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BEDRIJFSAUTO’S
MAN introduceert nieuwe zware lijn

De eerste pennenstreken voor de
ontwikkeling van de Trucknology-
Generation (TG) werden op papier
gezet ten tijde van de marktintro-
ductie van het vorige model, de
F2000. Zes jaar heeft het concern
er dus over gedaan, in totaal werd
er 1,1 miljard DM geïnvesteerd,
voordat de TG-A (A aangevend dat
het de eerste serie van de nieuwe
familie is) productierijp was.

Niet alleen de truck is compleet
vernieuwd, maar ook heeft men
het totale productieproces kritisch
bekeken. Ook hier de introductie
van computergestuurde systemen;
lasrobots hebben de mens vervan-
gen, onbemande voertuigen rij-
dend over inductielussen leveren
just in time de onderdelen bij de
productielijn, uiteraard het geheel
gecontroleerd vanuit een centrale

computer. Naast het lassen worden
er ook delen gelijmd, bijvoorbeeld
voor de bevestiging van de buiten-
ste zijwanden. En uiteraard is de
opbouw van chassis, aandrijving
en cabine zodanig modulair dat het
aantal verschillende onderdelen
minimaal is.

Veel elektronica
Een nieuwe truck die heden ten
dage wordt geïntroduceerd, kan

het niet meer doen zonder elektro-
nica; elektronische regelingen wer-
ken tenslotte sneller en verfijnder.
MAN heeft ze, dankzij nieuwe
elektronica-architectuur, verpakt in
een netwerk waardoor alle syste-
men feilloos met elkaar communi-
ceren. Toverwoord is de CAN-
databus waarmee de verschillende
regeleenheden met elkaar zijn ver-
bonden. Communicatie gaat hier-
mee niet alleen sneller, de kans op

storingen is een stuk kleiner en
storing zoeken veel eenvoudiger.

Uiteraard is de TG-A voorzien
van een elektronisch geregeld rem-
systeem (Wabco) in combinatie
met schijfremmen. MAN heeft het
remsysteem MAN-BrakeMatic
EBS gedoopt. Alle voordelen zoals
een kortere remweg vanwege de
snellere reactietijden, constante
remharmonistie en een gelijkmati-
ge remblokslijtage draagt het sys-
teem in zich. Het omvat de be-
drijfsrem, ABS, ASR, de motorrem
EVB en een eventueel gemonteer-
de retarder. Beide laatste worden,
indien ingeschakeld, tot 25 procent
van de pedaalslag bijgeschakeld.
De retarder is gekoppeld aan de
Tempomat, hetgeen inhoudt dat
bergaf de snelheid binnen redelijk-
heid constant blijft. Uiteraard is
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De TG-A verschijnt voorlopig in
twee cabinevarianten,de XL en
XXL oftewel groot en extra groot.
Het brainstormen over de nieuwe
generatie trucks begon zes jaar
geleden toen de F2000,de voor-
ganger,geïntroduceerd werd.

Basiskrachtbron is de 12-liter motor
D2866,die vermogens van 310,360 en
410 pk genereert.Daarnaast is ook de
D2876 van 12.8 liter en 460 pk beschik-
baar.Naar zeggen zou de 10-cilinder er
ook in te lepelen zijn.
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voor een dergelijke regeling een
goede afstemming met de overige
regelsystemen een must. Dit alles
wordt bestuurd vanuit de voertuig-
managementcomputer (FFR) die
het vereiste remkoppel berekent en
dit via de CAN-bus aanvraagt bij
de retarder-regeleenheid.

Intelligente architectuur
Op zich is het geen probleem om
een voertuig vol te stoppen met al-
lerlei geregelde systemen, de toe-
leveranciers weten daar wel raad
mee. Maar het is de voertuigprodu-
cent die er één geheel van moet

maken. MAN heeft hier werk van
gemaakt en heeft die structuur
MAN-Tronic genoemd. Naast het
al eerder genoemde CAN-bus net-
werk, onderverdeeld in de aan-
drijf-CAN, motor-CAN en instru-
menten-CAN, bestaat het uit twee
primaire computersystemen: de
voertuigmanagementcomputer
(Fahrzeug-Führungsrechner FFR)
en de centrale boordcomputer
(Zentrale Bordrechner ZBR).

De FFR werkt als centrale aan-
drijflijn manager: hij neemt de
waarden op van de verschillende
sensoren, vergelijkt deze met de
type- en variantafhankelijke gege-
vens en grijpt daarmee in de stuur-
en regelfuncties van motor-, trans-
missie, MAN-BrakeMatic EBS en
chassiselektronica met als doel alle
componenten zo goed en veilig
mogelijk te laten functioneren.
Daarnaast worden in dit systeem
de trend-, service- en belastingge-
gevens van het voertuig opgesla-
gen. Deze gegevens kunnen via
een interface uitgelezen worden.

De centrale boordcomputer
vormt de koppeling tussen de FFR
en de display-functies. De ZBR
waakt over de vulniveaus, tempe-
raturen, boordspanning en lampen
en is in staat om dergelijke circuits
te testen op functionaliteit. De in-
formatie van de on-board diagnose
wordt als foutcode op het display
aan de chauffeur gepresenteerd.

Uitgerekend onderhoud
Omdat met bovengenoemde com-
putersystemen alle relevante gege-
vens van het voertuig worden bij-
gehouden is dat zelfde
MAN-Tronic systeem in staat uit
te rekenen wanneer het voertuig
toe is aan een volgende onder-
houdsbeurt. En met deze gegevens
kan ook de chauffeur zich bekwa-
men, omdat hij als het ware na een
rit MAN-Tronic kan vragen hoe hij
het voertuig heeft belast. Het is
daarbij bijvoorbeeld denkbaar on-
derhoud te rekken door het voer-
tuig minder zwaar te belasten.
In de praktijk moeten service-
intervallen van 80.000 km (Euro
III) bij gebruik op lange afstanden
zonder meer haalbaar zijn. Uiter-
aard blijft altijd de mogelijkheid
open om onderhoud op basis van

tijd uit te voeren.
Ook in het ontwerp van het

voertuig heeft MAN een aantal za-
ken doorgevoerd die het onder-
houd reduceren. Zo zijn de wiella-
gers voorzien van een verbeterde
afdichting, waardoor ze geen on-
derhoud meer nodig hebben. De
opstelling van de schijfrem op de
vooras is zodanig dat bij vervan-
ging de wiellagers gewoon kunnen
blijven zitten. Doordat de luchtin-
laat hoger ligt, vervuilt het filter
minder, daarnaast staat het nog
fraai ook.

De achteras kreeg een eigen
oliefilter waardoor de olie er
500.000 km in kan blijven. Deze
nieuwe HY 1350-as is ook nog 30
kg lichter dan zijn voorganger.

Om overbodige koppelingsslij-
tage te voorkomen wordt tijdens

het wegrijden het motortoerental
begrensd tot 1400 t/min.

Voor de TG serie heeft MAN
een nieuw diagnose apparaat ont-
wikkeld: MAN CATS II. Dit is in
wezen een computer met interface
en adapterkabel. De interface legt
radiografisch (draadloos) contact
met de computer(s) van het voer-
tuig, MAN CATS leest de voer-
tuiggegevens en het storingsgeheu-
gen van de FFR uit. Het
storingzoeken gaat volgens een
vast regiem, het is inmiddels in 19
talen beschikbaar. Het is ook mo-
gelijk om het geheugen via GSM
uit te lezen. Deze techniek maakt
het mogelijk om echt moeilijke ge-
vallen over te laten aan systeem-

Rondom uiteraard schijfremmen met
een elektronisch geregeld systeem.
Voor zijn de schijven te verwisselen
zonder de lagers te hoeven demonte-
ren,achter niet.

De forse luchtinlaat is aan de lin-
kerzijde van de cabine gepositio-
neerd en vormt als het ware één
geheel met dat deel.Door deze op-
stelling blijkt de aangezogen lucht
veel schoner te zijn,waardoor het
filter minder vervuilt.

Functioneel design:de luchtgeleiders
aan de zijkanten moeten voorkomen dat
vuil zich op de portiergreep hecht.Een
soortgelijk verhaal geldt voor de vorm-
geving van de zijspiegels met betrekking
tot de vervuiling van de spiegel en de zij-
ruiten.Mistlampen en verstralers zijn in
dezelfde behuizing ondergebracht als
de hoofdkoplamp.De TG-A is tegen
meerprijs leverbaar met Xenonlicht.

De TG-A voertuigen worden in be-
ginsel geleverd met ZF-versnel-
lingsbakken,waarbij keuze is uit
het MAN ComfortShift-schakel-
systeem of de automatisch scha-
kelende MAN TipMatic.Later komt
ook een Eaton transmissie be-
schikbaar.

Luchtveer en schokdemper vor-
men het zogenoemde luchtveer-
schokdemper-systeem LDS.De
rolstabiliteit is vanwege het ver-
grote demperspoor zeer goed.

Het groene en rode gebied van de
toerenteller wordt gestuurd vanuit
de elektronica en zijn niets meer
dan oplichtende LED’s.Zo kan
men met één type teller volstaan
die door het brein ‘motoreigen’
wordt gemaakt.
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technici die on-line diagnose stel-
len. Zij kunnen een werkplaats
adequaat adviseren wat ze moeten
repareren dan wel uitwisselen.

Van alle problemen wordt rap-
portage gemaakt. Deze informatie
staat een werkplaats ter beschik-
king op het moment dat er een
soortgelijk ‘geval’ binnenkomt. Zo
kan er efficiënter gehandeld wor-
den en staat het voertuig minder
lang stil.

Met de hand of het brein
De motoren van de TG-A serie zijn
‘oude’ bekenden. Basiskrachtbron
is de D2866 12 liter die vermogens
levert van 228, 265 en 301 kW en
koppels van respectievelijk 1500,
1700 en 1850 Nm. Daarnaast is er
nog de D2876 met 12,8 liter die de
beschikking heeft over 338 kW en
2100 Nm. Apart is dat de Euro III
uitvoeringen voorzien zijn van
EGR.

Echte sensatie is te vinden in het
transmissieconcept van de TG-A.
De klant heeft de keuze uit de
ComfortShift of TripMatic. Bij de
eerstgenoemde vindt de kracht-
overbrenging van schakelpook
naar versnellingsbak hydraulisch
plaats. Gevolg: minder schokken
en trillingen die op de pook en ca-
bine worden overgebracht. In de
hoge groep kan deze bak naar keu-
ze zonder intrappen van het koppe-
lingspedaal en zonder beroering

van het gas geschakeld worden. De
koppeling wordt dan tijdens het
schakelen elektropneumatisch be-
diend. De chauffeur activeert deze
functie met een knop aan de linker-
kant van de pook.

Het MAN TipMatic-schakelsys-
teem combineert een elektropneu-
matisch bediende 12-versnellings-

bak met een geautomatiseerde me-
chanische koppeling. De basis-
transmissie is niet gesynchroni-
seerd, de splitter en de groep wel.
Het benodigde ‘tussengas’ wordt
gerealiseerd vanuit het motorma-
nagement. Ondanks dat het een
volautomaat is, kan de chauffeur
altijd ingrijpen.

Het chassis van de TG-A is
eveneens volledig vernieuwd.
Langsdrager, buisvormige dwars-
verbindingen en een K-dwarsdra-
ger vormen de basis van het nieu-
we laddervormige concept. De
luchtgeveerde vooras valt op door-
dat luchtveer en schokdemper in
elkaar versmolten zijn. Stabilisato-
ren zijn vanwege de uitgekiende
bevestiging van de vooras niet
meer noodzakelijk.

MAN heeft technisch gezien
een compleet nieuwe truck neerge-
zet met uitstekende rijeigenschap-
pen. Daarnaast moet gezegd wor-
den dat hij er ‘lekker’ uitziet, de
vormgeving is zodanig dat de truck
absoluut niet lomp overkomt maar
toch veel binnenruimte heeft.

Hans Doornbos

BEDRIJFSAUTO’S
MAN introduceert nieuwe zware lijn

Voor de TG-A,met al zijn elektroni-
sche meet- en regelsystemen,
heeft MAN een nieuw diagnose-
apparaat ontwikkeld,het MAN
CATS II.Overigens is deze alleen
geschikt voor de TG serie.

De TG-A cabine bestaat uit vier modules.De romp wordt op de productie-
lijn voorzien van dak,portieren en systeemdrager.Deze laatste drie zijn
compleet voorgefabriceerd,geconfectioneerd en getest.Naast lassen
wordt er ook gebruik gemaakt van lijmtechnieken om bijvoorbeeld de zij-
wanden aan de carrosserie te bevestigen.

Ook MAN experimenteert met intelligente cruise controls en voertuig-volg
systemen.De TG-A is zoveel mogelijk voorbereid op deze nieuwe technie-
ken.Via GSM is het bijvoorbeeld mogelijk om de voertuiggegevens uit te
lezen en zo een gestrand voertuig sneller weer op weg te helpen.

Kengetallen Euro III motoren in TG-A serie
Type ..........................................................................D 2866LF26 ..........................D 2866LF27 ..........................D 2866LF28 ..........................D 2876LF04..........
Inspuiting..............................................................................................................................7-straals directe inspuiting......................................................................
Emissiegrenswaarden ........................................................................................................................Euro III ....................................................................................
Principe ............................................................................................4-takt-diesel met turbocompressor, intercooler en uitlaatgasrecirculatie ..................................
Aantal kleppen/cilinder ..........................................................................................................................4 ........................................................................................
Cilinders / plaatsing ......................................................................................................................6 staand in lijn ..............................................................................
Boring (mm) ....................................................................128 ........................................128 ........................................128 ........................................128 ................
Slag (mm) ........................................................................155 ........................................155 ........................................155 ........................................166 ................
Slagvolume (dm3)..........................................................11,967....................................11,967....................................11,967....................................12,816 ..............
Compressie ....................................................................1:19........................................1:19........................................1:19........................................1:17 ................
Nominaal vermogen (kW) ..............................................228 ........................................265 ........................................301 ........................................338 ................
Nominaal vermogen (PK)................................................310 ........................................360 ........................................410 ........................................460 ................
bij toerental (omw./ min.) ..........................................1.800-1.900............................1.800-1.900 ................................1.900 ................................1.700-1.900 ..........
Nominaal toerental (omw./ min) ....................................1.900......................................1.900......................................1.900......................................1.900 ..............
Maximaal koppel (Nm) ..................................................1.500......................................1.700......................................1.850......................................2.100 ..............
bij toerental (omw./ min.) ............................................900-1.300 ..............................900-1.400 ..............................900-1.300 ..............................900-1.300 ..........
Zuigersnelheid (bij nominaal toerental in m/sec) ............9,82........................................9,82........................................9,82 ......................................10,51 ..............
Maximaal toerental (omw./sec.) ....................................2.150......................................2.150......................................2.150......................................2.150 ..............
Stationair toerental (omw./sec.) ......................................600 ........................................600 ........................................600 ........................................600 ................
Minimaal brandstofverbruik (g/kWh)..............................195 ........................................193 ........................................197 ........................................195 ................
Koude start zonder starthulp (°C) ..................................-10..........................................-10..........................................-10..........................................-10 ................
Koude start met starthulp (°C) ........................................-32..........................................-32..........................................-32..........................................-32 ................
Droog gewicht (kg) ........................................................1.082......................................1.082......................................1.082......................................1.089 ..............
Specifiek gewicht (kg/kW) ..............................................4,75........................................4,08........................................3,59........................................3,22 ................
Specifiek vermogen (kW/dm3)........................................19,1........................................22,1........................................25,2........................................26,4 ................
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