35.xxx 8x6 BB 
TGS 35.xxx 8x8 BB
TGX 26.xxx 6x4 BB, BL 
TGX 33.xxx 6x4 BB, BL 

Chassis de camião para cabine dupla

Tipo
TGL 8.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 10.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 12.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 12.xxx 4x2 BL 
TGM 13.xxx 4x4 BL 
TGM 15.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx 4x4 BB 

Chassis de porta-contentores com báscula 
roll-off

Tipo
TGL 8.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 10.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 12.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGS 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGS 26.xxx 6x2-2 BL1)

TGS 28.xxx 6x2-4 BL2)

TGS 28.xxx 6x2-2 BL2)

TGS 26.xxx 6x4 BB 
TGS 26.xxx 6x4 BL 
TGS 26.xxx 6x4H-4 BL
TGS 35.xxx 8x4-4 BB, BL 
TGS 35.xxx 8x4H-6 BL
TGS4) 50.xxx 10x4-6 BB, BL 
TGX 18.xxx 4x2 BL 
TGX 26.xxx 6x2-2 BL1)

TGX 28.xxx 6x2-2 BL3)

TGX 35.xxx 8x4-4 BL 

1) Também disponível com eixo de arraste 
 direcional.

2) Com eixo de arraste direcional de 9 t.
3) Com eixo de arraste com rodado duplo de 9 t.
4) Com base em 8x4 com eixo de arraste.
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Chassis de porta-contentores com báscula 
roll-on

Tipo
TGL 8.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 10.xxx 4x2 BB, BL 
TGL 12.xxx 4x2 BB, BL 
TGM 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGS 18.xxx 4x2 BB, BL 
TGS 26.xxx 6x2/4 BL 
TGS 26.xxx 6x4 BB 
TGS 26.xxx 6x4 BL 
TGX 18.xxx 4x2 BL 
TGX 26.xxx 6x4 BL 

Chassis para tipo de veículo TM (betoneira)

Tipo Tamanho do tambor recomendado (m³)
TGM 26.xxx 6x4 BB 6, 7
TGS 26.xxx 6x4 BB 6, 7
TGS 32.xxx 8x4 BB 8, 9
TGS 35.xxx 8x4 BB 9
TGS 35.xxx 8x4H-6 BL 8, 9
TGS 41.xxx 8x4 BB 9, 10, 12
TGS1) 41.xxx 10x4–6 BB, BL 10, 12

1) Com base em 8x4 com eixo de arraste.

Chassis para bomba de cimento

Comprimento do mastro
Tipo de até
TGM 18.xxx 4x2 BB – 24 m
TGS 18.xxx 4x2 BB 17 m 24 m
TGS 26.xxx 6x4 BB 31 m 38 m
TGS 37.xxx 8x4 BB 36 m 48 m
TGS 41.xxx 8x4 BB 36 m 48 m
TGS 41.xxx 10x4–6 BB, BL 47 m 52 m
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