Os gestores ambientais.
Veículos MAN para tarefas municipais.

Experimente a eficiência.
O espectro de tarefas logísticas de eliminação de resíduos varia desde os clássicos resíduos

domésticos, recicláveis, de obras, resíduos sólidos volumosos e serviços de contentores, até
à limpeza de fossas e eliminação de excrementos, resíduos biológicos e equipamentos

electrónicos.

O serviço de limpeza de estradas e o serviço de manutenção de Inverno são também uma
componente essencial das responsabilidades municipais. A MAN fornece os veículos Euro 6
apropriados para realizar todas estas tarefas: camiões que combinam inovação e fiabilidade

para alcançar um nível máximo de eficiência de transporte. O melhor é descobrir por si

mesmo.

www.truck.man.eu/pt

Algum do equipamento apresentado neste catálogo não é fornecido de série.
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Paixão pela recolha.
Quer se trate de resíduos domésticos ou resíduos comerciais, resíduos sólidos volumosos ou resíduos orgânicos, resíduos recicláveis
ou resíduos perigosos, o MAN TGS despede-se do lixo sem cerimónias.
O MAN TGS, um veículo de três eixos para carroçarias com um volume de contentor até cerca de 30 m3, é o principal veículo de recolha de
resíduos. O eixo de arraste de nove toneladas direccional opcional combina uma elevada carga útil com excelente manobrabilidade.
Todos os veículos de recolha de resíduos MAN TGS preenchem os requisitos da norma DIN EN 1501-1 relativa a veículos de recolha de resíduos.
Vêm preparados para fixação fácil de todos os tipos de caixas de veículos de recolha de resíduos: carga lateral, traseira ou dianteira, e caixa fixa
ou móvel. O carregador traseiro, a recolha de resíduos padrão na Europa, esvazia os contentores do lixo através de um elevador traseiro
incorporado na carroçaria. Por outro lado, o lixo é recolhido com o carregador dianteiro. O sistema de elevação na frente eleva os contentores
acima da cabine e depois para trás, e são despejados na caixa de carga. O carregador lateral esvazia os contentores através de um braço
colocado no lado direito do chassi. este veículo também está disponível com volante à direita.
A MAN oferece as PTOs ideais e caixas de velocidades para cada uma das variantes dos veículos de recolha de resíduos. No que diz respeito a
caixas de velocidades, pode optar entre a caixa de velocidades automatizada MAN TipMatic® COLLECT com lógica de mudança de velocidades
de veículo de recolha de resíduos especial, e as convencionais caixas de velocidades manuais.

➜ Desempenho de peso:
n

MAN TGS de três eixos com eixo de arraste para elevada capacidade de carga e óptima manobrabilidade

n

O MAN TGS com caixa de velocidades MAN TipMatic ® COLLECT cumpre a norma DIN EN 1501-1 para veículos de recolha de resíduos

n

Excelentes características de direcção de veículos em todos os estados de carga

n

Chassi MAN TGS disponível com eixo dianteiro ou conjunto de eixo duplo

n

Diversas PTOs disponíveis

n

Elemento de comando para proteger o veículo, disponibilidade de carregamento mais rápida, libertação mais rápida do travão e
melhoria da ergonomia/operação (uma mão). Disponibilizamos uma grande variedade de sistemas de câmara para sua segurança,
como a câmara de viragem (VAAS), bem como preparação para vista ”bird eye“ e de sistemas de monitorização da traseira.
Veículos de recolha de resíduos
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Máxima capacidade de carga.
A manobrabilidade de um veículo de três eixos, com a capacidade de carga de um de quatro.
O MAN TGS de três eixos é especial: o seu eixo dianteiro direcionável e elevável, em combinação com um eixo de arraste
direcccionável significa que o máximo volume de carga pode ser utilizado mesmo em grandes inclinações. O resultado são
menos viagens ao local de despejo, ou seja, a utilização do MAN de recolha de resíduos de três eixos também contribui para
a preservação do meio ambiente. A carga é distribuída de forma homogénea graças à elevada reserva de carga por eixo
com carregamento parcial. Esta configuração de eixos está disponível directamente de fábrica.

➜ Benefícios para si:
n

Disponível directamente de fábrica.

n

Aumento de capacidade de carga de cerca de 6 m³ em comparação com outros veículos de três eixos

n

Eixos direcionáveis dianteiros e traseiros 7.5 t (8 t), elevável e semi-eleváveis

n

Excelente distribuição de carga por eixo graças a elevada reserva de carga por eixo com carregamento parcial

n

Direcção de duplo circuito, baixo desgaste dos pneus

n

Em carroçarias com traseira pesada, o foco está nos três eixos

PP
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Para gestão de resíduos urbanos.
Dois modelos que mostram a sua classe na utilização diária: enquanto o MAN TGM se encarrega de cargas exigentes, o compacto MAN
TGL é ideal para ruas estreitas.
O MAN TGM de 26 toneladas, um especialista em carga útil com um eixo de arraste direccional e elevável, destina-se a volumes de contentor
até aproximadamente 223. Com a sua distância entre eixos optimizada de 4 125 mm, o MAN TGM 26.340 6x2-4 BL fica bem em qualquer
trabalho. Os veículos de dois eixos MAN TGM e TGL também oferecem a vantagem de uma elevada capacidade de carga. O MAN TGL prova o
seu potencial de verdadeiro camião urbano com as sua excelente manobrabilidade e uma carroçaria de até 9 m3. Em casos especiais podem
ser incluídos grandes contentores de carga. As PTOs versáteis e as ligações da estrutura personalizadas, como as diferentes opções de ligação
do sistema de escape, tornam o chassi adequado para qualquer carroçaria de veículo de recolha de resíduos.
Pode optar por uma caixa de velocidades automatizada MAN TipMatic® COLLECT, uma caixa de velocidade manual convencional, ou uma caixa
de velocidades totalmente automática para o seu veículo.

➜ Aspectos positivos que conduzem ao sucesso:
n

MAN TGM de três eixos com eixo de arrasto para elevada carga útil e excelente manobrabilidade

n

MAN TGL e MAN TGM de dois eixos

n

Cabines C e L perfeitamente ajustadas à utilização do veículo

n

Extensões de cabine C para mais espaço de arrumação na cabine do motorista

n

Vasta fama de caixas de velocidades, com as PTOs correspondentes

n

n
n

Elemento de comando para proteger o veículo, disponibilidade mais rápida para carregamento,
libertação mais rápida do travão e melhoria da ergonomia/operação (uma mão)
Disponível com banco central para capacidade de três passageiros em vez de dois
Disponibilizamos uma grande variedade de sistemas de câmara para sua segurança, como a câmara de viragem (VAAS), bem como
preparação para vista „bird eye“ e de sistemas de monitorização da traseira.
Veículos de recolha de resíduos
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MAN TipMatic ® COLLECT

MAN TIPMATIC® COLLECT.
Para veículos de recolha de resíduos: MAN TipMatic® COLLECT.
O MAN TipMatic® COLLECT é um programa de condução especial para veículos de recolha de resíduos. Este software de
caixa de velocidades foi desenvolvido como parte da nova cadeia cinemática Euro 6. Quando o motorista selecciona o
modo COLLECT, o comportamento das mudanças da caixa de velocidades automática é adaptado ao ciclo de condução
de um veículo de recolha de resíduos, que necessita de rápidas manobras de arranque e travagens súbitas, ao esvaziar
contentores em áreas urbanas. Os tempos de mudança optimizados permitem uma eficiente recolha de resíduos. O software
está disponível para os chassis de série de veículos de recolha de resíduos MAN TGM e TGS, para utilização em carregadores
dianteiros ou laterais.

Elemento de controlo para veículos de
r ecolha de resíduos

Elemento de controlo para veículos de recolha de resíduos.
O elemento de controlo fixado no apoio de braço do banco do motorista combina uma série de funções que aumentam
consideravelmente o conforto de utilização. O conveniente travão de paragem pré-seleccionado liga-se automaticamente.
A posição neutra da caixa de velocidades pode ser ligada e desligada externamente com o simples toque num botão. O
elemento de comando que solicita a velocidade da PTO do sistema hidráulico para descarga e o mecanismo de prensa são
extremamente cómodos.
Caixa de velocidades totalmente automática Allison.
A caixa de velocidades automática da série 3000 com conversor de binário hidrodinâmico é a escolha ideal para veículos
comerciais de peso médio, e permite uma utilização eficiente em diversas condições de operação. Está equipada com
software para veículos de recolha de resíduos, e também está disponível com retarder. A caixa de velocidades Allison
permite arranques sem desgaste e mudanças suaves. O resultado é maior produtividade e um elevado nível de conforto,
bem como a protecção da cadeia cinemática durante os serviços de recolha que exigem diversos arranques, mudanças e
travagens em viagens curtas entre pontos de recolha.
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Não só limpo, mas imaculado.
Milhões de quilómetros de estrada na Europa necessitam de limpeza. Este é o trabalho ideal para os fiáveis chassis
MAN, uma vez que se adaptam de forma perfeita à sua aplicação, de fábrica.
Os camiões MAN, veículos de dois eixos com um peso bruto de 12 a 18.5 toneladas, constituem a base perfeita para todos
os tipos de carroçarias de veículos de limpeza de estradas. Recomendamos que deixe a suspensão pneumática de lâminas
assumir o esforço, uma vez que isto garante que o veículo mantém a mesma altura de condução, independentemente da
carga, reduzindo assim o desgaste das escovas.
A MAN oferece todos os preparativos necessários para colocação das carroçarias de varredoras de vias públicas disponíveis
no mercado. Foi prestada especial atenção à compatibilidade de carroçaria e a uma disposição que permite economizar
espaço nos veículos Euro 6. A distância entre eixos pode ser ajustada para se adaptar à carroçaria e alcançar uma excelente
manobrabilidade. A máquina varredora é propulsionada pelo motor, uma solução ideal também em termos de protecção
ambiental.
Para este fim, a MAN fornece uma interface para a transmissão hidrostática, a qual é operada através da PTO na caixa de
velocidades. Isto permite uma adaptação óptima de velocidade no modo de varredora até 0.9 km/h na primeira velocidade.
➜ Estrada segura todo o ano:
n

Veículos MAN de dois eixos com um peso bruto de 12 a 18.5 toneladas

n

Suspensão pneumática de lâminas para um desgaste reduzido das escovas

n

Interface para transmissão hidrostática para velocidades de varredora extremamente baixas até 0.9 km/h

n

n

As lâminas do deflector de ar opcionais, situadas abaixo do refrigerador, impedem a turbulência causada
por poeiras
Pacote de limpeza de estradas universal de fábrica

Pacote de limpeza de estradas: as peças complementares laterais,
como a caixa de bateria, a admissão de ar e o sistema de gases
de escape estão situados atrás da cabine. Como opção,
o d epósito está instalado atrás do eixo traseiro.
12 Veículos de limpeza de estradas

Força propulsora.
Funções especiais da MAN para cadeias cinemáticas de varredoras.
MAN TipMatic® Varredora.
A MAN oferece uma versão especial para varredoras Euro 6: uma varredora puramente hidráulica com caixa de velocidades
automatizada MAN TipMatic®. Ao contrário do que acontece nos veículos com propulsão hidrostática e motor auxiliar, esta
combinação reduz o consumo de combustível e os custos com manutenção, e também o ruído e emissões de CO2. Estas
reduções tornam assim o veículo muito mais económico, em comparação com outras versões. Esta versão de caixa de
velocidades está disponível para MAN TGL e TGM.
MAN TipMatic® Varredora sem hidrostato.
No modo de varredora, o motorista activa a carroçaria do veículo através dos controlos, e a velocidade do motor D0836
aumenta para 900 rpm. Depois o motorista utiliza o botão DNR para selecionar a função DS (modo especial). Para garantir
que as varredoras podem ser utilizadas totalmente após o arranque, a velocidade do motor não pode baixar das 900 rpm.
Assim é possível conduzir a varredora a uma velocidade de 27 km/h. Quando o veículo não tiver a varredora activa, o
motorista coloca a caixa de velocidades MAN TipMatic® no modo "D". Este modo permite o engate da transmissão para
operações em estrada.
MAN TipMatic® Varredora com hidrostato.
A MAN também disponibiliza uma variante com hidróstato para varredoras de todas as classes de emissões. Esta t ecnologia
especial é activada pela carroçaria, e a caixa de velocidades manual MAN tem de estar engatada par esta activação.
Quando o veículo não está em modo varredora, é utilizada a cadeia cinemática convencional. A velocidade de condução
com operação hidrostática varia conforme os fabricantes da carroçaria.

14 Veículos de limpeza de estradas
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Combinação sistemática.
A multifuncionalidade é um factor cada vez mais importante no cumprimento dos diferentes requisitos do sector
dos transportes. A MAN tem a resposta perfeita na forma do sistema combinado MAN TGM 13.250 4x4 BL.
Os veículos municipais com carroçaria de série normalmente só funcionam sazonalmente. Raramente são utilizados durante
todo o ano, estando por isso bastante tempo imobilizados
A solução: um chassi – várias tarefas. Esta variedade de combinações representa flexibilidade: o chassi está sempre operacional, assegurando um elevado nível de utilização do veículo e garantindo que os municípios obtêm um retorno dos seus
custos. Com esta unidade de caixa móvel, o veículo de tracção MAN TGM 13.250 4x4 BL pode incluir um limpador de estradas ou uma basculante de três lados, com ou sem espalhador para utilização no Inverno. A MAN preparou o veículo de
forma a que as caixas possam ser trocadas da forma mais rápida possível. A tracção total oferece tracção e segurança, não
só em estradas não-alcatroadas mas também na limpeza de estradas durante o Inverno.
Outra especialidade da série MAN TGM com peso bruto entre 13 e 15 toneladas é a suspensão pneumática incluída de
série no eixo traseiro. Isto torna mais fácil a troca de caixas e assegura a máxima estabilidade de condução e um nível de
condução consistente, o que é especialmente notório no padrão contínuo deixado durante a condução no Inverno.

➜ Manter a flexibilidade:
n
n

n

Um chassi para todos os tipos de tarefas
MAN TGM com tracção total com distância ao solo para equipamento de limpeza e sucção por
baixo da estrutura
Eixo traseiro com suspensão pneumática de série
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Flexível e eficiente.
Em operação o ano inteiro – MAN TGM
A utilização eficiente dos veículos pelos municípios e nos estaleiros de obras leva a que os veículos sejam utilizados de
forma flexível ao longo do ano inteiro. O MAN TGM 13.290 4x4 BL é um exemplo disto. Está equipado com uma unidade
de gancho de descarga, que permite a sua utilização para diferentes tarefas. O contentor com grua é utilizado para serviços
de transporte – seja na construção de estradas ou na manutenção de áreas verdes – e está ainda disponível uma bomba
de água como segunda opção. Os serviços de Inverno incluem diversas actividades. Com um espalhador de sal intermutável e uma pá de neve que pode ser encaixada na frente do veículo, o MAN TGM também pode ser utilizado nas estações mais frias. O camião pode ser equipado de fábrica com equipamento típico para o sector de serviços de Inverno,
com pára-choques em aço, sistema hidráulico para veículos municipais, prato de montagem de pá de neve, faróis elevados
e luzes indicadoras de viragem, bem como luzes giratórias. Os bloqueios diferenciais nos eixos dianteiro e traseiro permitem
tracção segura em estradas não pavimentadas ou em estradas escorregadias devido ao gelo e neve.

➜ Manter a flexibilidade:
n

O veículo pode ser utilizado todo o ano

n

Discos de travão nos eixos dianteiro e traseiro

n

Suspensão pneumática no eixo traseiro

n

Tracção segura em estradas de Inverno através da utilização de eixos com redução aos cubos

n

O âmbito de entrega inclui serviço de equipamento de Inverno e unidade de gancho de descarga
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Os reis da neve.
A chegada do Inverno é uma certeza. Para garantir a segurança das estradas, mesmo em caso de gelo e neve, os
camiões MAN são muitas vezes utilizados 24 horas por dia.
Os veículos MAN de dois, três e quatro eixos são centrais de tracção comprovadas, com pesos brutos entre 13 e 40
toneladas, incluem tracção integral permanente ou seleccionável e rodados simples. A alternativa inovadora é o MAN
HydroDrive®, que proporciona maior tracção como opcional. A pedido do cliente, todos os chassis MAN são equipados de
fábrica com uma placa uniformizada para equipamento montado na dianteira. Esta placa também é aplicável ao sistema
hidráulico do serviço de manutenção de Inverno para controlar os limpa-neves e para conduzir pulverizadores e espalhadores
de sal. Uma PTO na extremidade do volante está disponível como equipamento opcional. Com um chassi 4x4 com
suspensão pneumática/molas de lâminas, o MAN TGM é uma combinação única na classe de 13 toneladas. Assegura uma
altura de carregamento uniforme da plataforma de carga, independentemente da carga. Isto contribui para um padrão de
rodagem constante durante toda a condução. Oferecemos ainda diversos sistemas de segurança de apoio ao motorista,
como por exemplo luzes de condução diurna LED e luzes traseiras, Programa Electrónico de Estabilidade (ESP), um pacote
adicional de estabilização e sensores de luz e de chuva.
➜ Benefícios do nosso conhecimento tecnológico:
n

Veículos de dois, três e quatro eixos, de 13 a 40 toneladas

n

Tracção integral permanente ou seleccionável, equipada com rodados simples

n

O MAN HydroDrive ® proporciona maior tracção, se necessário

n

n
n

n

O MAN TGS 28t 6x4-4 com eixo de arraste direcionável de 9t – um veículo de três eixos tão
manobrável como um de dois eixos
Placa de fixação uniformizada para equipamento montado na dianteira de fábrica
Suspensão pneumática ECAS para uma altura consistente da superfície de carregamento e um
padrão de rodagem uniforme
Sistema hidráulico do serviço de Inverno e preparativos para aplicações do serviço de Inverno de fábrica
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Sempre prontos para tarefas de
drenagem.
Pulverizar paredes de condutas, extrair lamas, esvaziar fossas: os veículos MAN para limpeza de condutas podem realizar qualquer
tarefa, utilizando ferramentas como lavagem de alta pressão, o dispositivo de aspiração ou uma combinação dos dois.
A gama de camiões é constituída por veículos de dois eixos e três eixos com um eixo dianteiro direccional, com um eixo de arrasto direccional
ou rígido ou um conjunto de eixo duplo. Um tipo especial é o veículo de três eixos com um eixo de arrasto direccional de nove toneladas para
uma distribuição ideal do peso e características perfeitas de direcção do veículo. Os chassis de quatro eixos estão disponíveis para tarefas
pesadas e é possível reequipar um quinto eixo. Uma classe própria: o MAN TGS 8x2-6 BL com eixo dianteiro e eixo de arrasto. Encontram-se
opcionalmente disponíveis PTOs apropriadas para todos os tipos de finalidade. Encontra-se também disponível equipamento ADR correspondente
para transporte de mercadorias perigosas.
A estabilização de rolamento de carga alta é ideal para veículos com um centro de gravidade alto. Esta reduz de forma eficaz a inclinação lateral
e a intensificação dos movimentos de ondulação e oscilação. Isto proporciona uma maior segurança de condução nas curvas, mudanças rápidas
de via ou travagens bruscas.

➜ Resumo geral:
n
n

Chassis para todas as carroçarias, com dois a quatro eixos; é possível reequipar um quinto eixo
Veículos MAN TGM e TGS com três eixos, incluindo eixo de arrasto direccional com distribuição ideal do peso e elevada
manobrabilidade

n

Equipamento ADR para transporte de mercadorias perigosas

n

Estabilização de rolamento de carga alta para maior segurança durante as curvas e travagens bruscas

n

PTOs adequadas para binários elevados e para transmissão da potência, e a PTO NMV
independente da caixa de velocidades para máxima potência. PTO independente da caixa de velocidades para máximo desempenho
em motores dependentes da PTO e variantes da PTO OMSI Flywheel
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Força potente.
Os veículos MAN podem ser equipados com soluções individuais para aplicações que requerem PTOs potentes.
A MAN disponibiliza uma selecção de variantes para aplicações municipais como veículos combinados de limpeza
e limpeza de esgotos, bem como veículos de sucção.
A PTO independente da embraiagem e dependente do motor (pré-instalada no motor) adapta-se perfeitamente a aplicações
municipais que exigem elevado desempenho. Esta PTO foi especificamente criada para caixa de velocidades manuais da
MAN, e pode alcançar um binário de 2,000 Nm – e podem ser efectuadas mudanças mesmo com cargas pesadas. A PTO
dependente do motor esta disponível com vários rácios de mudança, o que a torna ideal para serviços municipais.
A PTO OMSI Flywheel (PTO independente da embraiagem) foi criada especificamente para o motor MAN D26, para
providenciar os mais elevados binários para cada mudança, até um máximo de 3,200 Nm. A PTO, com a qual é possível
efectuar mudanças sob carga, está disponível em combinação com a MAN TipMatic®, e é possível escolher a versão ideal
para cada veículo, entre a vasta selecção de rácios de mudança.
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Flexibilidade? Tarefa para os
sistemas de caixa móvel.
Os sistemas de caixa móvel com contentores roll-on/off são um êxito no transporte de resíduos e materiais recicláveis. Como contentores
de transporte e armazenamento com opções flexíveis de utilização, estes sistemas ajudam a optimizar a logística.
Permitem um desempenho de transporte de alto nível, reduzindo ao mínimo o tempo de inactividade dos veículos, sendo fáceis de carregar e
descarregar, eliminando a necessidade de transbordos e por também poderem ser utilizados como suporte intermédio: os sistemas de caixa
móvel estão firmemente estabelecidos no campo da logística de eliminação de resíduos.
A gama MAN oferece os chassis ideais para todos os tipos de caixas de contentor móvel de 4 a 403. Estão disponíveis como veículos de dois,
três e quatro eixos com as capacidades de suporte de carga necessárias, distâncias entre eixos e comprimentos. Fornecemos também os
potentes motores Common Rail, configurações de eixos orientadas para aplicações com eixo dianteiro, eixo de arraste ou conjunto de eixo
duplo, e uma vasta oferta de fórmulas de transmissão.
A gama expande-se com o MAN TGX, um veículo com sistema de carregamento de contentores roll-off para o transporte internacional de longo
curso de materiais recicláveis.

➜ Mantenha-se na linha:
n

Veículos de dois, três e quatro eixos robustos e orientados para várias aplicações

n

Dimensões de contentor de 4 a 40 m3

n

Suspensão pneumática ECAS com longos cursos de elevação/abaixamento

n

Compressor de ar de dois cilindros para rápidos movimentos de elevação e descida, com uma grande reserva de ar comprimido

n

Estabilização de rolamento de carga alta para redução da inclinação lateral e dos movimentos de ondulação e oscilação

n

Degrau na parte superior do guarda-lamas permite uma visão clara da carga do contentor
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Os veículos multifuncionais na
esfera dos veículos municipais.
Estradas seguras durante todo o ano e limpeza garantida. Os fiáveis camiões MAN contribuem significativamente para a segurança
rodoviária quando utilizados em serviços na estrada.
Eliminar folhas na estrada, sujidade, buracos e tudo o que tenha um impacto negativo na segurança rodoviária: os centros de manutenção de
estradas e auto-estradas garantem a boa condição dos pavimentos, permitindo que os condutores cheguem em segurança aos seus destinos.
Fazem a manutenção da sinalização rodoviária, limpam as estradas, tratam dos espaços verdes e efectuam reparações.
A MAN fornece os veículos ideais para a realização destas tarefas, tanto no Verão como no Inverno, incluindo camiões como veículos de caixa
móvel ou veículos de transporte de equipamento, com uma grua de carga atrás da cabine ou na parte traseira, com plataformas elevatórias e
outras potenciais carroçarias e elementos de fixação. Independentemente de necessitar de um chassi ou de um camião basculante disponível
de fábrica com corpo basculante ou variantes de escape compatíveis com suportes estabilizadores de gruas, existe um veículo MAN para quase
todas as finalidades.

➜ Para segurança em movimento:
n

Veículos de dois e três eixos das séries MAN TGL,TGM e TGS até 26 toneladas

n

Tracção integral permanente e seleccionável

n

MAN HydroDrive ® com tracção dianteira hidrostática seleccionável

n

Camiões basculantes de fábrica com estrutura auxiliar e preparação de grua de carga
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Onde há um MAN, há uma via.
Serviço de limpeza de estradas, serviço de manutenção de Inverno e aplicações todo-o-terreno: os veículos MAN
com tracção integral ou MAN HydroDrive® entram em acção sempre que é necessária máxima tracção.
Continuam o seu caminho enquanto outros se perdem: estes camiões MAN equipados com tracção integral permanente ou
seleccionável, disponíveis como modelos 4x4 e 6x6, são os reis da tracção. No processo, as caixas de transferência MAN
com sistema de tracção em estrada e fora de estrada são responsáveis pela distribuição da potência a todos os eixos. Eixos
com redução aos cubos para uma maior distância ao solo, bloqueios do diferencial, travões de tambor e estabilizadores
também estão incluídos nos veículos com tracção integral.
A alternativa inteligente à tracção integral clássica é o MAN HydroDrive®, a tracção dianteira hidrostática seleccionável.
É ideal para tarefas com utilização fora de estrada ocasional e para situações em que é necessária tracção adicional no eixo
dianteiro. Outra vantagem é o facto de o consumo de combustível e a altura do veículo permanecerem ao nível favorável
encontrado numa tracção traseira. O MAN HydroDrive® também está disponível em combinação com a caixa de velocidades manual MAN TipMatic®.

Eixo dianteiro com motores de cubo de
roda hidrostáticos

➜ Tracção em acção:
n

Tracção integral permanente ou seleccionável para máxima tracção

n

Caixas de transferência MAN com sistema de tracção em estrada e fora de estrada

n

MAN HydroDrive ® para situações de condução em que a tracção é crucial

n

Consumo de combustível não é superior ao de um veículo de tracção traseira convencional

n

Reduções de peso de aproximadamente 400 kg em comparação com a tracção integral permanente

n

Maior flexibilidade na utilização do veículo
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Princípio de funcionamento do MAN HydroDrive ®

Tão individual como os
seus requisitos.
Cabine com porta deslizante (pode
mover-se para a direita e para a
esquerda)

Extensão da cabine C

Requisitos especiais exigem soluções especiais. A MAN Modification® responde a pedidos especiais dos clientes que não podem ser
implementados na produção em série.
A MAN Modification® recebe os pedidos de clientes individuais e implementa-os de forma profissional com perfeição técnica. A variedade de
potenciais modificações de veículos é quase ilimitada. Quer seja em termos de cabine, chassi, transmissão, sistema electrónico ou carroçaria, as
soluções personalizadas são implementadas não só para requisitos individuais específicos, mas também para o veículo integral.
Contacte o seu vendedor e informe-o sobre as suas necessidades individuais. Em conjunto com a MAN Modification®, será encontrada a melhor
solução para si. Os nossos especialistas terão em conta os seus requisitos específicos, e fornecerão uma solução de elevada qualidade, como
pode sempre esperar da MAN.

➜ Exemplos de modificações para veículos municipais:
n

Caixa de velocidades automática com conversor de binário

n

Conversão em carregador lateral (lado direito exposto)

n

Banco do meio com cinto de segurança de 3 pontos

n

Extensão da cabine C

n

Portas deslizantes direita/esquerda para MAN TGS

n

Cabine dupla

n

PTOs potentes

n

Cabine individual envidraçada

n

Cabine com extensão.
A extensão de 265 mm da cabine C pela MAN Modification®
permite ganhar muito espaço.

Tubo de escape e silenciador de escape elevados.
Vários sistemas de escape adicionais disponíveis
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Sempre a descobrir novas formas
de aumentar o espaço.
Em utilizações que requerem espaço para uma equipa inteira, esta cabine insere-se numa classe de dimensão própria: a cabine dupla
MAN para as séries MAN TGM e TGL apresenta dimensões de primeira classe. Esta variante de cabine esta disponível directamente de
fábrica, com os elevados padrões de qualidade MAN. Além disso, a cabine dupla também está disponível para o MAN TGS através do
MAN Modification®.

Espaço para um máximo de sete pessoas
(6+1)

A cabine dupla MAN entra em acção sempre que é necessário trabalho de equipa. Equipada com uma confortável fila de quatro bancos traseiros
com cintos de segurança de três pontos e um segundo banco de acompanhante opcional, oferece espaço para um máximo de sete pessoas,
bem como máxima comodidade e funcionalidade.
Até a unidade de degrau representa uma evolução: os próprios degraus, que podem ser iluminados mediante pedido, foram projectados a pensar
na segurança. O interior contém acessórios topo de gama, com destaque para o rádio MAN Media Truck Advanced com um amplo ecrã táctil a
cores e uma unidade de navegação opcional. Outra opção é uma câmara de marcha-atrás que funciona no visor.
E as vantagens da cabine dupla não se focam simplesmente no interior – a elegante dianteira também apresenta o visual típico da MAN, com
optimizações aerodinâmicas que ajudam a reduzir o consumo de combustível e a aumentar a eficiência.
➜ Cabine dupla MAN – vantagens para todos:
n

Espaço suficiente para sentar confortavelmente até sete pessoas (6+1)

n

Fila de quatro bancos traseiros com cintos de segurança de três pontos

n

Cockpit e interior com o design MAN TGS

n

Infotainment com o rádio MAN Media Truck Advanced

n

Pára-choques robusto em aço de três peças como extra opcional

n

Excelente iluminação da estrada – luz de xénon e luzes de curva estáticas opcionais

Banco central opcional com encosto
r ebatível
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Sistemas MAN de apoio à condução.
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 arraste, e também para veículos de
quatro eixos e diversos tractores.
Travagem compensatória ESP quando o veículo está em
sobreviragem.

Travagem compensatória ESP quando o veículo está em
subviragem.

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. O controlo da força de acoplamento para óptimo
equilíbrio de travagem do reboque e/ou semirreboque
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 desde 2016/2018.
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.

Lógica fora de estrada para ABS.
A lógica de terreno para ABS (ABS para operação fora de
estrada) previne parcialmente o indesejado comportamento
de controlo ABS a baixas velocidades (15km/h a 40 km/h),
em terreno solto ou escorregadio (como gravilha, areia,
neve). O terreno solto é unido como um calço à frente das
rodas, o que leva a uma redução da distância de travagem
– em comparação com a função ABS para operação em
estrada.
Monitorização da área traseira
As manobras, marcha-atrás e viagens curtas entre pontos
de carga/descarga em zona residenciais com muitos
edifícios e muitos veículos estacionados exigem um elevado
nível de atenção por parte do motorista. O sistema de
monitorização da área traseira recorre a inovadores s ensores
3D para identificar posições e movimentos de objectos
posicionados atrás do veículo.
O sistema é activado quando a marcha-atrás está engatada.
Se forem detectados objectos ou indivíduos, é emitido um
sinal sonoro e visual para o motorista, e o veículo é travado
automaticamente. Depois disto, o motorista consegue viajar
novamente de forma autónoma e segura em direcção ao
objecto.

Assistente de viragem para melhor visibilidade.
O assistente de viragem inclui uma câmara instalada no
exterior da cabine, que tem lentes de grande ângulo de
150º. A imagem é exibida no ecrã de 7 polegadas incluído
no rádio MAN Media Truck, ou alternativamente num ecrã
de 7 polegadas instalado à parte no pilar A. O assistente de
viragem é activado automaticamente quando o pisca é
ligado, ou manualmente através de um botão instalado na
consola central. O sistema permite a melhor visibilidade
possível durante o processo de viragem, e está disponível
para camiões das séries MAN TGL, TGM, TGS e TGX.
Tempomat de Regulação de Distância (ACC)
O Tempomat de Regulação de Distância avalia automaticamente 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.

Princípio funcional do EBA: monitorização de trânsito avançada
utilizando dois sistemas de sensores independentes (radar e
vídeo)

LGS para que o veículo se mantenha na faixa de rodagem

Monitorização da área traseira
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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.
Comportamento do veículo com CDC

Comportamento do veículo sem CDC
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MAN EfficientCruise® + EfficientRoll.
O sistemas podem ser combinados.
MAN EfficientCruise® utiliza informação de mapas 3D e a
posição GPS do veículo para calcular a topografia do percurso e d
 eterminar 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.
Sinal de Travagem de Emergência (ESS)
Em vez de serem apenas activadas as luzes de travagem,
com o Sinal de Travagem de Emergência (ESS), os veículos
que seguem atrás do camião são avisados de uma travagem
de emergência com as luzes de perigo. Estas piscam mais
rápido para alertar o trânsito que segue atrás. Assim que o
veículo estiver imobilizado, as luzes de perigo são
imediatamente activadas para prevenir colisões traseiras.
Deste modo, o ESS ajuda a aumentar a segurança r odoviária.

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.
Luzes de curva
As luzes de curva complementam os mínimos normais em
velocidades até 40 km/h. Estas são activadas quando o
motorista acciona o pisca ou – em veículos com ESP –
quando o volante é suficientemente virado. Isto aumenta a
visibilidade em condições de maior escuridão ou nevoeiro, e
fornece iluminação adicional na lateral do veículo, o que
evita que pessoas sejam magoadas ou quaisquer danos
sejam causados nas curvas

Luzes de condução diurna LED
Dois faróis com luzes de condução diurna integradas
(cumprindo com a directiva ECE R-87) tornam o MAN TGS
e o MAN TGX mais fáceis de ver durante o dia, em
comparação com o que acontece com as luzes de c
 ondução
diurna com lâmpadas H7, aumentando assim a segurança
activa. As luzes são ligadas e desligadas automaticamente
com a ignição, e são diminuídas até ao mínimo permitido se
outras luzes, como os mínimos ou os piscas, estiverem
ligados, só não diminuindo se apenas a luz rotativa no

tejadilho estiver activada. O elevado nível de intensidade das
luzes de condução diurna LED dão ainda ao veículo um
aspecto moderno
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.

Luz de curva para melhor visibilidade

Luzes de condução diurna LED

Luzes traseiras LED
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Eficiência a toda a velocidade.

Soluções variadas para
necessidades abrangentes.

Os veículos em utilização municipal devem, idealmente, assegurar elevado binário juntamente
com um consumo reduzido de combustível. Os motores MAN de elevado desempenho oferecem
ambos.

No âmbito alargado de aplicações municipais, não existe realmente nada
que os nossos camiões não consigam fazer. Sempre que são necessários
serviços fiáveis, entra em cena um camião MAN

Os motores de quatro e seis cilindros de elevada eficiência com potências de 118 kW (160 CV) a
471 kW (640 CV) impressionam com a excelente distribuição de potência, mesmo a baixas rotações.
Para alcançar os valores de emissão extremamente baixos do Euro 6, a MAN implementou há muitos
anos tecnologias chave, como a injecção Common Rail, a recirculação dos gases de escape (EGR), os
filtros SCRT e os filtros de partículas diesel (DPF/CRT). O resultado? Os motores MAN Euro 6 elevam
a fasquia em termos de consumo de combustível e de AdBlue®.
Se pretender deslocar-se a alta velocidade e ao mesmo tempo proteger o ambiente, os motores MAN
são exactamente o que precisa. 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.
Desde 2017, a MAN aprova 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).

Motores Euro 6

D0834

D0836

D2066
D2676

D3876

Tipo

Capacidade

Potência

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

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

R6

10.5 l

235 kW (320 CV)

1 600 Nm

R6

10.5 l

265 kW (360 CV)

1 800 Nm

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 hp)

2 500 Nm

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

Binário máximo

A abrangente gama de veículos MAN, que inclui as séries MAN TGL, TGM, TGS
e TGX, varia entre as 7.49 e as 44 toneladas. Graças à nossa vasta experiência e
estreita cooperação com fabricantes de carroçarias, podemos fornecer-lhe a
solução de veículo ideal para cada tarefa.

Chassis para carroçarias de recolha de resíduos
Modelo

Peso máximo (kg)

Distância entre eixos (mm)

TGL 12.180 – 250 4x2 BL

11,990

3 050/3 300

TGM 18.250 – 340 4x2 BL

18,000

3 575/3 875

TGM 26.250 – 340 6x2/4

26,000

2 525/3 075/3 375/3 725/4 075/4 025
+ 1 350

TGM 26.290 – 340 6x2-4 BL 3)

26,000

3 575/3 875/4 125

TGS 18.320 – 440 4x2 BL

18,000

3 600/3 900/4 200/4 500/4 800

TGS 26.320 – 480 6x2/4 BL

26,000

3 150/750/4 150 + 1 350

TGS 26.320 – 480 6x2-2 BL1)

26,000

3 900/4 200/4 500/4 800 + 1 350

TGS 26.320 – 480 6x4 BB

26,000

3 200/3 600/3 900/4 200/4 500/4 800
+ 1 400

TGS 26.320 – 480 6x4 BL

26,000

3 200/3 600/3 900/4 200/4 500/4 800
+ 1 350

TGS 28.320 – 480 6x2-4 BL 2)

26,000

3 600/3 900/4 200/4500 + 1 350

TGS 35.320 – 480 8x2-6 BL

32,000

1 795 + 2 980/3 505 + 1 350

TGS 35.320 – 480 8x4-4 BL

32,000

3 600/3 900/4 200 + 1 350 + 1 450

TGS 35.320 – 480 8x4 BB

32,000

1 795 + 2 980/3 505 + 1 400

1) Também disponível com eixo de arraste direccional
2) Com eixo de arraste direccional de 9 t
3) Com eixo direccional de série
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Chassis para contentores roll-off
Modelo

Chassis para contentores roll-on
Peso máximo (kg)

Distância entre eixos (mm)

TGL 8.180 – 250 4x2 BB

7,4901)

3 300/3 600

TGL 10.180 – 250 4x2 BB

10,000

3 300/3 600

TGL 12.180 – 250 4x2 BB

11,990

3 300/3 600/3 900

TGM 18.250 – 340 4x2 BB, BL

18,000

4 725/5 075

TGS 18.320 – 480 4x2 BB, BL

18,000

4 500

BL 2)

26,000

4 200/4 500/4 800/5 100 + 1 350

TGS 28.320 – 480 6x2-4 BL 3)

26,000

4 200/4 500/4 800/5 100 + 1 350

TGS 28.320 – 480 6x2-2 BL4)

26,000

4 200/4 500/4 800/5 100 + 1 350

TGS 26.320 – 480 6x4 BB

26,000

3 900/4 200/4 500/4 800 + 1 400

TGS 26.320 – 480 6x4 BL

26,000

TGS 35.320 – 480 8x4-4 BL

Modelo

Chassis para carroçarias de veículos de drenagem e limpeza de esgotos
Peso máximo (kg)

Distância entre eixos
(mm)

3 050/3 300

TGL 8.180 – 250 4x2 BB

7,4901)

TGL 10.180 – 250 4x2 BB

10,000

3 050/3 300/3 600

TGL 12.180 – 250 4x2 BB

11,990

3 050/3 300/3 600

TGM 18.250 – 340 4x2 BB, BL

18,000

3 575/3 875

TGS 18.320 – 480 4x2 BB, BL

18,000

3 600/3 900

TGS 26.320 – 480 6x2/4 BL

26,000

2 600/3 150/3 750 + 1 350

TGS 26.320 – 480 6x4 BB

26,000

3 200/3 600/3 900 + 1 400

TGS 26.320 – 480 6x4 BL

26,000

3 200/3 600/3 900 + 1 400

3 900/4 200/4 500/4 800/
5 100 + 1 350

TGX 18.360 – 560 4x2 BL

18,000

3 900/4 200

TGX 26.360 – 560 6x4 BL

26,000

3 900 + 1 350

32,000

3 600/3 900 + 1 350 + 1 450

1) Pode ter um aumento de peso até 8,800 kg

TGX 18.360 – 560 4x2 BL

18,000

4 800

TGX 26.360 – 560 6x2-2 BL 2)

26,000

4 200/4 500/4 800/5 100 + 1 350

TGX 28.360 – 560 6x2-2 BL4)

26,000

4 200/4 500/4 800/5 100 + 1 350

TGX 35.360 – 560 8x4-4 BL

32,000

3 600/3 900 + 1 350 + 1 450

TGS 26.320 – 480 6x2-2

1) Pode ter um aumento de peso até 8,800 kg
2) Também disponível com eixo de arraste direccional
3) Com eixo de arraste direccional de 9 t

Modelo

Peso máximo (kg)

Distância entre eixos (mm)

TGL 10.180 – 250 4x2 BB, BL

10,000

3 050/3 300/3 600

TGL 12.180 – 250 4x2 BB, BL

11,990

3 050/3 300/3 600

TGM 18.250 – 340 4x2 BB

18,000

3 875/4 125/4 425/4 725

TGS 18.320 – 480 4x2 BB

18,000

3 900/4 200/4 500/4 800

TGS 26.320 – 480 6x2/4 BL

26,000

3 150/3 750/4 150 + 1 350

Chassis para manutenção de estradas e serviços de Inverno
Modelo

Peso máximo (kg)

Distância entre eixos (mm)

TGM 13.250 – 290 4x4 BL

13,0001)

3 050/3 250/3 650/3950/4 250

TGM 18.250 – 340 4x4 BB2)

18,000

3 600/3 900/4 200/4 500

TGS 18.320 – 480 4x4 BB, BL

18,000 3)

3 600/3 900/4 500

TGS 18.320 – 480 4x4H BL

18,000

3 600/3 900/4 500

TGS 26.320 – 480 6x4H BL

26,000

3 600/3 900/4 200 + 1 350

TGS 26.320 – 480 6x6 BB, BL

26,000

3 600/3 900/4 200 + 1 400

26,000

3 600/3 900/4 350 + 1 400

26,000

3 900/4 200/4 500/4 800 + 1 350

TGS 26.320 – 480 6x4 BB

26,000

3 200/3 600/3 900/
4 200/4 500/4 800 + 1 400

TGS 26.320 – 480 6x4 BL

26,000

3 200/3 600/3 900/
4 200/4 500/4 800 + 1 350

TGS 28.320 – 480 6x2-4 BL 2)

26,000

3 600/3 900/4 200/4 500 + 1 350

TGS 28.360 – 480 6x2-2 BL3)

26,000

3 900/4 200/4 500/4 800 + 1 350

TGS 35.320 – 480 8x4 BB

32,000

1 795 + 3 505/4 105 + 1 400

TGS 35.320 – 480 8x4 BL

32,000

1 795 + 3 505/4 105 + 1 350

TGS 35.320 – 480 8x2-4 BL

32,000

1 795 + 3 505/4 105 + 1 350

Chassis para carroçarias de varredoras

TGX 35.320 – 480 8x4-4 BL

32,000

3 900/4 200 + 1 350 + 1 450

Modelo

TGS 26.320 – 480 6x2-2

BL1)

TGS 28.320 – 480 6x4-4

BL4)

1) Pode ter um aumento de peso até 15,000 kg com eixo traseiro com rodado duplo. Pode ter um
aumento de peso até 14,100 kg com eixo traseiro com rodado simples para serviços de Inverno a
62 km/h.
2) Pode ter um aumento de peso até 14,100 kg com eixo traseiro com rodado simples para
s erviços de Inverno a 62 km/h.
3) Pode ter um aumento de peso até 18,600 kg para serviços públicos.
4) Pode ter um aumento de peso até 23,000 kg para serviços de Inverno e 62 km/h.

Peso máximo (kg)

Distância entre eixos (mm)

1) Também disponível com eixo de arraste direccional

TGL 12.180 – 250 4x2 BL

11,990

3 050/3 300

2) Disponível com eixo de arraste direccional de 9 t

TGM 15.250 – 340 4x2 BL

15,500

3 575

3) Com eixo de arraste de 10 t com rodado duplo

TGS 18.320 – 480 4x2 BL

18,000

3 600/3 900

4) Com eixo de arraste de 10 t com rodado duplo
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A escolha é sua.

Cabine dupla

Cabine C

Cabine M

Cabine L

Cabine LX

Cabine XL

Cabine XLX

Cabine XXL

A cabine certa para todas as necessidades e um nível máximo de conforto
e ergonomia viajam consigo, onde quer que vá.
As cabines MAN foram concebidas para permitir uma condução concentrada e
sem fadiga e uma recuperação tranquila. E claro, a 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 inúmeros detalhes úteis, como o revestimento interior da porta lavável, os
acessórios de fácil manutenção, a ligação de ar comprimido que transforma a
limpeza numa tarefa muito simples e a unidade de limpeza dos faróis opcional,
deixam bem claro: nada foi deixado ao acaso. A excelente visibilidade periférica,
por exemplo, apoiada por características como a concepção dos espelhos com
o espelho de grande ângulo principal, o espelho grande de berma e o espelho
frontal. O ângulo morto foi praticamente eliminado. O pára-brisas aquecido para
os veículos de manutenção de Inverno assegura uma visão desimpedida, mesmo
nas alturas mais frias do ano.
Cabine

TGL

Série do veículo

TGM

TGS

n

n

Cabine C

n

n

Cabine L

n

n

n

Cabine LX

n

n

n

Cabine M

TGX

*

Cabine dupla

n

n

Cabine XL

n

Cabine XLX

n

Cabine XXL

n

*disponível para MAN TGS através do MAN Modification®
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Uma excelente visão.
Em todas as viagens.
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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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.
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.
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Não é uma Van.
É uma MAN.
As autoridades municipais e empreiteiros envolvidos na recolha de resíduos e manutenção de estradas vão
encontrar o veículo ideal para as suas diversas tarefas no vasto portfólio de produtos TGE.
Com carrinhas de caixa fechada, combis envidraçadas e chassis, a MAN oferece uma grande variedade de tipos de cabines.
Pode optar entre duas distâncias entre eixos, três comprimentos e três alturas diferentes. Estão disponíveis opções de
cabine simples e dupla para os chassis. Conforme a configuração, é possível uma carga máxima de 1.5 t em veículos de
3.5 t, e nas carrinhas de caixa fechada é permitido um volume máximo de compartimento de carga de 18.4 m³. O veículo
de entrada na gama TGE tem um peso bruto máximo de 3 t, e o veículo mais pesado chega às 5.5 t com eixo traseiro com
rodado duplo. A variedade de modelos permite ainda a escolha do tipo de tracção: conforme o peso máximo, é possível
optar por tracção dianteira, tracção traseira ou tracção total. No desenvolvimento dos motores, o foco foi a sua eficiência e
robustez. O grande motor a diesel de 4 cilindros e 1968 cm³ está disponível com quatro potências, dos 75 kW (102 CV)
aos 130 kW (177 CV).
MAN TGE para serviços de Inverno.
A gama MAN TGE também disponibiliza equipamento específico para utilização municipal e de serviços de Inverno. Rodados
duplos, tracção traseira e chassis reforçados estão disponíveis para modelos específicos. Um suporte de montagem para
pá de neve pode facilmente ser introduzido. Além disso, pode ser adicionada uma conexão para pulverizador na área de
carga.
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Utilização optimizada e aperfeiçoada.
Seja em transporte de distribuição urbana ou em entregas interurbanas, a eficiência e produtividade são essenciais para o sucesso nos competitivos mercados domésticos e
globais.
Há mais de um século que somos um fabricante de camiões e autocarros e um líder tecnológico no negócio dos transportes. A digitalização oferece agora novas oportunidades a este
sector. Com os MAN DigitalServices garantimos que poderá aceder aos serviços MAN de forma ainda mais inteligente e simples.
As nossas ofertas têm como objectivo optimizar processo de negócio funcionais, e têm todas uma coisa em comum: tornam o seu negócio de transporte mais simples e lucrativo.
A digitalização dos transportes e logística resulta num aumento significativa da eficiência, devido à ligação em rede de toda a cadeia de valor. Para conseguir isto, trabalhamos em estreita
colaboração com o nosso parceiro RIO, a plataforma digital aberta, independente de fabricantes e com base na cloud, da TB Digital Services GmbH, uma empresa do Grupo Volkswagen
Truck & Bus. Isto facilita bastante a introdução aos serviços digitais no sector dos transportes e logística. Downloads de software automáticos e instalação de actualizações de software e
novos serviços fazem com que deixem de ser necessárias visitas à oficina para estes serviços, o que torna os períodos de imobilização devido a este problema uma questão do passado.
Os veículos MAN mais antigos ou modelos de outros fabricantes podem ser equipados com este serviço sem qualquer problema, o que permite que faça a gestão de toda a sua frota a
partir de uma única plataforma.
O pré-requisito para a utilização dos serviços digitais é que os veículos estejam equipados coma RIO Box. Após o login e registo dos veículos, a RIO Box e o serviço base RIO Essentials
são automaticamente activados sem qualquer custo. Esta tecnologia abre portas a um mundo de serviços logísticos, dá acesso a ofertas atractivas dos mais importantes fornecedores,
especializados nas áreas de mapas de estradas e de trânsito e de meteorologia, e oferece um eficiente apoio à gestão de condução no qual pode confiar e adaptar às suas necessidades.
Está incluída uma análise pormenorizada da utilização do veículo no serviço base. Contínuas mensagens de actualização de estado do veículo para o RIO permitem a configuração de
perfis de utilização optimizados, e que podem ser consultados na aquisição de um novo veículo comercial.
Os seguintes serviços estão incluídos no pacote:
n

RIO Fleet Monitor: visão geral das posições dos veículos e informações de trânsito, num mapa de aspecto moderno

n

Transferência de informação do veículo: posição dos veículos sob a forma da morda mais próxima e coordenadas GPS, incluindo direcção de viagem e quilometragem actual

n

Transferência de informação do motorista: cartão do motorista e tempo restante de condução; outros dados sobre o motorista podem ser introduzidos manualmente

n

Análise de desempenho (por veículo): média de consumo de combustível, velocidade, peso bruto da combinação e rota com base nos dados analisados referentes aos últimos dez
dias de utilização
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O seu camião está
em boas mãos.
A máxima qualidade, com o maior período de vida útil e excelente disponibilidade – é esse o nosso compromisso.
Com um abrangente portfólio de serviços, disponibilizamos apoio 360°, que é
simultaneamente eficiente e fiável. Garantimos que o seu camião MAN está em
boas mãos connosco. Os serviço MAN incluem tudo aquilo que o seu veículo
necessita, o que significa que os seus camiões MAN podem sempre ser utilizados
nas melhores condições possíveis, e que pode tirar partido deles por mais tempo.
Com os MAN ServiceContracts e o MAN Mobile24 a sua mobilidade é a nossa
principal preocupação. E isto aplica-se a todos os outros serviços adicionais. Nos
serviços MAN oferecemos soluções personalizadas para optimizar a utilização
dos seus veículos e aumentar os lucros e a eficiência. Seja qual for o serviço que
escolha, está sempre no bom caminho com a MAN.
A forma mais rápida de saber mais: www.truck.man.eu/pt
Toda a informação sobre os nossos produtos e serviços, como MAN Service
Contracts, MAN Card, MAN ProfiDrive®, MAN Financial Services e MAN Mobile24,
entre outros, pode ser encontrada no nosso website em www.truck.man.eu/pt.
Descubra a marca MAN de forma próxima e interactiva.

MAN ProfiDrive®

Os programas de formação de condução MAN ProfiDrive® e
modalidades de acompanhamento e consultoria melhoram
o seu negócio e tornam a condução diária mais segura.
A assistência e formação que disponibilizamos dão-lhe
oportunidades adicionais de optimizar o seu ambiente

comercial.

MAN Financial Services*
ajuda-o a manter a mobilidade financeira. Além da compra
de veículos, as empresas públicas de tratamento de resíduos
recorrem cada vez mais ao leasing. É possível optar por
diversas soluções. As soluções de leasing e financiamento,
adaptadas às necessidades específicas da indústria, são
adequadas para os longos períodos de utilização comuns
em veículos municipais. Alternativamente, o aluguer de
veículos municipais também é uma possibilidade.
n
MAN Card
Pagamentos com cartão em toda a Europa
n
Financiamento
Aquisição de propriedade através de soluções
financeiras flexíveis
n
Seguro
Soluções de seguro para veículos comerciais
n
Leasing
Modelos de arrendamento amigos do orçamento
n
Aluguer
Aluguer de veículos com contrato a termo flexível

Mais qualidade, mais tempo: novidade –
dois anos de garantia em serviços e peças MAN.
n
Peças MAN Genuine:
Elevada qualidade, longa durabilidade e disponibilidade
garantida
n
Peças MAN Genuine ecoline:
Poupe e proteja o ambiente – peças recondicionadas
MAN Genuine, do fabricante MAN ou de provedores de
serviços externos
n
Óleo MAN Genuine:
Está provado que os óleos MAN Genuine oferecem
óptima protecção contra o desgaste, o que contribui
para um a redução geral dos custos operacionais
n
MAN Mobile24:
Serviço 24 horas em toda a Europa
n
MAN ServiceContracts:
Contratos que cobrem as tarefas de serviço e inspecção
incluídas na manutenção. Dependendo das opções
adicionais, diferentes módulos como gestão de contrato,
garantia da cadeia cinemática ou reparações por uso e
desgaste podem estar incluídas
n
Extensões de garantia MAN:
Extensão de garantia para a cadeia cinemática e para o
veículo completo

n

n

n

Veículos TopUsed:
Vasta selecção de veículos usados de qualidade
superior
Promessas de serviço:
qualidade topo, aconselhamento topo, selecção topo,
financiamento topo, serviço topo
Serviços de topo:
incluindo garantia para veículos usados, financiamento

* Os serviços oferecidos como parte da parceria com a “MAN Financial Services” (financiamento, leasing e seguros) variam de país para país. Ester serviços são providenciados por diversas subsidiárias
da Volkswagen Financial Services AG.
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