MAN TGE
Proffsens val

Axelavstånden är 3 640 respektive 4 490 mm. Lastutrymmets längd i skåpbilarna1 är mellan 3 450 och
4 855 mm och lastutrymmets höjd² är mellan 1 726 mm
och 2 196 mm. Tillsammans ger detta en maximal volym i
lastutrymmet på 18,4 m³.

Om man vill ha TGE som chassi med enkelhytt är en
maximal påbyggnadslängd på 5 570 mm möjlig – för
chassi med dubbelhytt gäller maximalt 4 300 mm.

MAN TGE 3,5 ton ger knappt 1,5 ton nyttolast för
skåpbilar och 1,8 ton för chassin med enkelhytt.
MAN TGE kan dra en släpvagn på upp till 3,5 ton. Särskilt
imponerande är nyttolasten för 5,5-tonsmodellen. Den ger
knappt 2,8 ton nyttolast för skåpbilar och 3,25 ton för
chassin med enkelhytt3.
MAN TGE finns också som skåpbilsvarianter ombyggda till
dubbelhytt för 6 respektive 7 personer från fabriken.

Stor
lastkapacitet

Modellvarianter.¹

MAN TGE skåpbil.
2,798
2,590
2,355

MAN TGE minibuss.
Superhögt tak
Högt tak
Normalt tak

2,590
2,355

Högt tak
Normalt tak

Fordonets höjd

Beroende på version kan du välja en skåpbil med en total
längd på 5,99–7,39 m och en total höjd på 2,35–2,83 m.
Den tillåtna totalvikten är upp till 5,5 ton.

Fordonets höjd

MAN TGE imponerar med väl tilltaget utrymme.
Med två axelavstånd, tre takhöjder och tre längder kan
MAN TGE uppfylla alla önskemål och behov.

7,391
Extra långt

6,836
Lång

5,986
Standard

6,836

Fordonets längd

Lång

Fordonsmått i mm

MAN TGE dubbelhytt.

5,986
Standard

7,004

6,204
Standard

Fordonsmått i mm

MAN TGE enkelhytt.
Normalt tak

Lång

Fordonets längd

Fordonets längd
Fordonsmått i mm

Normalt tak

7,404

7,004

Extra långt Lång

6,204
Standard

Fordonets längd
Fordonsmått i mm

De angivna lastvolymerna gäller för framhjulsdrift.

2
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¹Golvets längd inkl. lastlängd under skiljevägg. Lastlängden är mindre högre upp. ² För framhjulsdrift.

3

Nyttolasten för chassit beräknas före konstruktionen av flaket eller skåpet, som väger mellan 250 och 800 kg.

¹ De angivna måtten gäller modeller med framhjulsdrift och påbyggnad från fabriken.
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Förvaringsutrymme.
1

9

7

Redan i hytten märker du att du inte sitter i en
vanlig skåpbil.
Tack vare de väl genomtänkta förvaringsmöjligheterna
hamnar allt på rätt plats: från arbetshandskar till
andningsskydd. Förutom de mycket stora och djupa
förvaringsutrymmena under hela vindrutan finns det
ytterligare fack och förvaringsutrymmen i takkonsolen
och ovanför det rymliga handskfacket samt i dörrarna.
MAN TGE har också ett förvaringsutrymme under det
hopfällbara sätet samt praktiska fack och hållare på
det dubbla passagerarsätets nedfällbara ryggstöd. På
instrumentpanelen har både förare och passagerare
två mugghållare samt två eller tre (tillval) 12 V-uttag,
ett hörlursuttag och två USB-portar. Som tillval finns
ytterligare ett 12 V-uttag och ett 230 V-uttag på
förarsätets konsol.

6

6

6

6

7

7

5
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1
2
3
4
5
6
7
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9
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USB-port och hörlursuttag
Förvaringsutrymme under sätet
230 V-uttag¹
Fällbart ryggstöd med mugghållare,
surfplattehållare och förvaringsfack
Dörrfack
Mugghållare
12 V-uttag¹
Låsbart handskfack¹
Genomtänkt förvaringssystem med fackindelning
Takkonsol¹ med förvaringsfack

4

5

10

4
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¹ Tillvalsutrustning mot extra kostnad.

MAN TGE

| 5

Värme och ventilation.
MAN TGE säkerställer alltid rätt arbetsklimat.
Du kan välja klimatanläggning mellan den halvautomatiska
Climatic eller den helautomatiska Climatronic¹. För
persontransporter har MAN TGE i kombivarianten en
klimatkanal för passagerarutrymmet under takbeklädnaden. Detta gör att temperaturen i passagerarutrymmet kan
regleras separat. Dessutom minskar de tonade, värme
isolerande fönstren¹ solens uppvärmning av hytten. Detta
gör att MAN TGE alltid har det perfekta klimatet, oavsett
driftsförhållanden och väder.

1

Climatic (standardutrustning) – 1
Den halvautomatiska klimatanläggningen har en hyttgivare
så att temperaturen i hytten hålls konstant på den valda
nivån.
Climatronic¹ – 2
Detta system inkluderar individuellt justerbar temperaturreglering av två eller tre zoner för förare, passagerare och
last-/passagerarutrymme. Systemet känner av solstrålning
och utomhustemperatur och levererar den erforderliga
mängden kalluft. Det automatiska återcirkulationssystemet,
luftkvalitetsgivaren, extra luftmunstycken i takk lädseln¹ och
extra värmare (tillval) säkerställer ett behagligt klimat.

VÄLJ RÄTT
TEMPERATUR

Uppvärmning (standardutrustning).
Den kraftfulla värmaren säkerställer en snabb och bekväm
uppvärmning av hytten. Dessutom finns som standard
utrustning 3-stegs stolsvärme i förar- och passagerarsätet
(yttre).

2

¹ Tillvalsutrustning mot extra kostnad.
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Ljud och skärm av
toppkvalitet.
Fyra nya infotainmentsystem.
Fyra radiomodeller, var och en med olika funktioner,
erbjuds nu i den nya generationen av MAN infotainmentsystem: “MAN Radio Van”, “MAN Media Van”, “MAN
Media Van Business” och “MAN Media Van Business
Navigation”.
MAN Radio Van – 1
Basversionen av det nya MAN TGE-infotainmentsystemet
är i sin grundläggande funktion en radio. Föraren kan
också spela upp sina egna ljudfiler via ett SD-kort.
Radion manövreras med hjälp av lättanvända knappar
och kontrollknappar. Användning av samtalstjänster med
den nya 3-knappsmodulen kan beställas som tillval för
”MAN Radio Van” från fabriken. Modulen med 3 knappar
kan inte eftermonteras.

EN PERFEKT
ARBETSPLATS

MAN Media Van: När du vill få kontakt med världen
(standardutrustning) – 2
Infotainmentsystemet ”MAN Media Van” levereras med en
6,5-tums TFT-färgpekskärm och kombinerar funktionerna
radio, mediacenter, handsfree-modul och färddator. Alla
funktioner kan styras via pekskärmen. MAN SmartLink-gränssnittet gör att du kan ansluta en mobiltelefon
till infotainmentsystemet med en kabel och använda
streamingtjänster och navigationsappar med hjälp av
MirrorLink, Apple CarPlay eller Android Auto. Det är
också möjligt att ansluta en backkamera till infotainmentsystemets skärm (om dessa förberedelser har gjorts på
fabriken). Möjlighet till nödsamtal, MAN servicesjour
samtal och MAN infosamtal via 3-knappsmodulen ingår i
”MAN Media Van”-radion.

MAN Media Van Business: Ökad komfort – 3
Infotainmentsystemet ”MAN Media Van Business” kan
kännas igen på dess 8-tums färgpekskärm. Denna
modell är perfekt för personer som vill ha bättre
användarvänlighet och ytterligare anslutningsmöjligheter.
Det trådlösa MAN SmartLink-gränssnittet gör det möjligt
att ansluta en smarttelefon trådlöst och därmed
använda handsfree-systemet och streamingtjänsterna
på infotainmentsystemet. MAN Media Van Business kan
också använda bilens appar, t.ex. väder- eller nyhet
sappar. 3-knappsmodul för uppringningstjänster ingår.
MAN Media Van Business Navigation:
När du vill ha allt i ett system – 4
Förutom en 8-tums färgpekskärm, trådlös smarttelefonanslutning, förbättrade fordonsappar och eventuell
backkameraanslutning (om detta förbereds på fabriken)
har toppmodellen "MAN Media Van Business Navigation"
också ett integrerat navigationssystem med MAN
Live-trafik och regelbundna kartuppdateringar. Detta gör
denna version särskilt lämplig för kommersiellt bruk. En
2-årig licens för att använda trafikdisplay i realtid och ta
emot kontinuerliga MAN-kartuppdateringar ingår och
kan förlängas vid behov. Naturligtvis är det också möjligt
att fortsätta använda navigeringen utan kartuppdate
ringar eller MAN Live-Traffic efter att licensen har
upphört att gälla. Modulen med tre knappar för nöd
samtal, MAN-samtal och MAN-infosamtal ingår också
som standardutrustning i “MAN Media Van Business
Navigation”.

1

2

3

4
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TRE SÄKRA PUNKTER FÖR
SÄKERHET OCH KOMFORT

Hjälpen är aldrig långt borta.
Snabb hjälp när du behöver det.
Samtalstjänsterna Nödsamtal, MAN Vägassistans och
MAN Infosamtal manövreras enkelt via den nya
3-knappsmodulen i bilens takkonsol. Tillsammans med
den inbyggda MAN-telematikboxen fungerar detta som
en ständig hjälpförare som hjälper dig i nödsituationer,
när du behöver vägassistans eller om du har tekniska
frågor om fordonet eller driften.
MAN Infosamtal – 1
Om föraren har frågor om fordonet eller om hur vissa
funktioner fungerar kan han eller hon kontakta MAN
Mobile24-centralen via MAN Infosamtal-knappen.
Operatören på Mobile24 ger dig råd och vägledning.
MAN Vägassistans – 2
Om det uppstår problem med bilen kan föraren snabbt
komma i kontakt med en operatör på MAN Mobile24

1

2

genom att bara trycka på knappen MAN Vägassistans.
All relevant fordonsinformation som t.ex. fordonets plats
eller felkoder överförs helt automatiskt. Operatören på
MAN Mobile24 meddelar också närmaste MAN-verkstad
så att reparationsarbetet kan utföras snabbt och
målmedvetet.
EU-nödsamtal – 3
Varje sekund är viktig vid allvarliga olyckor med skadade
personer. Via den röda nödsamtalsknappen upprättar
föraren en direktanslutning till larmcentralen – även om
ingen smarttelefon är ansluten. Om en krockkudde
utlöses i fordonet kopplas samtalet fram automatiskt. För
att brandkår och räddningstjänst snabbt ska kunna
mobiliseras överförs också ett antal uppgifter till larm
centralen. Innehållet i denna information är reglerat i lag
och omfattar bland annat GPS-information om var
olyckan inträffade.

3
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Säten.
Även när det gäller säten har MAN TGE mer än bara en
lösning att erbjuda.
Sex varianter av säten finns: från ”Standard”, ”Comfort”2
och ”Comfort Plus”1, efter önskemål går även att få
som svängbart säte, till det mest ergonomiska sätet
”ergoComfort”2 med AGR-certifikat, som i versionen
”ergoActive”1 också har en inbyggd massagefunktion.
MAN TGE levereras också med ett stort urval av klädslar.
Du kan välja mellan den extremt slitstarka stolsklädseln³
”Marathon”1 (a), som har visat sig fungera väl i lastbils
branschen, och standardklädseln i tyg, ”Toronto Grid” (b).
Det sista alternativet är konstläderk lädseln ”Mesh”1 (c).

Sätestyper.
Baksäte i dubbelhytt – 1
Ju fler händer, desto snabbare blir arbetet gjort. Därför
finns det gott om plats för upp till fyra extra personer i
baksätet i dubbelhytten.
Förarsäte ”ergoComfort”2 – 2
Förarsätet ”ergoComfort” är utrustat med ett eldrivet
4-vägs ländryggsstöd, justerbara armstöd på båda
sidor – så att du kan luta dig tillbaka avslappnad, även
på långa och ojämna sträckor.
Förarsätet är viktanpassat och kan justeras i 14 olika
riktningar. Det gör det möjligt att hitta en perfekt och
bekväm sittställning för alla.

1

a

b

2

c
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¹ Tillvalsutrustning mot extra kostnad. ² Standardutrustning. ³ Av tekniska skäl kan färgerna på bilden skilja sig från de verkliga färgerna.
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BYGG DIN BIL
SOM DU VILL

Påbyggnader.
Oavsett hur din arbetsdag ser ut
och var den äger rum:
Tack vare vår branschkompetens, vår
mångåriga erfarenhet och våra många
samarbetspartner bland påbyggare har
vi den perfekta lösningen för just ditt
företag. Varje MAN TGE kan anpassas
efter dina önskemål – som tippbil,
skåp-/lyftbil, räddningsfordon eller
som rullande verkstad. Du säger vad
du behöver, vi vet hur man ordnar det.

2

Påbyggnad.
Ingen vill behöva vänta på sin nya
bil, särskilt inte när det är en
MAN TGE.
Därför kan vi leverera ett stort urval av
branschspecifika påbyggnader och
färdiga, individuella påbyggnader från
fabrik. Du kan konfigurera din MAN TGE
precis som du behöver den: som skåpbil,
tippbil, med inbyggda hyllsystem eller en
förinstallerad kylanordning. Men om du vill
ha en MAN TGE med påbyggnadslösning
inom några dagar kan vi med våra Vans
to Go erbjuda dig ett stort urval av
kompletta bilar för omedelbar leverans.

1

3

4

1 – Flakbil med kran; 2 – Kylbil med kylaggregat; 3 – Servicebil med hyllsystem; 4 – 5,5-tonsmodell med fast flak
MAN TGE
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Råstyrka.
MAN TGE – Byggd för tunga laster.
Om du behöver extra stabilitet och råstyrka ska du välja
MAN TGE med tvillinghjul. Dessa modeller har en
totalvikt på 3,5 till 5 ton. Om inte det räcker finns TGE
också i en extra kraftfull version på 5,5 ton, med
förstärkta bromsar.
Smidig motor.
Motoreffekten är 177 hk. Den starka och smidiga
motorn, som är längsgående, ger optimal dragkraft vid
stora laster och säkerställer en släpvikt på upp till
3,5 ton. Som alternativ till den manuella 6-växlade
växellådan, som kan beställas med ett fabriksmonterat
kraftuttag, finns en 8-växlad automatisk växellåda.
Hög komfort.
Den oberoende framhjulsupphängningen i kombination
med de extra kraftfulla bladfjädrarna på bakaxeln ger
hög komfort på ojämna vägar och samtidigt en stor
nyttolast. Bakhjulsdriften ger också en liten svängradie.

BYGGD FÖR MER,
MYCKET MER

MAN TGE
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TERRÄNG ÄR
INGET PROBLEM
4X4

Ta en genväg. MAN TGE 4x4.
Leder arbetet dig längs grusvägar eller in på
byggarbetsplatser? Inga problem.
Med MAN TGE 4x4 är du alltid säker när du kör,
både på vägar och i terräng. Vår TGE är försedd
med en högkvalitativ Haldexkoppling från
fabriken, så du får en helgjuten lösning – naturligt
vis till ett fantastiskt rimligt pris. Det tar 84 milli
sekunder att fördela motorns vridmoment
steglöst till den axel där den behövs mest. Detta
gör att föraren och lasten kommer fram säkert i
alla slags väder.
Med den punktvisa inkopplingen av den integre
rade intelligenta fyrhjulsdriften är du lika bränsle
effektiv på vägen som i en modell med framhjuls
drift när vägförhållandena är goda. Om väg-
förhållandena försämras fördelas vridmomentet
blixtsnabbt och flexibelt mellan fram- och
bakaxeln så att du aldrig förlorar väggreppet.
Motoreffekten hos MAN TGE 4x4 varierar från
140 hk upp till 177 hk för bi-turbodieselmotorn.
Som ett alternativ till den manuella 6-växlade

växellådan finns en 8-växlad automatlåda. För
extra ojämn terräng erbjuds differentialspärr som
fabriksalternativ. Den oberoende framhjuls
upphängningen i kombination med bladfjädrarna
på bakaxeln ger hög komfort på ojämna vägar
och samtidigt en stor nyttolast.
Över stock och sten: MAN utökar TGE
4x4-programmet upp till 5,5 ton totalvikt
Som ett komplement till de befintliga TGE-modellerna med fyrhjulsdrift har MAN introducerat en
ny version med 5,0 eller 5,5 tons tillåten totalvikt.
5-tonsmodellen kan nedvägas till en totalvikt på
3,5 ton och har då 3,5 tons släpvagnskapacitet.
MAN har etablerat ett samarbete med det
österrikiska 4x4-specialisten Oberaigner och alla
nya modeller kan beställas från fabriken.
– Permanent fyrhjulsdrift med belastnings		
beroende dragkraftsfördelning
– Optimal rörlighet i terrängen med hög nyttolast
– Många olika användningsområden, inklusive
brandkår, kommuner och byggfordon

Fälgar.

Utrustningspaket.

Du är på god väg med fälgprogrammet för
MAN TGE!
Du väljer själv: lättmetallfälgar eller
stålfälgar med heltäckande hjulsidor eller
navkapslar.

Du kan välja från ett brett utbud av utrustningspaket från
fabriken till attraktiva priser.

a

b

a Stålfälg med heltäckande			
hjulsida¹
b Stålfälg med navkapsel i krom¹
c 17” lättmetallfälg¹

1

4

Lackering.
Oavsett om du föredrar unilack, metallack,
pärleffektlack eller speciallack:
Du sätter standarden själv. När allt kommer
omkring är din MAN TGE ditt rullande visitkort.

c

5

3
2

6

7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Ontario Green
Deep Ocean Blue
Candy White
Indium Grey metallic¹
Neon Orange
Deep Black pearl effect¹
Cherry Red
Reflex Silver metallic¹

The MAN TGE.

Komfortpaket.

Branschspecifika paket.

Säkerhetspaket Aktiv:
– Adaptiv farthållare inkl. fartbegränsare
– Front assist med City emergency brake
(Avancerad nödbroms) (Standardutrustning)
– Sidobackspeglar, elektriskt justerbara, uppvärmda
med vikfunktion
– Lane Assistant med Blind Spot
– Parkeringssensor, främre och bakre samt 		
360° parkeringssensor.

Komfortpaket:
– Fyra 12 V-uttag i hytten (tre i instrumentpanelen,		
ett i förarsätets konsol)
– Förvaringspaket 2: Takkonsol med DIN-anslutning och
läslampa
– Multifunktionsratt* (standardutrustning)
– Förarsäte ”Comfort Plus”
– Premium-stötdämpning i hytten

Distributionspaket med förarassistans:
– Backkamera ”Rear View”
– Sidospeglar med elektrisk justering, uppvärmning 		
och infällning
– Lane Assist
– Sidomarkeringslyktor
– Parkeringssensor, främre och bakre samt 360° 		
parkeringssensor

Komfortpaket Plus:
– Fyra 12 V-uttag i hytten (tre i instrumentpanelen,		
ett i förarsätets konsol)
– Förvaringspaket 2: Takkonsol med DIN-anslutning och
läslampa
– Krompaket
– Multifunktionsratt (läder, eluppvärmd)
– ”ergoActive” fjädrat förarsäte
– Premium-stötdämpning i hytten
– Farthållare med hastighetsbegränsare 			
(standardutrustning)
– Integsbelysning framtill, med brytare

Förmånspaket:
– Bakdörrar med 270° öppning
– Hyttdörrar med förstärkta gångjärn på förarsidan
– Sidoklädsel i passagerar-/lastutrymme, plast, halv höjd
– Sidomarkeringslykta
– Fotsteg bak med full bredd
– Trägolv i lastutrymmet med lastkantskydd, bak

Säkerhetspaket Passiv:
– Trepunktsbälten med bälteshöjdsjustering och
elektriska bältesspännare vid framsätena		
– Krockkuddar för förare och framsätespassagerare
med möjlighet att inaktivera passagerarkrockkudden
– Sido- och huvudkrockkuddar för förare och 		
framsätespassagerare
– Tyre Pressure Monitoring System 			
(däcktrycksövervakning)
– Dimljus inkl. kurvljus
Ljus- och siktpaket:
– Helljusassistent ”Light Assist”
– Varselljus med strålkastarstyrning (automatisk), ”leaving
home”-funktion och manuell ”coming home”-funktion
– Torkarrobot med ljus- och regnsensor
– Dimljus inkl. kurvljus

Om du tycker att Candy White inte är
tillräckligt sött, eller att Deep Black inte är
tillräckligt djupt, kan du välja mellan ett brett
utbud av ytterligare lacker som alternativ.

20 |

Säkerhetspaket.

¹ Tillvalsutrustning mot extra kostnad.

Vinterpaket:
– Motor-/hyttvärmare med fjärrkontroll
– Sprinklervätskenivåindikator med stor 			
sprinklerbehållare (7 l)
– Strålkastarspolare
– Eluppvärmda sprinklermunstycken fram
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Innovation och säkerhet.
Du behöver ett team som du kan lita på.
Därför kommer MAN TGE inte ensam – den är utrustad med ett antal innovativa säkerhetssystem som hjälper dig att koncentrera dig
ännu mer på ditt arbete. Och som samtidigt hjälper dig att undvika skador på bilen och därmed omkostnader för dig.

Ytterligare assistentsystem².
Lane Assist inkl. Blind Spot med utkörningsassistent¹: Vid hastigheter över
10 km/h varnar körfältassistenten mot omkörning av fordon i den döda vinkeln.
På detta sätt hjälper den föraren att undvika kollisioner vid filbyte – både i
stadstrafik och på motorväg.

1

		
1 – Park Assist¹
		 När du behöver köra in i eller ut ur en parkeringsficka tar parkeringsassistenten kontroll över bilen om du vill och parkerar din
MAN TGE på ett förvånansvärt litet utrymme. Föraren måste fortfarande gasa och bromsa, så bilen är alltid under förarens kontroll. På
detta sätt underlättar MAN TGE förarens arbete vid parkering och förhindrar skador på grund av fel vid parkeringsmanövrer.
		2– Front Assist, City Emergency Brake (avancerat nödbromssystem)
		 Om föraren inte reagerar när en MAN TGE närmar sig ett hinder varnas föraren av den avancerade nödbromsassistenten och
initierar automatiskt bromsning i en nödsituation. I kombination med en automatlåda bromsas bilen tills den stannar om det finns risk
för kollision.

Sidvindsassistent: Den håller din MAN TGE säkert i sin körbana vid sidvind
och i sidlutningar.
Driver Alert (Förartrötthetsregistrering): Om systemet upptäcker avvikelser
från den normala körstilen som indikerar trötthet hos föraren, rekommenderar
det föraren med hjälp av ljud- och ljussignaler att ta en paus.

2

Multifunktionsbroms: Den gör att bilen bromsar med full bromseffekt efter en
kollision, och hjälper därmed till att undvika efterföljande kollisioner.

		
3 – Blind Spot Sensor (Utkörningsassistent)¹
		
Filbytesassistenten kan hjälpa föraren att backa ut ur en tvärparkering. Systemet bromsar automatiskt MAN TGE om det
finns risk för att kollidera med tvärgående trafik.
		
4 – Lane Assist¹
		
Så snart det finns minsta tendens till att bilen oavsiktligt håller på att lämna sitt körfält griper den aktiva filbytesassistenten
in och styr bilen tillbaka in i körfältet så att den håller rätt kurs. Systemet aktiveras automatiskt vid hastigheter över 65 km/h, och
det fungerar också i dåligt väder och i mörker.
		
5 – 360° parkeringssensor¹
		
Systemet består av 16 ultraljudssensorer som upptäcker avståndet till hinder längs sidorna av MAN TGE och som i en
nödsituation varnar för föremål hela vägen runt bilen. En blick på skärmen ger en 360° vy från förarsätet och indikerar en even
tuell risk för kollision i den avsedda körbanan. Dessutom varnar en ljudsignal om risken för kollision.

Light Assist (Helljusassistent)¹: Helljusassistenten upptäcker framförvarande
och mötande trafikanter och växlar automatiskt om till halvljus innan de andra
trafikanterna blir bländade.
3

4

Ljus-/regnsensor¹: Den reagerar automatiskt i mörker och regn och styr
lampor och torkare enligt omgivningsförhållandena.
Hill Start Assist: Denna funktion underlättar start i uppförsbacke genom att
förhindra att bilen rullar bakåt.
Parkeringssensor, fram och bak¹: Denna funktion hjälper föraren med
parkering via ljud- och ljussignaler som anger återstående avstånd till föremål
framför och bakom bilen.

5

		
6 – Trailer Assist¹
		
Kan aktiveras vid behov. Vid backning med släp följer MAN TGE automatiskt den riktning som föraren först har angett.
Föraren behöver bara gasa och bromsa, bilen tar över styrningen själv.
		
7 – Adaptiv farthållare inkl. fartbegränsare¹
		
Farthållare med hastighetsbegränsare ger hög komfort och i kombination med en automatisk växellåda kan systemet
bromsa bilen till stillastående.
22 |

MAN TGE

Rear View (backkamera)¹: Visar bilder på monitorn i hytten. Hjälper till vid
fickparkering, rangering och backning.

6

7

¹ Tillvalsutrustning mot extra kostnad.

ABS & ESP: Den elektroniska stabilitetskontrollen är en utökning av antispinn
systemet. Det elektroniskt styrda förarassistanssystemet kan förhindra sladd
genom riktad bromsning av de enskilda hjulen.
1 Tillvalsutrustning

mot extra kostnad. ² Inom gränserna för de enskilda systemen.
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Motorer och tjänster.
Motorprogrammet, som har utvecklats särskilt för kommersiella fordon, kombinerar lång livslängd med höga
prestanda och låg bränsleförbrukning.
Oavsett vilken växellåda och drivlina du väljer och oavsett
hur extrema dina körförhållanden är, får du effektivitet och
tillförlitlighet.

– Hög nyttolast
– Hög släpvikt upp till 3,0 ton
– 100 mm lägre lasthöjd och insteg
– Hög höjd i lastutrymmet
– Tvärgående motor

102 hk motor
140 hk motor

Bakhjulsdrift

– Hög släpvikt upp till 3,5 ton
– Liten svängradie
– Maximal nyttolast
– Optimal dragkraft vid stor belastning
– Längsgående motor
– Kan erbjudas med 4x4 för tvillingmontering

140 hk motor
177 hk motor

6-växlad manuell växellåda
6-växlad manuell växellåda
8-växlad automatisk växellåda2

Fyrhjulsdrift

– Säker dragkraft
– Säkra köregenskaper
– Bästa möjliga riktningsstabilitet
– Hög släpvikt upp till 3,0 ton
– Tvärgående motor

140 hk motor
177 hk motor

6-växlad manuell växellåda
6-växlad manuell växellåda
8-växlad automatisk växellåda

Elektrisk drivlina

– Elmotor
– Lastutrymmesvolym: 10,7 m3
– Lasthöjd: 670 mm
– Versioner:
· 950 kg nyttolast med 3,5 tons total tågvikt

136 hk motor

1-växlad växellåda

Framhjulsdrift

Dieselmotor:
2,0 l (75 kW/102 hk, 300 Nm):
Framhjulsdrift
Genomsnittlig förbrukning: från 7,4 l/100 km
CO2-utsläpp1: från 193 g/km
2.0 l (103 kW/140 hk, 340 Nm)1:
Framhjulsdrift, bakhjulsdrift och fyrhjulsdrift
Genomsnittlig förbrukning: från 7,4 l/100 km
CO2-utsläpp1: från 193 g/km
2.0 l (130 kW/177 hk, 410 Nm):
Framhjulsdrift, bakhjulsdrift och fyrhjulsdrift
Genomsnittlig förbrukning: från 7,5 l/100 km
CO2-utsläpp1: från 196 g/km

Elmotor:
El (100kW/136 hk, 290 Nm):
Framhjulsdrift
Energiförbrukning: från 21,54 kWh/100 km
CO2-utsläpp1: 0 g/km
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¹ Ej tillgänglig för tvillingmontering.

2 Endast

för tvillingmontering.

177 hk motor

6-växlad manuell växellåda
6-växlad manuell växellåda
8-växlad automatisk växellåda
6-växlad manuell växellåda
8-växlad automatisk växellåda
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UNDERHÅLL
BETYDER INTE ATT MAN
MÅSTE STÅ STILLA

MAN eftermarknadstjänster.
En av de största fördelarna med din MAN TGE.
Med individuella lösningar, avancerad styrning av service
och tid, MAN originaldelar och tillbehör samt skräddarsydda MAN-servicekontrakt tar vi bort alla hinder för dig.
I kombination med våra flexibla öppettider på MAN-verkstäderna och vår 24-timmars räddningstjänst finns det
inget som kan hålla dig borta från jobbet.
MAN-tjänster
Vi erbjuder MAN-serviceavtalet ComfortSuper. Det
skräddarsydda serviceavtalet kan utökas med ytterligare tjänster som är anpassade efter dina behov. Detta
gör att du kan planera servicearbete och inspektioner
optimalt och därmed förebygga problem. Tack vare MAN:s
mobilitetsgaranti garanteras du transport till närmaste
verkstad i händelse av haveri. MAN originalreservdelar har
hög kvalitet och lång livslängd, och de står till ditt för
fogande när som helst, dag och natt. Alternativt kan du
välja original MAN Ecoline-delar, dvs. professionellt
renoverade komponenter med MAN-kvalitet, som är mer
miljövänliga och ekonomiska än nya delar. Dessutom
erbjuder MAN tillbehör ur ett omfattande sortiment för
komfort, transport och säkerhet.
MAN Mobile24
MAN Mobile24, vår 24-timmars nödtjänst, är
tillgänglig dygnet runt, 365 dagar om året. I en
nödsituation ringer du helt enkelt Mobile24-telefonnumret,
vilket är detsamma över hela Europa.
Då kommer du i kontakt med en kompetent operatör som
hjälper dig. Vid behov får du hjälp på plats av en MAN-
servicebil från en av de cirka 2 000 verkstäderna i hela
Europa.
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MAN Truck & Bus Sverige AB
Kungens Kurvaleden 4
141 75 Kungens Kurva
www.van.man

Efter tryckningen av denna broschyr kan produkterna skilja sig från angivna former, färgtoner och leveransomfång. Dessutom kan illustrationerna visa extrautrustning, dekorativa element och tillbehör som inte är standardutrustning.
Om tecken eller siffror har använts vid beställning av en vara kan inga rättigheter härledas enbart från detta. Denna trycksak används internationellt. Uttalanden om lagliga, juridiska och skattemässiga regler och konsekvenser gäller
dock endast Förbundsrepubliken Tyskland vid tiden då denna broschyr senast uppdaterades. Fråga därför din MAN-återförsäljare om de regler och konsekvenser som gäller i andra länder, samt om den senaste versionen. Vi
förbehåller oss rätten att göra ändringar och fel.

MAN Truck & Bus – ett företag i TRATON GROUP

