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MAN eTGE -Skåpbil 100% El-bil

Utrustningsmöjligheter

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar, prisjusteringar  
och eventuella färgavvikelser. 
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Motor 100 kW, 290 Nm vridmoment

Batteri Litium-jon-HV 35,8 kWh

Laddning MAN AC-Wallbox upp till 7,2 kW, DC-laddning upp till 40 kW

Räckvidd  110–115 km (WLTP)

Nyttolast Ca 975 kg (vid 3,5 t)

Maxhastighet 90 km/h

Fordonets längd/höjd 5,986 x 2,590 m

Lastutrymme, volym [m³] 10,7

Utrustning  

Nödbromsassistent, Backkamera, Infotainmentsystem MAN Media Van Navigation, 

Aktiv filhållningsassistent Lane Guard System, LED-strålkastare , Laddkabel 16A, 

Klädda sidor i skåp, Trägolv i lastutrymme, Skiljevägg inklädd, MAN Smartlink.Parkeringsassistent

Vid fickparkering styr parkeringsassistenten om föraren så önskar bilen och 

manövrerar in eller ut din MAN TGE säkert även om utrymmet är begränsat. Föraren 

accelererar själv, bromsar själv och har därmed alltid fordonet under kontroll. På så sätt 

hjälper MAN TGE föraren vid parkeringen och förebygger skador till följd av felaktiga 

parkeringsmanövrar.

Nödbromsassistent EBA som standard (Emergency Brake Assist)

Om MAN TGE närmar sig ett hinder och föraren inte reagerar varnar nöd-

bromsas-sistenten, som ingår som standardutrustning, och bromsar automatiskt vid 

en nödsituation. I kombination med automatväxellåda bromsar bilen vid en hotande 

kollision till och med helt självständigt ända till dess att bilen står stilla.

Backningsassistent

Backningsassistenten ingår i filbytesassistenten och hjälper föraren när  

denne backar ut från en parkeringsplats genom att automatiskt bromsa MAN TGE  

om det finns risk för kollision med korsande trafik.

Aktiv filhållningsassistent

Så snart systemet upptäcker att fordonet oavsiktligt lämnar körfältet griper 

den aktiva filhållningsassistenten in och styr tillbaka fordonet. Systemet aktiveras 

automatiskt vid hastigheter på över 65 km/h och fungerar även vid dåligt väder och i 

mörker.

Sidokollisionsskydd

16 ultraljudssensorer mäter avståndet till hinder på sidan av MAN TGE och 

varnar i nödfall för föremål som befinner sig runt fordonet. På displayen ser man enkelt 

från förarsätet i 360° runt fordonet om det finns en eventuell kollisionsrisk på vägba-

nan. Dessutom varnar en akustisk signal för kollisioner.

Backassistent för släpvagnar

Kan aktiveras vid behov. När man backar med en släpvagn följer MAN TGE 

automatiskt en av föraren inställd svängvinkel. Föraren behöver bara accelerera och 

bromsa och fordonet övertar själva styrningen.

Avståndsreglerad farthållare (ACC)

Den avståndsreglerade farthållaren med hastighetsbegränsare sörjer för 

högsta komfort genom att bromsa in fordonet till stillestånd i kombination med en 

automatväxellåda.

Parkeringsassistent

Vid fickparkering styr parkeringsassistenten om föraren så önskar bilen och 

manövrerar in eller ut din MAN TGE säkert även om utrymmet är begränsat. Föraren 

accelererar själv, bromsar själv och har därmed alltid fordonet under kontroll. På så sätt 

hjälper MAN TGE föraren vid parkeringen och förebygger skador till följd av felaktiga 

parkeringsmanövrar.

Nödbromsassistent EBA som standard (Emergency Brake Assist)

Om MAN TGE närmar sig ett hinder och föraren inte reagerar varnar nöd-

bromsas-sistenten, som ingår som standardutrustning, och bromsar automatiskt vid 

en nödsituation. I kombination med automatväxellåda bromsar bilen vid en hotande 

kollision till och med helt självständigt ända till dess att bilen står stilla.

Backningsassistent

Backningsassistenten ingår i filbytesassistenten och hjälper föraren när  

denne backar ut från en parkeringsplats genom att automatiskt bromsa MAN TGE  

om det finns risk för kollision med korsande trafik.

Aktiv filhållningsassistent

Så snart systemet upptäcker att fordonet oavsiktligt lämnar körfältet griper 

den aktiva filhållningsassistenten in och styr tillbaka fordonet. Systemet aktiveras 

automatiskt vid hastigheter på över 65 km/h och fungerar även vid dåligt väder och i 

mörker.

Sidokollisionsskydd

16 ultraljudssensorer mäter avståndet till hinder på sidan av MAN TGE och 

varnar i nödfall för föremål som befinner sig runt fordonet. På displayen ser man enkelt 

från förarsätet i 360° runt fordonet om det finns en eventuell kollisionsrisk på vägba-

nan. Dessutom varnar en akustisk signal för kollisioner.

Backassistent för släpvagnar

Kan aktiveras vid behov. När man backar med en släpvagn följer MAN TGE 

automatiskt en av föraren inställd svängvinkel. Föraren behöver bara accelerera och 

bromsa och fordonet övertar själva styrningen.

Avståndsreglerad farthållare (ACC)

Den avståndsreglerade farthållaren med hastighetsbegränsare sörjer för 

högsta komfort genom att bromsa in fordonet till stillestånd i kombination med en 

automatväxellåda.

Emissionsrestriktioner och skärpta miljömål ställer krav på 

framtidens distribution och transportlogistik i stadsmiljö.  

Vårt svar på dessa nya krav är en helt eldriven transportbil:  

nya MAN eTGE som kombinerar miljövänlig och hållbar  

transport med ekonomiska fördelar. Med sin elmotor  

uppfyller MAN eTGE kraven för distributions- och leverans-

trafik i stadsmiljö, där sänkt bullernivå och minskade utsläpp 

är två av de viktigaste faktorerna.

Filbytesassistent: Från en hastighet på 10 km/h varnar filbytesassistenten vid  

filbyte för omkörande fordon i döda vinkeln. Systemet bidrar på så sätt till att förhindra 

eventuella kollisioner vid filbyte – både vid stadskörning och på motorvägen.

Sidovindassistent: Denna assistent håller MAN TGE säkert på vägbanan vid 

sidovind eller om vägbanan sluttar åt något håll. 

Trötthetsvarnare: Om systemet känner av avvikelser i förarens normala körbete- 

ende som tyder på trötthet rekommenderar det föraren att ta en paus genom en 

akustisk och optisk signal.

Flerkrocksbroms: Flerkrocksbromsen bromsar automatiskt in fordonet helt  

om en kollision detekteras och bidrar på så sätt till att undvika följdolyckor.

Helljusassistent: Denna assistent känner av framförvarande och mötande  

fordon och bländar automatiskt av innan dessa fordon bländas. 

Ljus-/regnsensor: Reagerar automatiskt vid mörker och regn och reglerar 

strålkastare och vindrutetorkare.

Backstartshjälp: Automatiskt stöttning vid start i backe som kan förhindra  

att fordonet rullar bakåt.

Parkeringsassistent: Hjälper föraren vid parkeringsmanövrar genom akustiska 

och optiska signaler som informerar om kvarvarande avstånd framför och bakom 

fordonet.

Backkamera: Överför bilder till förarhyttens monitor. Hjälper vid inparkering,  

utparkering och backning.


