
Canavieiro
Sob medida para seu negócio



+O Vocacional Canavieiro foi desenvolvido com o Conceito “Sob 

Medida” da MAN Latin America, perseguindo as necessidades do setor 

sucroalcooleiro, do plantio à colheita, e claro, as operações de apoio, 

visando atender a extrema severidade desta operação.

São mais de 20 itens específicos para a 

operação, visando a proteção, segurança e 

maior disponibilidade do caminhão, sendo que 

o cliente pode optar pela instalação integral 

ou parcial deste opcionais, de acordo com a 

necessidade do mesmo.

Com diversas modificações em chassi, cabine, chicote 

elétrico e sistema pneumático, o Vocacional Canavieiro 

atende ao segmento, além da garantia VW e peças 

disponíveis da rede concessionária.

Combinando alta tecnologia, desempenho elevado 

e rendimento às mais pesadas exigências do 

segmento, o Vocacional Canavieiro é reconhecido 

por sua força, design arrojado, tecnologia 

embarcada e capacidade operacional. São os 

veículos ideais para as operações de transbordo 

e plantio de cana-de-açúcar, manutenção de 

máquinas e equipamentos, combate a incêndios e 

todas as demais operações de apoio do setor.

Canavieiro

Tecnologia

Desempenho
Segurança



• Tomada de força traseira do motor MAN D08 (REPTO)

• Escapamento Vertical

• Banco com suspensão pneumática

• Espelho retrovisor com duplo foco

• Espelho retrovisor auxiliar lado direito

• Bancos com revestimento em vinil

• Coluna de direção com 
multiregulagem

• Computador de bordo

•  Horímetro

• Ar condicionado

• Vidros, travas e
retrovisores
elétricos

MOTOR

CHASSI

ITENS ADICIONAIS

TRANSMISSÃO

O Vocacional Canavieiro da MAN Latin America enfatiza o conceito Sob Medida com diferenciais 
reconhecidos pelo mercado

• Suspensão e longarina reforçadas
  
• Protetor do radiador

 • Pneus de uso misto

São dois motores que equipam os modelos vocacionais Canavieiro: 

o MAN D08 com exclusiva tecnologia de recirculação de gases (EGR) para os 

motores com 186 cv e 277 cv e que dispensam a utilização de ARLA 32, e os 

motores Cummins ISL com 330 cv com tecnologia SCR.

As transmissões são robustas, com alto índice de tecnologia 

agregada e especialmente dimensionadas para a operação.

Os modelos com 186 cv são equipados com caixa Eaton de 6 velocidades. Já os traçados são 

equipados com Caixa ZF de 16 velocidades, sendo que a caixa Eaton com 10 velocidades está 

disponível para o Constellation 31.330.

1

3

4

2

Maior 
produtividade

Ciclos de
trabalho mais

rápidos

Intervalo de
manutenção
mais longo

Maior carga
transportada

por hora

Vantagens Exclusivas Volkswagen para linha canavieiro

Aplicações por modelos
13.190
15.190

31.280
31.230

17.190 26.280 31. 330
com 5ª roda

• Furgão
  oficina

• Borracheiro

• Comboio

  lubrificação

• Comboio

   lubrificação

• Bombeiro

• Carga seca +

   Lubrificação

• Carga Seca

• Guindauto

•Transbordo

. Bombeiro

. Torta de Filtro

. Basculante

• Carga seca +

  Guindauto

. Calda pronta +

  Fertilizante

• Prancha 

  carrega-tudo



Pré-filtro
Agrícola

Escape vertical
motor D08

Interior da cabine
em vinil lavável

Benefícios Constellation
Canavieiro

Banco no
motorista 

com
suspensão

pneumática

Grade frontal
de proteção

Protetor lateral 
e inferior 

do radiador 
“peito de aço”

Proteção para o 
alternador

Chave Geral Protetor do tanque 
de combustível 
(contra calor e 

impactos)

Tanque de 
combustível 

adicional (275l)

Proteção dos tubos dos 
reservatórios de ar e flexíveis 

de freio com isolamnto 
térmico (até 400ºC)

Pneus de uso misto

Protetor de 
lanterna 
traseira

Engate traseiro “boca 
de lobo” ou “pino bola”

Tomada de força 
na transmissão

Proteção contra 
acúmulo de palha

Alarme de ré

Tomada de força 
traseira no motor 

D08 (REPTO)

Retrovisor com 
haste alongada

Possibilidade de 
instalação de 5a roda 

com 2,0” ou 3,5”.



DIMENSÕES (mm)

SISTEMA ELÉTRICO

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (I)

Capacidade técnica (total) 13.200 15.400 17.100 26.300

             Eixo dianteiro - cab. estendida 3.060 5.000 6.100 6.100

             Eixo traseiro - cab. estendida 1.740 10.400 11.000 20.200

Peso bruto total (PBT) - homologado 13.200 15.000 16.000 23.000

Capacidade máx. de tração (CMT) 23.000 27.000 27.000 42.000

PESO (kg)

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%, conforme NBR ISSO 1176:2006 / *Cab. Leito Teto Baixo: + 55 kg / Cab. Leito Teto Alto: + 150 kg / Pesos informados se referem à versão 6x4

Entre Eixos 1º ao 2º (eixos extremos 1º ao 3º) 4.800 4.340  4.800 5.207 3.560 4.800 5.207 3.440 (4.800)  4.580 (5.940)

Tensão Nominal 24V 24V 24V 24V

Bateria (Cab Est / Cab Leito)
2 x (12V - 100Ah) /  Opcional: 2 x (12V - 135Ah) 

ou 2 x (12V - 170Ah)
2 x (12V - 100Ah) / 

Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah) 2 x (12V - 100Ah) /  Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)
2 x (12V - 100Ah) /  2 x (12V - 135Ah) / 

Opcional: 2 x (12V - 170Ah)

Combustível / material 275 / Plástico 275 / Plástico 275 / Plástico 275 / Plástico
Arla 32 - - - -

Fabricante / Modelo MAN D08 34 190 MAN D08 34 190 MAN / D08 34 190 MAN D08 36 280
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)  4  / 4.580  4  / 4.580  4 / 4.580 6  /  6871
Potência Líq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*) 186 (137) @ 2.400 186 (137) @ 2.400 186 (137) @ 2.400 277 (204) @ 2.300
Torque Líq. Máx. - Nm @ rpm (*) 700 @ 1.100 - 1.600 700 @ 1.100 - 1.600 700 @ 1.100 - 1.600 1.050 @ 1.100 - 1.700
Sistema de Injeção Common rail Common rail Common rail Common rail
Norma / Tecnologia de Emissões PROCONVE P-7 PROCONVE P-7 PROCONVE P-7 PROCONVE P-7
Tecnologia de Emissões EGR EGR EGR EGR
Tomada de Força - - - RePTO (opc.)

MOTOR

Constellation
13.190

Constellation
15.190

EMBREAGEM

EIXO TRASEIRO MOTRIZ

RODAS E PNEUS

FREIOS

CHASSIS

SUSPENSÃO

EIXO DIANTEIRO

TRANSMISSÃO

(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585

* Tração 8x4 disponível para entre-eixos  4.580+1.360 mm (5.940 mm)

Fabricante / Modelo EATON / FS 5406-A EATON / FS 5406-A EATON / FS 5406-A ZF / 6AS 1000 TO ZF / 16S 1455 TD
Tipo / Acionamento Manual / à cabo Manual / à cabo Manual / à cabo Automatizada / Eletrônico Manual / à cabo

Nº de marchas 6 à frente (sincronizadas) / 1 à ré 6 à frente (sincronizadas) / 1 à ré 6 à frente (sincronizadas) / 1 à ré 6 à frente (sincronizadas) /1 à ré 16 à frente (sincronizadas) / 2 à ré
Tração 4 x 2 4 x 2 4 x 2 6 x 4

Fabricante / Modelo Sachs / monodisco a seco, revestimento orgânico Sachs / monodisco a seco, revestimento orgânico Sachs / monodisco a seco, revestimento orgânico Sachs / monodisco a seco, revestimento orgânico

Acionamento Push type, hidráulico assistido a ar Push type, hidráulico assistido a ar Push type, hidráulico assistido a ar Push type, hidráulico assistido a ar

Diâmetro do disco  (mm) 395 395 395 395

Fabricante / Modelo Meritor/MS-19-145 - simples Meritor/MS-19-235 - dupla Meritor / MS-23-145 - simples Meritor / MS-23-235 - dupla     Meritor / MS-23-145 (simples) Meritor / MS-23-235 - (dupla) Meritor / MS-23-235 - dupla (**) Meritor / MT-46-145 

Relação de redução 4,88:1 (opc.) 4,10 / 5,72:1 4,88:1 (opc.)
4,10 / 5,72:1

4,56 / 6,36:1 (opc.)
4,88 / 6,80:1 (opc.)

5,29:1 (opc.)
4,56/6,36:1

4,10 / 5,72:1(opc)
4,88/6,80:1(opc)

5,86 / 8,17:1
5,38 /

 7,50:1 (opc.) 4,88:1 (opc.)

Pneus 9R20 ou 9 x 20 - 14PR (opc.)     275/80R22.5 275/80R22.5 275/80R22.5 275/80R22.5

Freio de Serviço Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras 
com ABS + EBD + ATC (opc.)

Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras 
com ABS + EBD + ATC (opc)

Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC 
(opc. Versão Mecânica) e EasyStart (versão V-Tronic)

Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + 
EBD + ATC 

Tipo / Circuito S-Came / circuito duplo, independente, reservatórios 
de ar, secador de ar com filtro coalescente

S-Came / circuito duplo, independente, reservatórios de ar, 
secador de ar com filtro coalescente

S-Came / circuito duplo, independente, reservatórios de ar, secador 
de ar com filtro coalescente

S-Came / circuito duplo, independente, reservatórios de 
ar, secador de ar com filtro coalescente

Freio Motor Freio de cabeçote e válvula tipo borboleta / 
MAN exhaust valve brake

Freio de cabeçote e válvula tipo borboleta / 
MAN exhaust valve brake

Freio de cabeçote e válvula tipo borboleta / 
MAN exhaust valve brake

Freio de cabeçote e válvula tipo borboleta / 
MAN exhaust valve brake

       Acionamento Eletropneumático, tecla no painel e 
comando no acelerador

Eletropneumático, tecla no painel e comando no acelerador Eletropneumático, tecla no painel e comando no acelerador Eletropneumático, tecla no painel e comando 
no acelerador

Tipo Escada, longarinas retas de perfil “U” constante, 
rebitado e parafusado

Escada, longarinas retas de perfil “U” constante, 
rebitado e parafusado

Escada, longarinas retas de perfil “U” constante, rebitado e parafusado Escada, longarinas retas de perfil “U” constante, rebita-
do e parafusado

Material LNE 500 LNE 500 LNE 380 Longarina e Reforço - LNE 280

Módulo Seccional (cm3) 163 163 244 418

Dianteira Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores 
hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora

Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos 
telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora

Molas semi-elípticas com ação progressiva, amortecedores 
hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora

Molas semi-elípticas com ação progressiva, amorcedores hidráuli-
cos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora

Traseira Eixo rígido motriz, molas principais semi-elipticas 
de ação progressiva, molas auxiliares parabólicas, 

barra estabilizadora (opcional)

Eixo rígido motriz, molas principais semi-elipticas de ação progres-
siva, molas auxiliares parabólicas, barra estabilizadora (opcional)

Eixo rígido motriz, molas principais semi-elipticas de ação progressiva, molas auxiliares 
parabólicas, barra estabilizadora (opcional) (não disponível para EE 3560 mm)

Eixos rígidos motrizes, em tanden - Randon (tipo Bogie), molas 
semi-elípticas invertidas, com ação progressiva

Fabricante / Modelo SIFCO / 9K SIFCO / 11K SIFCO / 13K SIFCO / 13K

Constellation
17.190

Constellation
26.280

(**) Modelo equipado com Smart Ratio® (eixo traseiro com dupla relação automatizada)



DIMENSÕES (mm)

SISTEMA ELÉTRICO

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (I)

Capacidade técnica (total) 30.500 30.500

             Eixo dianteiro 6.500 6.500

             Eixo traseiro 24.000 24.000

Peso bruto total (PBT) 23.000 23.000

Capacidade máx. de tração (CMT) 42.000 63.000

PESO (kg)

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%, conforme NBR ISSO 1176:2006 / *Cab. Leito Teto Baixo: + 55 kg / Cab. Leito Teto Alto: + 150 kg / Pesos informados se referem à versão 6x4

Entre Eixos 1º ao 2º (eixos extremos 1º ao 3º) 3.440 (4.800)  4.580 (5.940) 3.440 (4.800)  4.580 (5.940)

Tensão Nominal 24V 24V

Bateria (Cab Est / Cab Leito)
2 x (12V - 100Ah) /  2 x (12V - 135Ah) / 

Opcional: 2 x (12V - 170Ah)
2 x (12V - 100Ah) /  2 x (12V - 135Ah) / 

Opcional: 2 x (12V - 170Ah)

Combustível / material 275 / Plástico 275 / Plástico
Arla 32 - 35

Fabricante / Modelo MAN D08 36 280 Cummins ISL 330
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³) 6  /  6.871 6  / 8.900
Potência Líq. Máx. - cv (kw) @ rpm (*) 277 (204) @ 2.300 334 (246) @ 2.100
Torque Líq. Máx. - Nm @ rpm (*) 1.050 @ 1.100 - 1.700 1.450 @ 1.000-1.500
Sistema de Injeção Common rail Common rail
Norma / Tecnologia de Emissões PROCONVE P-7 PROCONVE P-7
Tecnologia de Emissões EGR EGR
Tomada de Força RePTO (opc.) -

MOTOR

EMBREAGEM

EIXO TRASEIRO MOTRIZ

RODAS E PNEUS

FREIOS

CHASSIS

SUSPENSÃO

EIXO DIANTEIRO

TRANSMISSÃO

(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585

* Tração 8x4 disponível para entre-eixos  4.580+1.360 mm (5.940 mm)

Fabricante / Modelo ZF / 16S 1455 TD ZF / 16S 1585 TD Eaton / FTS 16108LL 
Tipo / Acionamento Manual / à cabo Manual / à cabo

Nº de marchas 16 à frente (sincronizadas) / 2 à ré 16 à frente
(sincronizadas) / 2 à ré

10 à frente
(sincronizadas) / 3 à ré

Tração 6 x 4 6 x 4

Fabricante / Modelo Sachs / monodisco a seco, revestimento orgânico Sachs / monodisco a seco, revestimento orgânico

Acionamento Push type, hidráulico assistido a ar Push type, hidráulico assistido a ar

Diâmetro do disco  (mm) 395 395

Fabricante / Modelo Meritor / MT-50-168 Meritor / MT-50-168 

Relação de redução
5,29:1

4,88:1 (opc)
5,29:1

4,88:1 (opc)

Pneus 295/80R22.5 ou  12R22.5 (opc) 295/80R22.5 ou  12R22.5 (opc)

Freio de Serviço Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + 
EBD + ATC 

Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + 
EBD + ATC 

Tipo / Circuito S-Came / circuito duplo, independente, reservatórios de 
ar, secador de ar com filtro coalescente

S-Came / circuito duplo, independente, reservatórios de 
ar, secador de ar com filtro coalescente

Freio Motor Freio de cabeçote e válvula tipo borboleta / 
MAN exhaust valve brake

Freio de cabeçote

       Acionamento Eletropneumático, tecla no painel e comando 
no acelerador

Eletropneumático, tecla no painel e comando 
no acelerador

Tipo Escada, longarinas duplas, reforço em “C”, superfície plana, 
perfil “U” constante, rebitado e parafusado

Escada, longarinas duplas, retas de perfil “U” 
constante, rebitado e parafusado

Material Longarina e Reforço - LNE 280 Longarina e Reforço - LNE 280

Módulo Seccional (cm3) 418 431

Dianteira Molas semi-elípticas com ação progressiva, amorcedores hidráuli-
cos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora

Molas semi-elípticas com ação progressiva, amorcedores hidráuli-
cos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora

Traseira Eixos rígidos motrizes, em tanden - Randon (tipo Bogie), molas 
semi-elípticas invertidas, com ação progressiva

Eixos rígidos motrizes, em tanden - Randon (tipo Bogie), molas 
semi-elípticas invertidas, com ação progressiva

Fabricante / Modelo SIFCO / 13K SIFCO / 13K

Constellation
31.280

Constellation
31.330
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A MAN Latin America é responsável
pelas marcas dos produtos
Volkswagen Caminhões e Ônibus e MAN.

MAN Latin America
Rua Volkswagen, 291 - 8º andar
Parque Jabaquara - São Paulo - SP
04344-020 - Brasil
www.man-la.com


