
THAT’S NO VAN.  
THAT’S A MAN.
De MAN TGE.



AAN HET EINDE VAN DE DAG 
IS HET WERK KLAAR EN 
KUNT U NOG VOORUIT.

Waarschijnlijk had een bestelwagen 
nog nooit zo veel ervaring op het 
gebied van bedrijfsvoertuigen aan 
boord als de nieuwe MAN TGE. 
Op de bouwplaats, in de bosbouw, bij 
personenvervoer of in de steengroeve 
- deze wagen opereert niet alleen 
probleemloos op elk terrein, maar 
onderscheidt zich ook door digitale 
oplossingen, klantgerichte service en 
talloze opbouwmogelijkheden. Na meer 
dan 100 jaar waarin MAN zijn compe-
tentie op het gebied van bedrijfswagens 
al heeft bewezen, kennen wij de 
behoeften van klanten beter dan wie 
dan ook. En dankzij de 24uurs service 
staan we dag en nacht voor u klaar. 
Kom meer te weten over de truck 
onder de bestelwagens.
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ALLES WAT U NODIG 
HEBT EN MEER:  
DE MAN TGE.

1 Bevat opties tegen meerprijs.
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1 – De gesloten bestelwagen 
Massa’s laadruimte. 
De gesloten bestelwagenversie van de MAN 
TGE brengt elke lading veilig op haar 
bestemming. Zijn royale laadruimte met een 
volume tot 18,4 m³ biedt een zee aan ruimte. 
Bovendien werden er tot veertien 
bevestigingspunten en rails¹ geïntegreerd in de 
vloer, de zijwanden, de scheidingswand en het 
dak om alles op zijn plaats te houden.
 
2 – De minibus
Waar elke passagier een vip is.
De minibusversie van de MAN TGE kan plaats 
bieden aan de bestuurder en negentien 
passagiers. Met zijn talloze zetelconfiguraties, 
airconditioning en uitrustings- en 
configuratiemogelijkheden die een maximum 
aan flexibiliteit en comfort verzekeren, dekken 
de minibusmodellen MAN TGE ‘City’, ‘Intercity’ 
en ‘Coach’ alles wat u van hedendaags 
personenvervoer verwacht. En met een 
rijbewijs B mag u de TGE ‘combi van’ met 
maximaal acht passagiersplaatsen besturen. 

3 – Het chassis 
Want dit is geen klein bier. 
Of hij nu wordt geconfigureerd als chassis met 
platformkoetswerk of als kipper, kraankipper, 
afrolkipper, afzetkipper, takelwagen of hoog-
werker: in al zijn vormen en versies is de MAN 
TGE uw betrouwbare partner tijdens het werk. 
En met de optionele dubbele cabine kunt u 
zelfs zes hardwerkende collega’s meenemen.
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KLAAR VOOR ALLE  
OPDRACHTEN.  
UITSTOOTVRIJ.

De stedelijke en voorstedelijke logistieke sector evolueert 
voortdurend en wordt alsmaar complexer: de groei van het 
goederen- en distributieverkeer wordt steeds meer 
geconfronteerd met maatschappelijke eisen op het vlak van 
duurzaamheid, vooral wat de vermindering van 
verontreinigende emissies en lawaaihinder betreft. Met zijn 
uitgebreide, innovatieve en holistische transportconcepten en 
de uitbouw van een volledig elektrisch voertuigenpark – met 
de MAN eTGE – biedt MAN oplossingen op maat voor de 

stadslogistiek van de toekomst. Als zuiver elektrisch 
productiemodel kan de MAN eTGE perfect wedijveren met de 
totale gebruikskosten van een MAN TGE diesel. Maar de 
directe economische voordelen zijn niet het enige dat de 
aankoop van een eTGE zo bijzonder maakt. De CO2-vrije 
aandrijving draagt bij tot een betere luchtkwaliteit in de stad en 
is zo stil dat leveringen gemakkelijk 's nachts kunnen 
gebeuren, waardoor de transporturen en de flexibiliteit van de 
planning toenemen. We bieden niet alleen een uiterst 

performant voertuig, maar ook uitgebreid fleetadvies voor een 
optimale kennismaking met elektrische mobiliteit en staan 
gedurende de volledige levenscyclus van de MAN eTGE tot uw 
dienst met MAN Transport Solutions. In combinatie met de 
gebruikelijke ondersteuning bij service en onderhoud bieden 
de gespecialiseerde adviseurs van MAN Transport Solutions 
bijstand bij de meest uiteenlopende onderwerpen, van de uitrol 
van elektrische voertuigen en routeplanning tot de 
laadinfrastructuur en de energievoorziening.

Operationele analyse en mobiliteitsconcept
We werken samen met u om de huidige toestand van uw 
onderneming te analyseren en een mobiliteitsconcept op 

maat uit te werken om u een kostefficiënte start in de wereld 
van de elektrische mobiliteit te verzekeren. 

Laadinfrastructuur en energievoorziening
Samen ontwikkelen we de laadinfrastructuur, simuleren we de 

inzet van voertuigen en laadprocessen en bepalen we de 
optimale energietoevoerstrategie voor uw onderneming om uw 
overstap naar e-mobiliteit zo eenvoudig en succesvol mogelijk 

te laten verlopen.  

Toetreding tot elektrische mobiliteit en integratie in het 
voertuigenpark

We geven uitgebreid advies over het gebruik en onderhoud 
van uw elektrische voertuigen, bieden 

opleidingsondersteuning aan medewerkers en staan steeds 
voor u klaar als bekwame partner voor uw servicewerkplaats.

GEEF UW ONDERNEMING OPNIEUW ENERGIE MET MAN TRANSPORT 
SOLUTIONS. 

ELEKTRISCHE MOBILITEIT



Door bestuurder, voertuig en omgeving met elkaar te 
verbinden, brengen MAN Connect en de nieuwe 
infotainmentgeneratie met online compatibiliteit de 
digitale revolutie rechtstreeks naar uw MAN TGE.  
De nieuwe infotainmentsystemen1 kunnen gemakkelijk 
verbinding maken met uw smartphone en via MAN SmartLink 
kunt u de compatibele apps gebruiken. Naargelang de 
gekozen uitrusting biedt het voertuig ook zijn eigen online 
services. Bij pech of een noodgeval kunnen de 
oproepdiensten snel worden opgeroepen met de nieuwe 
module met drie toetsen2 in de dakconsole. Zo garanderen 
we uw veiligheid, ongeacht de situatie.

Dankzij de nieuwe MAN Telematic Box3, die vanaf modeljaar 
2021 standaard wordt geïnstalleerd, zullen al onze voertuigen 
ook compatibel zijn met MAN DigitalServices. In de toekomst 
zal de MAN TGE zijn klanten een brede waaier aan diensten 
kunnen aanbieden die de weg vrijmaken voor de ontwikkeling 
van hun digitale wagenpark. De nieuwe MAN Telematic Box 
wordt de interface om een uitgebreid overzicht van vloot- en 
voertuiggegevens weer te geven en biedt waardevolle 
informatie om de efficiëntie te verhogen.

MAN helpt uw onderneming om de mobiliteit van de toekomst 
optimaal te benutten.
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ONLINE EN ONDERWEG 
MET MAN CONNECT.

1 Connectiviteit beschikbaar vanaf de versie ‘MAN Media Van’. 2 Niet 
beschikbaar voor eTGE en chassis voor speciale koetswerken (bv. 
windtunnel, platform, kampeerwagens), noch voor voertuigen zonder 
radio en voertuigen met radiovoorbereiding. 3 Uitzondering: niet 
beschikbaar voor eTGE, voertuigen zonder radio en voertuigen met 
radiovoorbereiding. 

De MAN TGE – connectiviteit  |
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NEEM PLAATS OP 
UW WERKPLEK!

Op weg naar het werk, op de 
bouwplaats of tijdens de 
welverdiende pauze - in de nieuwe 
MAN TGE bent u met een echte 
professional onderweg. 
De nieuwe ergonomische werkplek van 
de bestuurder biedt u het ultieme 
comfort – zelfs op hobbelige wegen. 
Hetzelfde geldt voor het 
multimediasysteem¹, dat handig via 
spraakbesturing kan worden bediend, 
zodat u zich nog beter op het verkeer 
kunt concentreren. De uitgekiende, 
veelzijdig bruikbare opbergvakken en 
bergruimten scheppen orde bij de 
dagelijkse werkzaamheden.

¹ Optie tegen meerprijs.
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Opbergsysteem.
Aan het interieur ziet u al meteen dat u niet in een 
gewone bestelwagen zit. 
Het uitgekiende opbergconcept heeft een plaats voor alles 
wat u nodig hebt, van werkhandschoenen tot een liniaal. 
Behalve de bijzonder grote en diepe opbergvakken onder 
de volledige lengte van de voorruit, werden er bijkomende 
opbergvakken of -zones voorzien tegen het plafond, boven 
het ruime handschoenkastje en in de deuren. De MAN TGE 
biedt nog meer opbergruimte onder de neerklapbare bank. 
Praktische vakken en houders zijn ook beschikbaar op de 
neerklapbare rugleuning van de dubbele passagiersbank 
vooraan. Het dashboard omvat twee bekerhouders voor de 
bestuurder en de voorpassagier, twee of optioneel drie 
12V-stopcontacten en een mini-jack. Een vierde 
12V-stopcontact en een 230V-stopcontact op de 
bestuurdersconsole zijn eveneens als optie verkrijgbaar. 
Twee USB-C poorten naast de versnellingspook 
vervolledigen de intuïtieve werkplaats.

 1   Opbergruimte onder de bank
 2   230V-stopcontact¹
 3   Neerklapbare rugleuning met bekerhouders, tablethou-

der en opbergvak¹
 4   Opbergvakken in de deuren
 5   USB-poort¹ 
 6   Bekerhouder 
 7   12V-stopcontact¹
 8   Afsluitbaar handschoenkastje¹
 9   Geavanceerd opbergsysteem met compartimenten
10   Opbergruimte tegen het plafond¹

1 Bevat opties tegen meerprijs.
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4
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|   De MAN TGE – connectiviteit – infotainment    

4 – MAN Radio Van – enkel radio.
•  Basisversie met de basisfunctie ‘radio’ (niet compatibel met 

DAB+)
•  Sleuf voor SD-kaart verkrijgbaar
•  Optionele module met drie toetsen3, fabrieksoptie, kan 

tegen meerprijs worden toegevoegd

3 – MAN Media Van2 – toegang tot connectiviteit.
•  6,5" tft-kleurenscherm met aanraakbediening
• Compatibel met DAB+
•  Omvat module met drie toetsen3, handenvrije kit en MAN 

SmartLink om een smartphone via kabel aan te sluiten
•  Gebruik van muziekstreamingdiensten via de smartphone 

(MAN SmartLinkTM, Apple CarPlayTM, Android AutoTM)
 

2 – MAN Media Van Business2 – geavanceerd comfort.
• 8" tft-kleurenscherm met aanraakbediening
• Compatibel met DAB+
•  Omvat module met drie toetsen3, handenvrije kit en MAN 

SmartLink om een smartphone te verbinden via bluetooth 
of WLAN

•  Gebruik van online services (InVehicle-apps: weersupdates, 
actueel nieuws) zonder navigatiefunctie

•  Gebruik van muziekstreamingdiensten via de smartphone 
(MAN SmartLinkTM, Apple CarPlayTM, Android AutoTM)

De MAN TGE – connectiviteit - infotainment  |  1514

¹ Uitzondering: niet beschikbaar voor eTGE, voertuigen zonder radio 
en voertuigen met radiovoorbereiding. 2Optionele uitrusting tegen 
meerprijs. 3Niet beschikbaar voor eTGE en chassis voor speciale 
koetswerken (bv. schutbord, loopchassis, kampeerwagen), noch voor 
voertuigen zonder radio en voertuigen met radiovoorbereiding.

1

Connectiviteit – infotainment.
De nieuwe generatie van internetcompatibele infotain-
mentsystemen maakt uw werkdag eenvoudiger dan ooit 
tevoren.  
Samen met de standaard Telematic Box1 bieden deze 
systemen u toegang tot een brede waaier aan mobiele 
online diensten die optimaal werden afgestemd op de 
uiteenlopende behoeften van uw sector. De intuïtieve en 

Connectiviteit – infotainment.
1 – MAN Media Van Business Navigation2

– Het complete, zorgeloze pakket. 
• 8” tft-kleurenscherm
• Compatibel met DAB+ 
• Omvat module met drie toetsen3 
• Handenvrije kit
•  Draadloos MAN SmartLink-systeem om een smartphone 

aan te sluiten via bluetooth of WLAN 
•  Omvat twee jaar licentie voor navigatie met live verkeersfun-

ctie, regelmatige kaartupdates (kan worden verlengd via 
MAN Now)

•  Gebruik van online services (InVehicle-apps: weersupdates, 
actueel nieuws)

•  Gebruik van muziekstreamingdiensten via de smartphone 
(MAN SmartLinkTM, Apple CarPlayTM, Android AutoTM)

1

gebruiksvriendelijke nieuwe infotainmentsystemen zijn 
verkrijgbaar in vier verschillende functionele gamma’s. U 
kunt kiezen tussen een standaardradio met optionele 
oproepservice of een completer systeem met Online 
Navigatie en de innovatieve en uitbreidbare InVehicle-apps, 
die u onder meer bij het tanken en parkeren kunnen bijstaan 
door bijvoorbeeld nuttige informatie te verstrekken over 
parkeerkosten en brandstofprijzen. 

1

2

3

4



 

MAN Info Call: 
Voor professionele oplossingen bij voertuiggerelateerde problemen maakt MAN Info 
Call met een druk op de ‘i’-knop verbinding met het MAN Mobile24-centrum. 
Daar krijgt u professionele antwoorden op al uw vragen.

MAN Breakdown Service: 
Bij pech volstaat een druk op de knop met het moersleutelsymbool om te worden 
verbonden met het callcenter van het hoofdkantoor van MAN Mobile24, waar een 
medewerker u zal verwelkomen en adviseren in de taal die u in het infotainmentsys-
teem hebt gekozen. Tegelijk worden belangrijke voertuiggegevens, zoals de locatie 
en storingscodes, rechtstreeks naar MAN Mobile24 verstuurd om een snelle 
diagnose en herstelling te verzekeren. 

Noodoproep (EU-noodoproep):  
Bij een ongeval dat de airbag activeert, wordt automatisch een spraakverbinding 
met de noodoproepcentrale tot stand gebracht via het alarmnummer 112. Bij 
medische noodgevallen kan de noodoproep handmatig worden geactiveerd met de 
opvallende rode SOS-knop. De module stuurt dan tegelijk de locatie van het 
voertuig en andere wettelijk vereiste informatie door om reddingsoperaties te 
versnellen.

Connectiviteit – oproepdiensten. 
Digitale oproepdiensten via de module met drie toetsen1 maken het nu 
mogelijk om snelle hulp te krijgen in noodsituaties.
 

Wat is de module met drie toetsen?

De module met drie toetsen is een nieuwe voorziening in de plafondconsole van de 
MAN TGE. Bij een noodoproep volstaat een druk op de knop – of de ontplooiing 
van de airbags – om onmiddellijk te worden verbonden met de juiste contactperso-
on. Zo hoeft u niet meer naar noodnummers te zoeken in potentieel gevaarlijke 
situatie. U wordt snel verbonden zonder dat daar een mobiele telefoon voor nodig 
is. 

De module met drie toetsen is compatibel met alle infotainmentsystemen en is reeds 
voor de levering in de dakconsole van drie modellen geïntegreerd. In de basisversie 
‘MAN Radio Van’ kan de module met drie toetsen tegen meerprijs af fabriek worden 
geïnstalleerd.
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Klimaatregeling.

De nieuwe MAN TGE biedt altijd het goede werkklimaat.
U kunt hierbij kiezen tussen de handmatige Climatic- be-
diening¹ en de volautomatische klimaatregeling Climatronic¹.  
Voor personenvervoer biedt de nieuwe MAN TGE in de 
combivariant² voor de passagiers een luchtkanaal onder de 
dakhemel. Met behulp hiervan kan de temperatuur in de 
passagiersruimte afzonderlijk worden geregeld. 
 Daarnaast zorgen getinte, warmte-isolerende ruiten¹ voor een 
geringe warmte-instraling in de passagiersruimte. Hiermee 
wordt in de nieuwe MAN TGE onafhankelijk van de bedrijfs- en 
weersomstandigheden altijd voor het juiste klimaat gezorgd.

1 – Verwarming/ventilatie
Als basisversie wordt de nieuwe MAN TGE geleverd met een 
verwarmings- en ventilatiesysteem.

2 – Climatic (handmatig)
De manuele regeling van het airconditioningsysteem zorgt voor 
een gewenste kamertemperatuur.

3 – Climatronic (automatisch)
Dit systeem biedt een individueel instelbare temperatuurregeling 
voor twee of drie zones voor bestuurder, bijrijder en laad-/ 
passagiersruimte. Het herkent de kracht van de zonnestralen 
en de buitentemperatuur en voert navenant meer of minder 
koele lucht toe. De automatische luchtrecirculatie, de luchtkwa-
liteitssensor, extra ventilatieopeningen in de hemelbekleding¹ en 
de optionele hulpverwarming zorgen voor een aangenaam 
klimaat. 

3

2

 ¹ Niet beschikbaar voor eTGE en speciale koetswerken (bv. schutbord, loopchassis, kampeerwa-
gen), noch voor voertuigen zonder radio en voertuigen met radiovoorbereiding.

 1 Bevat opties tegen meerprijs.
De MAN TGE – klimaatregeling  |



Zeteluitvoeringen.

 ¹ Optie tegen meerprijs ² Kleurafwijkingen in de weergave zijn mogelijk als gevolg van de druktechniek.

1

2

a

b

c

Zetels.
Zelfs als het om zitten gaat, neemt de nieuwe MAN TGE 
geen genoegen met maar één oplossing.. 
De zetels zijn leverbaar in zes uitvoeringen: van “Standaard”, 
“Comfort”¹ en “Comfort Plus”¹, naar keuze ook als draaizetel¹, 
tot de uiterst ergonomische “ergoComfort”¹-zetel met 
AGRkwaliteitszegel die als “ergoActive”¹ zelfs over een 
massagefunctie beschikt. Ook bij de zetelbekleding biedt de 
MAN TGE u een grote keuze. Kies tussen de uiterst slijtvaste, 
duurzame zetelbekleding² in de versterkte stof “Marathon”¹ 
(a) die zich in de bedrijfsvoertuigensector heeft bewezen en 
de standaard bekleding in de stof “Toronto Grid” (b). 
Bovendien is een hoogwaardige zetelbekleding in kunstleer 
“Mesh”¹ (c) leverbaar.

1 – Achterbank dubbele cabine
Vele handen maken licht werk. Daarom biedt de achterbank 
van de dubbele cabine ook voldoende plaats voor nog vier 
andere personen

2 – Bestuurderszetel „Comfort Plus“¹ 
De bestuurderszetel “Comfort Plus” is uitgerust met een 
elektrisch bedienbare 4-weg-lendensteun en opklapbare 
armleuningen aan weerszijden - zo kunt u zelfs bij lange 
reistijden ontspannen achteroverleunen
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Laadruimte.

De MAN TGE overtuigt met ideale proporties. 
Als bestelwagen biedt hij twee wielbases, drie lengtes en drie 
hoogtes alsook een laadvolume tot wel 18,4 m³. 
 Afhankelijk van de uitvoering kan een voertuiglengte tussen 

5,99 m en 7,39 m en een voertuighoogte tussen 2,35 m en 
2,83 m worden gekozen. Het toegestane totaalgewicht 
bedraagt maximaal 5,5 t¹. Via de trekhaak en aanhanger 
kunnen nog eens 3,5 t worden verplaatst. Daarnaast zijn er 

de varianten van het chassis die met enkele of dubbele 
cabine leverbaar zijn. De opbouw van de laadbak wordt af 
fabriek in vier lengtes aangeboden en maakt een laadbak-
lengte van maximaal 4,7 m mogelijk.

Hoogte 
Laadvermogen

Het aangegeven laadvolume heeft betrekking op de voorwielaandrijving.

De MAN TGE – laadruimte  |  21
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Afbeeldingen louter ter referentie.
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De laadruimte is voorzien van een robuuste houten bodemplaat¹ of universele 
bodem¹ waarop u uw individuele schappensysteem snel kunt opbouwen en 
demonteren.
Desgewenst kunnen bevestigingsrails worden gemonteerd op de vloer, het plafond en de 
zijwanden van de laadruimte, inclusief de scheidingswand. Wandbekleding bestaande uit 
triplex of uit holle panelen van kunststof is ook optioneel leverbaar. Voor optimale 
verlichting is de laadruimte standaard voorzien van heldere ledverlichting. Bovendien 
onderscheidt de MAN TGE zich door een lage tildrempel en een extra brede schuifdeur 
met een openingsbreedte van 1.311 mm.

Binnenuitrusting: 
1 – Voorbereiding voor uitbouw
Tal van zeshoekige gaten voor M6-schroeven boven en onder de ruiten bieden de 
mogelijkheid voor eenvoudige montage van schappen en kasten. 

2 – Lage drempel²
De 100 mm lagere drempel bij de voorwielaandrijving maakt het in- en uitladen 
gemakkelijker. Als extra instaphulp is een opstaptrede¹ over de gehele breedte of bij een 
trekhaak een opstaptrede¹ over de rechterhelft aan de achterkant van het voertuig 
beschikbaar.

3 – Bevestigingsrails en -ogen¹
Bevestigingsrails kunnen gemonteerd worden op de vloer, het plafond en de zijwanden van 
de laadruimte, inclusief de scheidingswand. Bevestigingsogen in de bodem zijn standaard.

4 – Dakdragers in het interieur¹ 
Lange transportgoederen kunnen hierdoor gemakkelijk worden vastgezet. Beide dragers 
kunnen in het voertuig worden verschoven en aan de lengte van de goederen worden 
aangepast. Indien de dragers niet nodig zijn, kunnen ze worden weggehaald.

5 – Bodem- en wandbekleding¹
Ofwel met een robuuste houten bodemplaat ofwel de innovatieve universele bodem; 
optioneel wandbekleding bestaande uit triplex of uit holle panelen van kunststof.

6 – Laadruimteverlichting
Standaard met duurzame, heldere ledlampen.

7 – Openingshoek van de deur
Bij de achterdeuren naar keuze openingshoek van 180° of 270°. Deuropening opzij met 
extra brede schuifdeur met een openingsbreedte van 1.311 mm.

¹ Optie tegen meerprijs. ² Waarde geldt voor de TGE busjes met voorwielaandrijving vergelijking met achterwielaandrijving en 4 x 4.
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Design aan voor- en achterkant
Wat bij de nieuwe MAN TGE als eerste opvalt: Hij valt op
Dankzij zijn optionele ledkoplampen met leddagrijverlichting is 
hij echter niet alleen een echte blikvanger, maar ook een 
anticiperende begeleider bij elke nachtelijke rit. In combinatie 
met de extra smalle A-stijlen biedt de grote voorruit optimaal 
zicht rondom, dat nog wordt uitgebreid door de grote 
achteruitkijkspiegels met extra dodehoekfunctie. En met zijn 
lage cw-waarde geeft hij een krachtig statement af op het 
gebied van aerodynamica en bespaart hij flink wat brandstof.

Koplampen: optionele ledkoplampen met 
leddagrijverlichting.

Radiatorrooster: met de veelzeggende MAN-leeuw, ingebed 
in een hoogglans chroomlijst. 

Achteruitkijkspiegel: grote achteruitkijkspiegel, optioneel 
elektrisch instelbaar, verwarmbaar en elektrisch inklapbaar, 
met extra dodehoekfunctie en schokbestendige geïntegreer-
de richtingaanwijzer.
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Velgen. 
Met de velgen van de nieuwe MAN TGE 
bent u altijd goed onderweg! 
Aan u de keuze: lichtmetalen velgen, stalen 
velgen met wieldoppen of met wieldop in 
het midden. 

a  Stalen velgen met dichte wieldop¹ 
b  Stalen velgen met wieldop in het midden
c Lichtmetalen velgen¹

Lakkleuren.
Of het nu gaat om uni, metallic, parelef-
fect of speciale lakking: 
U bepaalt het. Uw nieuwe MAN TGE is 
immers ook een soort rijdend visitekaartje.

1 Ontario Green
2 Deep Ocean Blue
3 Candy White
4 Indium Grey metaalkleur¹
5 Neon Orange
6 Deep Black pareleffect¹
7 Cherry Red
8 Reflex Silver metaalkleur¹

En wanneer u Candy wit niet candy genoeg 
vindt of Deep black niet zwart genoeg, zijn 
er naar wens nog vele andere kleuren 
beschikbaar.

a

b

c

¹ Optie tegen meerprijs..
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HIERMEE WAS ROME OP 
ÉÉN DAG GEBOUWD.

VEELZIJDIGHEID



De MAN TGE bestelwagen.

De MAN TGE dubbele cabine. De MAN TGE enkele cabine

De MAN TGE combi.

¹ De aangegeven maten hebben betrekking op voertuigen met voorwielaandrijving en laadbakopbouw af fabriek

Voertuigvarianten.¹

De nieuwe MAN TGE blijft zelfs bij de hoogste eisen 
kalm.
Twee wielbases, drie dakhoogtes en drie voertuiglengtes laten 
geen wens onvervuld. De wielbases liggen bij 3.640 mm of 
4.490 mm. De laadruimtelengtes¹ reiken van 3.450 mm tot 
4.855 mm, de verschillende laadruimtehoogtes² van 
1.726 mm tot 2.196 mm. Afhankelijk van de combinatie leidt 

dit tot een maximumlaadvermogen van 18,4 m³. Het 
onderstel met enkele cabine staat een maximale 
opbouwlengte van 5.570 mm toe, het onderstel met dubbele 
cabine maximaal 4.300 mm. En ongeacht welke variant u 
kiest: de MAN TGE staat met een maximaal toegelaten 
massa van 3,5 t tot 5,5 t steeds daadkrachtig paraat. Via de 
aanhangerkoppeling kan bijkomend tot 3,5 t getrokken 

worden. Bijzonder indrukwekkend is bijvoorbeeld het 
maximaal laadvermogen van de 3,5-tonner: hij kan tot 1,8 t 
vervoeren. Op die manier vindt u steeds de passende 
combinatie van gebalde kracht en royale ruimte. Sterk, niet?  

¹ Lengte bij vloer van het voertuig incl. doorlaadmogelijkheid onder de scheidingswand. Laadlengte bovenin korter. ² Bij voorwielaandrijving. |   De MAN TGE – bestelwagenopties30 De MAN TGE – bestelwagenopties  |  31



MAN eTGE.
De zuiver elektrische MAN eTGE baant zich in alle stilte 
een weg door de stadsjungle. 
Met zijn functionaliteit, efficiëntie en betrouwbaarheid laat de 
krachtige MAN eTGE een blijvende indruk na en biedt hij het 
hoofd aan elke huidige en toekomstige uitdaging die het 
stadsverkeer stelt voor vracht- of personenvervoer:

Aandrijving:
De synchrone elektromotor met permanente magneet levert 
een maximumvermogen van 100 kW (136 pk)1 en het 
onmiddellijk beschikbare maximumkoppel van 290 Nm 
garandeert optimale acceleraties.

Batterij 
De hoogspanningsbatterij van 35,8 kWh2 werd onder de 
laadruimte van de MAN eTGE geïnstalleerd en verzekert zo een 
optimale gewichtsverdeling zonder het laadvolume aan te 
tasten in vergelijking met de klassieke achter- of 
vierwielaangedreven modellen.

Laadmogelijkheden
Met de meegeleverde kabel kan de MAN eTGE gemakkelijk 's 
nachts of tijdens het werk worden opgeladen aan elk 
230V-stopcontact. Aan de praktische Wallbox op wisselstroom 
van 7,2 kW kan de MAN eTGE in slechts 5 uur en 20 minuten 
volledig worden opgeladen. En aan een snellader op 
gelijkstroom tot 40 kW kan 80% van de accu in 45 minuten 
worden opgeladen.

Rijbereik 
De MAN eTGE komt het best tot zijn recht in stads- en 
fileverkeer. Dankzij zijn reële rijbereik3 van 130-140 km bij een 
maximaal laadvermogen van 950 kilogram haalt hij zelfs bij 
volledige belasting probleemloos de 60-80 kilometer die 
klanten gemiddeld per dag afleggen in de stad. 

¹ Energieverbruik volgens de WLTP-cyclus 29,1 kWh/100 km.. 2 MAN biedt acht jaar of 
160.000 km garantie op de batterij, naargelang wat zich het eerst voordoet, en verzekert een 
restcapaciteit van minstens 70%. Schade veroorzaakt door externe interventies valt niet 
onder de garantie. 3 Rijbereik volgens WLTP-cyclus: 115 km. Rijbereik volgens NEDC-cyclus: 
173 km.

Kosten – diesel versus eTGE
Na vier jaar rijden staat het totale kostenplaatje (TCO) van de eTGE op hetzelfde niveau 
als dat van de TGE met dieselmotor. Als er ook rekening wordt gehouden met 
belastingvoordelen en lagere energiekosten, kan hij zelfs voordeliger zijn dan die laatste. 
Als u de aanschaf van of overstap naar een MAN eTGE overweegt, geven onze 
consultants van Transport Solutions u graag professioneel fleetadvies.

UPDATE UW VOERTUIGENPARK.
De MAN TGE – elektrisch transport  |  33
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1 – MAN TGE combi; 2 – MAN TGE Intercity; 3 – MAN TGE Coach; 4 – MAN TGE City

1

2

3 4
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Onze bussen hebben altijd ontzag 
gewekt en nu bewijzen ook 
onze minibussen duidelijk dat 
fantastische dingen in verschillende 
vormen en maten kunnen bestaan. 
En op het vlak van personenvervoer 
hoeven ze hun grote broers niets te 
benijden. 
Onze minibussen zijn speciaal 
ontwikkeld om te voldoen aan de 
meest uiteenlopende eisen van 
passagiers en bestuurders en maken 
elke rit zo comfortabel en veilig 
mogelijk. Of ze nu worden gebruikt 
voor openbaar vervoer in de stad 
of als shuttle naar afgelegen mooie 
plaatsen, de MAN-expertise die elke 
minibus aanbiedt, zorgt ervoor dat 
uw bestemming de moeite waard is.

FUNCTIEBESCHRIJVING: 
ALLROUNDER.

PERSONENVERVOER

De MAN TGE – personenvervoer  |
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MAN TGE Coach.
Reis als een ster: 
De ideale touringcar voor veeleisende kleine groepen. Het 
vorstelijke passagiersgedeelte biedt plaats aan maximaal 
zestien personen, elk met hun eigen touringcarstoel 
gemaakt van soepel leder. Een afzonderlijke airconditioning 
voor de passagiersruimte, een koelkast voor drankjes en 
snacks en een videofunctie garanderen uw passagiers een 
heerlijk luxueuze reiservaring1. Zelfs koffers en tassen reizen 
comfortabel mee, dankzij de extra diepe bagageruimte van 
de MAN TGE Coach.

MAN TGE City.
Een echte stadsjongen: 
De MAN TGE City geeft gepland vervoer in de stad een 
moderne toets. Deze wendbare multitasker beschikt over 
een automatische transmissie en passagiersvriendelijke 
voorzieningen om zich naadloos te integreren in lokale 
openbare vervoersnetwerken: gewatteerde kuipzetels, grote 
panoramische ramen, ergonomische handgrepen en een 
ruim bemeten verlaagd vloergedeelte voor kinderwagens en 
rolstoelen met een inklapbare oprijplaat die bij levering wordt 
geïntegreerd. De MAN TGE City vestigt nieuwe normen op het 
gebied van comfort bij het in- en uitstappen: met de dubbele 
klapdeuren en een lage instapdrempel kunnen passagiers 
moeiteloos in- en uitstappen. 

MAN TGE combi.
Voor de perfecte combinatie:  
Basisuitvoering, Mobility Pack of Shuttle Pack, de MAN TGE 
combi is steeds verkrijgbaar met diverse optiepakketten om in 
te spelen op een brede waaier van transportbehoeften. Hij 
biedt rolstoelvervoer voor personen met een handicap of 
mobiliteitsbeperking maar kan ook perfect als schoolbus of 
hotel- en vipshuttle worden ingezet. Met tot negen 
comfortabele zetels slaagt hij er als geen ander in om 
nagenoeg elke uitdaging tot een goed einde te brengen. De 
standaard noodremhulp is bovendien slechts een van de 
veiligheidssystemen die u dag na dag beschermen.

MAN TGE Intercity.
Bewezen grootsheid door flexibiliteit: 
Deze zestienzitter is toegankelijk via een schuifdeur (optioneel 
elektrisch bediend) en met zijn flexibele zetelsysteem toont 
de TGE Intercity zich bijzonder veelzijdig. Met negentien 
zetels, een lage instap en een naar buiten draaiende deur 
stijgt het comfort naar een nog hoger niveau. De Intercity 
werpt zich dan ook op als de ideale pendelbus voor scholen 
en clubs of een handige chaperon voor hoteluitstappen. De 
TGE Intercity beschikt ook over tal van veiligheidssystemen, 
ontworpen om u veilig door een drukke werkdag te loodsen.

|   De MAN TGE – personenvervoer     36 De MAN TGE – personenvervoer  |



Opbouw.
Ongeacht hoe uw dagelijkse 
werkzaamheden zijn en waar deze 
plaatsvinden: 
Dankzij onze branchedeskundigheid, 
onze jarenlange ervaring en onze 
talrijke samenwerkingsverbanden 
met carrosseriebouwers hebben we 
de ideale oplossing voor uw bedrijf. 
Elke MAN TGE kan overeenkomstig 
uw wensen worden omgebouwd tot 
kipper, tot hoogwerker, tot voertuig 
voor hulpdiensten of tot rijdende 
werkplaats. U zegt wat u nodig hebt, 
wij zorgen ervoor.

Opbouw af fabriek.

Niemand wacht graag op zijn nieuwe 
voertuig, al helemaal niet wanneer 
het een MAN TGE is. 

Daarom is er een grote selectie aan 
branchespecifieke opbouwoplossingen 
en individuele opbouw al kant en 
klaar af fabriek. U kunt uw MAN TGE 
precies configureren zoals u hem 
nodig hebt: als pick-up, kipper, met 
geïntegreerde schappensystemen of 
reeds geïnstalleerde koeloplossingen 
–  zo eenvoudig en zo snel dat het vast 
stof doet opwaaien. Wilt u al binnen 
enkele dagen over een MAN TGE met 
opbouwoplossing beschikken, dan 
bieden we u met onze stockvoertuigen 
talloze direct leverbare complete 
voertuigen.

1 – Laadbak met kraan; 2 – Koelkoffer; 3 – Servicevoertuig met schappen; 4 – 5,5 t-model met 3-zijdige kiepbak

1

2

3 4
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Dat een MAN TGE in de tuinbouw aan 
heel andere eisen moet voldoen dan 
in de distributie, is duidelijk. Het is 
ook duidelijk dat het in dergelijke 
gevallen een voordeel is om met MAN 
samen te werken. We staan u immers 
ter zijde met meer dan 100 jaar ervaring 
in de transportsector, maar ook met een 
verscheidenheid aan carrosseriebouwers 
die voldoen aan onze hoge 
kwaliteitseisen.

Voorbeelden van 
opbouwoplossingen:
1  Afrolkipper  
2  Takelwagen 
3  Afzetkipper  
4  Hulpverleningsvoertuig 
5  Glasbak  
6  Hoogwerker  
7  Bestelwagen met laadklep 
8  Kipper  
9  Kraankipper 
10  Laadbak 
11  Laadbak met dekzeil en frame 
12  Camper 
13  Ambulance 
14  Gesloten laadbak met laadklep

1 – Gesloten bestelwagen Plus (verkrijgbaar in verschillende voertuiglengtes en -hoogtes); 2 – Afzonderlijke bedieningseenheid voor aansturing van de opbouw, van op de bestuurderszetel of van buiten 
bedienbaar; 3 – Takelvoertuig 

1

2 3
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Assistentiepakket:
–  Achteruitrijcamera
–  Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare 

buitenspiegels
–  Rijstrookwisselassistent
–  Zijdelingse markeringslichten
–  Parkeerhulpsysteem voor- en achteraan en Lateral 

Protection Assist 

Distributiepakket voor gesloten bestelwagen: 
–  C-rails op de scheidingswand en de zijwanden
–  Bijkomende trede over de volledige lengte van de achter-

kant van het voertuig
–  Cabinedeuren met versterkte deurscharnieren aan 

bestuurderszijde
–  Scharnieren voor de dubbele achterdeur met extra brede 

openingshoek
–  Zijdelingse markeringslichten 
–  Zijbekleding in de laadruimte van kunststof, half hoog
–  Houten vloer in de laadruimte

Distributiepakket, laadruimte 
(met of zonder achterklep): 
–  Smalle einddwarsbalk met L = 1.149 mm en H = 225 mm, 

geschroefd
–  Standlichten op het dak vooraan
–  Voorbereiding achterkleplift, elektrisch
–  Tweede batterij met afsluitrelais (deep cycle)
–  Buitenspiegel voor uitstekende configuratiebreedte tot 2,4 m, 

links en rechts, convex, met geïntegreerde led-indicator en 
breed rijbereik

–  Voorbereiding voor de verlichting van de laadruimte

Uitrustingspakketten.
U krijgt de keuze uit diverse af fabriek gemonteerde uitrustingspakketten¹, die verkrijgbaar 
zijn tegen aantrekkelijke prijzen.

Veiligheidspakketten. Comfortpakketten: Sectorspecifieke pakketten.

Veiligheidspakket actief:
–  Adaptieve snelheidsregelaar (ACC) met snelheidsbegrenzer
–  Noodremhulp (voor adaptieve snelheidsregelaar (ACC) tot 

160 km/u)
–  Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare 

buitenspiegels
–  Lane Change Assist met Active Lane Assist
–  Parkeerhulpsysteem voor- en achteraan en Lateral 

Protection Assist
–  Mistlichten inclusief bochtverlichting

Veiligheidspakket passief:
–  Automatische driepuntsgordels met hoogteregeling en 

elektrische gordelspanners vooraan
–  Airbag voor bestuurder en voorpassagier met uitschakelba-

re passagiersairbag voorin
–  Zij- en hoofdairbags voor bestuurder en voorpassagier
–  Bandenspanningsindicator
–  Mistlichten inclusief bochtverlichting
–  Opstapverlichting vooraan, kan worden uitgeschakeld

Pakket licht & zicht:
–  Automatische grootlichten
–  Dagrijlichten met (automatische) ontsteking van de 

koplampen, ‘leaving home’-functie en manuele ‘coming 
home’-functie

–  Ruitenwissers met intervalstand en licht- en regensensor
–  Mistlichten inclusief bochtverlichting

Comfortpakket:
–  Vier 12V-stopcontacten in de bestuurderscabine 

(drie in het dashboard, één in het frame van de 
bestuurderszetel)

–  Storage Pack 2: twee enkele DIN-sleuven en leeslamp in 
het dak

–  Multifunctioneel stuurwiel (drie spaken)
–  Bestuurderszetel ‘Comfort Plus’
–  Hoogwaardige geluidsdemping in het interieur

Comfortpakket Plus:
–  Vier 12V-stopcontacten in de bestuurderscabine (drie in het 

dashboard, één in het frame van de bestuurderszetel)
–  Storage Pack 2: twee enkele DIN-sleuven en leeslamp in 

het dak
–  Chrome Pack
–  Multifunctioneel lederen stuurwiel (drie spaken), verwarmd
–  Verende ‘ergoActive’-zetel voor de bestuurder
–  Hoogwaardige geluidsdemping in het interieur
–  Adaptieve snelheidsregelaar met snelheidsbegrenzer
–  Opstapverlichting vooraan, kan worden uitgeschakeld

Winterpakket:
–  Bijkomende waterverwarming met programmeerbare 

parkeerverwarming en afstandsbediening
–  Koplampreinigingssysteem met verwarmde ruitensproeiers 

in de neus en een ruitensproeiervloeistofmeter

Bouwpakket 3-weg kipper:
–  Strip met aansluitklemmen en regeleenheid met 

ABH-programmering
–  Voorbereiding voor trekhaak (inclusief koprolstabilisering) 

met kabelset, uitgang en regeleenheid
–  Achterruit
–  Veiligheidsbinnenspiegel, dimbaar
–  Voorbereiding voor driewegkipper
–  Vuilfilter vooraan
–  Standlichten op het dak vooraan
–  Tweede batterij met afsluitrelais en batterijmonitoring

Bouwpakket open laadbak:
–  Voorbereiding voor trekhaak (inclusief koprolstabilisering) 

met kabelset, uitgang en regeleenheid
–  Achterruit
– Veiligheidsbinnenspiegel, dimbaar
–  Platformvloer, aluminium zijpanelen (neerklapbaar), 

veiligheidssluitingen, bijkomende trede (achteraan op 
achterkleppaneel)

–  Standlichten op het dak vooraan

¹ Kunnen van land tot land verschillen. De MAN TGE – uitrustingspakketten  |  43|   De MAN TGE – uitrustingspakketten42



ALLEEN AAN HET WERK. MAAR 
ALTIJD MET BEGELEIDING.

INNOVATIE EN VEILIGHEID



Innovatie en veiligheid.
U hebt een team nodig waarop u kunt vertrouwen.
Daarom is de nieuwe MAN TGE compleet uitgerust met tal van innovatieve 
veiligheidssystemen die u binnen de grenzen van het systeem ondersteunen bij 
volledige concentratie op uw werk. En tegelijkertijd helpen schade aan het voertuig en 
dus kosten voor u te voorkomen.  

  1 – Inparkeersysteem¹
   Bij het inparkeren neemt het inparkeersysteem desgewenst het stuurwiel 
over en wordt uw MAN TGE ook op de kleinste plek gemanoeuvreerd. De 
bestuurder accelereert zelf, remt verder zelf en heeft het voertuig daardoor altijd 
onder controle. Zo ontlast de MAN TGE de bestuurder bij het parkeren en wordt 
schade door verkeerd inparkeren voorkomen.

2

1

3 4

   2 – Standaard noodremassistent EBA
            (Emergency Brake Assist)
Als de MAN TGE een obstakel nadert en de bestuurder niet reageert, wordt deze 
gewaarschuwd door de standaard ingebouwde noodremassistent, die in geval van 
nood automatisch begint te remmen. In combinatie met de automaat wordt er bij een 
dreigende botsing zelfs automatisch geremd tot het voertuig stilstaat.

             3 – Uitparkeersysteem² 
            Als onderdeel van de rijstrookwisselhulp ondersteunt het uitparkeersysteem 
de bestuurder bij achterwaarts uitparkeren en remt de MAN TGE bij een dreigende 
botsing met kruisend verkeer zelfstandig.

  4 – Actieve rijstrookcontrole²
          Zodra het voertuig ongewild de rijstrook dreigt te verlaten, grijpt de actieve 
rijstrookcontrole in door regulerend tegensturen, zodat het voertuig veilig in zijn 
rijstrook blijft rijden. Het systeem wordt automatisch geactiveerd vanaf een snelheid 
van 65 km/h en functioneert zelfs bij slecht weer en in het donker.
 
  5 – Flankbeschermingsassistent²
  16 ultrasone sensoren meten de afstand tot obstakels aan de zijkanten van 
de MAN TGE en waarschuwen in geval van nood voor objecten rondom het 
voertuig. Een blik op het display maakt een 360°-zicht vanuit de bestuurderszetel 
mogelijk en toont eventueel botsingsgevaar in de geplande rijstrook. Daarnaast 
waarschuwt een akoestisch signaal voor botsingen.
 
  6 – Aanhangwagenmanoeuvreerhulp²
  Kan naar behoefte worden geactiveerd. Bij achteruitrijden met aanhanger 
volgt de MAN TGE zelfstandig een eerder door de bestuurder ingestelde hoek. 
De bestuurder hoeft dan alleen te accelereren en te remmen terwijl de besturing 
door het voertuig wordt overgenomen.
 
  7 – Adaptive cruise control (ACC)²
            Voor hoog comfort zorgt de Adaptive Cruise Control met snelheidsbegren-
zer, die in combinatie met een automaat tot stilstand afremt.

6
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¹ Tot 30 km/u. 2 Optie tegen meerprijs. De MAN TGE – innovatie en veiligheid  |  47|   De MAN TGE – innovatie en veiligheid46



Overige Assistentiesystemen1.

Rijstrookwisselhulp²: Vanaf een snelheid van 10 km/u wordt bij het veranderen 
van rijstrook gewaarschuwd voor inhalende voertuigen in de dode hoek. Zo helpt 
deze mogelijke botsingen bij het veranderen van rijstrook te voorkomen, zowel in 
het stadsverkeer als op de snelweg.

Zijwindassistent:  Hij houdt de MAN TGE bij zijwind of eenzijdig hellende rijbaan 
veilig in het juiste spoor. 

Vermoeidheidsherkenning²:  Als het systeem afwijkingen van het normale 
rijgedrag herkent die op tekenen van vermoeidheid zouden kunnen duiden, 
adviseert het systeem de bestuurder via een akoestisch en optisch signaal een 
pauze te nemen.

Anti-multicrash-remfunctie: Deze zorgt voor een automatische noodstop van het 
voertuig na het detecteren van een botsing en helpt zo verdere ongevallen te 
voorkomen.

Grootlichtassistent²: Deze detecteert voorliggende en tegemoetkomende 
voertuigen en dimt automatisch voordat deze voertuigen worden verblind. 

Licht-/regensensor²: Deze reageert automatisch in het donker en bij regen en 
regelt de koplampen en ruitenwissers.

Wegrijhulp: Deze biedt automatische ondersteuning bij wegrijden op hellingen, 
waardoor terugrollen kan worden voorkomen.

Parkeerhulp²: Deze ondersteunt bij inparkeren en manoeuvreren via akoestische 
en optische signalen die u informeren over de resterende afstand voor en achter.

Achteruitrijcamera²: Deze levert beelden op de cockpitmonitor. Helpt bij 
inparkeren, manoeuvreren en achteruitrijden.

ABS & ESP: De elektronische stabiliteitscontrole is een uitbreiding van het 
antiblokkeersysteem. Het elektronisch gestuurde rijassistentieysteem kan door 
gericht afremmen van afzonderlijke wielen tegengaan dat het voertuig uitbreekt.

In het kader van de grenzen van het systeem  2 Optie tegen meerprijs. De MAN TGE – overige assistentiesystemen  |  49



Een van de beste eigenschappen 
van de MAN TGE is het MAN-team. 
Met gepersonaliseerde oplossingen, 
een baanbrekend tijds- en 
onderhoudsbeheer, originele 
onderdelen en originele accessoires 
van MAN en MAN-servicecontracten 
op maat, maken we de weg vrij naar 
uw succes. In combinatie met de 
flexibele openingsuren van onze 
MAN-servicecentra en onze 24-uren 
pechverhelping stellen we alles in het 
werk om ervoor te zorgen dat niets je 
lang ophoudt.

ONS ONDERHOUD VERLOOPT 
VOLGENS EEN PLANNING: DE UWE.

DE MAN TGE – service  |  51
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MAN Mobile24 
Stadsjungle of bos? Met de 24-uren pechverhelping 

‘MAN Mobile24’ blijft u steeds op het juiste spoor. De 
pechverhelping van MAN staat 365 dagen per jaar de klok 
rond voor u klaar. Bij pech belt u gewoon het Mobile24-
nummer vanuit om het even welk Europees land en spreekt u 
met een deskundige partner die u in een van de 25 talen te 
woord staat. Indien nodig zal een mobiel servicevoertuig van 
MAN worden uitgestuurd vanuit een van de ongeveer 2.000 
servicecentra in heel Europa. U kunt de huidige status van uw 
pechverhelpingsproces op elk moment bekijken en volgen 
met de Mobile24 Tracking Link.

|   The MAN TGE – service52

MAN Services
Eens een MAN, altijd een MAN. Dat geldt zowel 

voor de MAN TGE als voor de herstellings- en 
onderhoudsdienst van MAN. Onze gepersonaliseerde 
servicecontracten omvatten bijkomende diensten zoals 
een garantie op de aandrijflijn of op het volledige 
voertuig. Een MAN-servicecontract biedt u een uiterst 
betrouwbare planning en berekening en neemt u een 
aantal administratieve taken uit handen. U krijgt de 
keuze uit de servicecontracten ‘Comfort’, ‘Comfort Plus’ 
en ‘Comfort Super’. Deze contracten helpen u uw 
onderneming te beschermen en onderhoud en 
inspecties op een intelligente manier te plannen. In 
noodgevallen zorgt de mobiliteitsgarantie van MAN 
ervoor dat u naar het dichtstbijzijnde servicecentrum 
wordt vervoerd. Zo kunt u dag en nacht altijd rekenen 
op onze duurzame, hoogwaardige originele MAN-
onderdelen. Of opteer voor de originele onderdelen uit 
ons Ecoline-gamma, bestaande uit professioneel 
gerecycleerde vervangingsonderdelen die aan alle 
kwaliteitsnormen van MAN voldoen. Deze 
milieuvriendelijke onderdelen kosten bovendien minder 
dan nieuwe onderdelen. Het gamma originele MAN-
accessoires omvat ook een brede waaier aan comfort-, 
transport- en beschermingsproducten.

MAN TopUsed
Een uitstekend aanbod voor een uitstekende 

bestelwagen: MAN TopUsed is uw betrouwbare 
partner voor tweedehandsvoertuigen met onze eigen 
locaties voor MAN Used in meer dan 30 landen. Op 
www.topused.man.eu zoekt en vindt u eenvoudig de 
tweedehandse MAN TGE die aan al uw wensen 
voldoet. Hun brede waaier aan diensten, zoals 
individuele financieringsoplossingen, overnames en 
pan-Europese voertuiggaranties zijn onmisbaar bij de 
zoektocht naar een tweedehandsmodel van een van 
onze hoogwaardige voertuigen.

MAN Financial Services en MAN Rental
Onze individueel ontworpen financieringspakketten bieden u een compleet 

gamma opties voor een kostenefficiënte aankoop van een nieuwe MAN TGE. Met 
onze leasingaanbiedingen kunt u uw kosten nog nauwkeuriger berekenen, want u 
betaalt alleen voor de periode dat u het voertuig daadwerkelijk gebruikt. Onze 
verzekeringsproducten dekken alle schade veroorzaakt door u of door derden. De 
MAN-kaart biedt een handige internationale betaalmethode voor brandstof- en 
tankstationdiensten en voor de boeking van voertuiggerelateerde kosten. Met onze 
huuraanbiedingen kunt u de capaciteit van uw voertuigenpark zelfs op korte termijn 
uitbreiden voor een bepaalde periode. Dat tilt het flexibele concurrentievermogen 
van uw onderneming naar een gevoelig hoger niveau.

MAN ProfiDrive®

De MAN TGE is een echte allrounder, ontwikkeld op maat van de taken en 
uitdagingen van uw individuele dagelijkse ritten. De gekwalificeerde MAN 
ProfiDrive®-trainers helpen u om uw MAN TGE intelligenter, veiliger en 

efficiënter te laten rijden en tegelijk uw werkingskosten te verlagen. MAN ProfiDrive® 
omvat bovendien een waaier aan seminaries die specifiek werden uitgewerkt voor 
het bestelwagensegment.
Onze instructiedomeinen:

–  Rijveiligheid in overeenstemming met de richtlijnen van de DVR (Duitse vereniging 
voor verkeersveiligheid)

–  Kostefficiëntie
–  Terrein
–  Voertuiginstructies en -technologie
–  Beveiliging van vracht/bagage
–  Kwalificatie bestelwagenbestuurder, FQT van BG Verkehr (Kwalificatie transport-

bestuurder, Duitse BG voor transport en verkeer)
–  Verliespreventie/-risicobeheer
–  Inleiding tot hulp- en reddingsdiensten

Veel van de opleidingen zijn erkend en gecertificeerd volgens de kwalificatierichtlij-
nen van beroepschauffeurs.



Uw werk voert u over onverharde 
wegen en bospaden?  Heel goed 
– want dan kan de MAN TGE met 
zijn slimme vierwielaandrijving al zijn 
sterktes uitspelen.
Bij normaal rijden, bijvoorbeeld op 
geasfalteerde ondergrond, rijdt de MAN 
TGE met vierwielaandrijving als een 
voertuig met voorwielaandrijving. Op 
ondergrond met weinig tractie schakelt 
hij – volledig automatisch – de 
vierwielaandrijving in. En dat in 
milliseconden. Dat zorgt niet alleen op 
uw dagelijkse ritten door de stad voor 
doorslaggevende extra veiligheid: alle 
hulpsystemen werken volledig 
geconnecteerd samen met de 
vierwielaandrijving, waardoor uw rit nog 
comfortabeler wordt . De verdeling van 
de aandrijfkracht tussen voor- en 
achterwielen is volledig flexibel en 
bovendien is er een inschakelbaar 
sperdifferentieel verkrijgbaar. De 
vierwielaandrijving is slijtage- en 
onderhoudsarm en af fabriek 
verkrijgbaar. Vergeet alles wat u over 
vierwielaandrijving weet. En kies 
gewoon voor de MAN TGE met 
vierwielaandrijving.

ALTIJD IN ZIJN 
COMFORTZONE.
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AANDRIJVING EN MOTOREN



Het belangrijkste in uw werk? De juiste aandrijflijn. Daarom 
overtuigt de MAN TGE op alle wegen in gelijke mate door 
vermogen en efficiëntie – met de modernste diesel- en 
elektromotoren. 
Ze worden speciaal op de uitdagingen in de 
bedrijfsvoertuigensector afgestemd en combineren een lange 
levensduur met hoogstaande prestaties en een laag verbruik. 
Op die manier is hij onafhankelijk van de gekozen transmissie 
en de aandrijflijn zelfs bij extreme rijprofielen duurzaam, efficiënt 
en bedrijfszeker.

Dieselmotoren:

2,0 l (75 kW, 300 Nm):
Voorwielaandrijving  
Gemiddeld verbruik: vanaf 7,1 l/100 km CO2-uitstoot: vanaf 
185 g/km 

2,0 l (90 kW, 300 Nm):
Achterwielaandrijving met dubbele banden 
Gemiddeld verbruik: vanaf 8,7 l/100 km 
CO2-uitstoot: vanaf 228 g/km

2,0 l (103 kW, 340 Nm)1:
Voor-, achter- en vierwielaandrijving 4×4 
Gemiddeld verbruik: vanaf 7,1 l/100 km 
CO2-emissie: vanaf 185 g/km

2,0 l (130 kW, 410 Nm):
Voor-, achter- en vierwielaandrijving 4×4 
Gemiddeld verbruik: vanaf 7,0 l/100 km 
CO2-uitstoot: vanaf 194 g/km

Elektrische motor: 

Elektro (100 kW, 290 Nm):
Voorwielaandrijving 
Energieverbruik: vanaf 21,54 kWh/100 km 
CO2-uitstoot: 0 g/km

–Hoog nettolaadvermogen
–Hoog trekgewicht van maximaal 3,0 t
–100 mm lagere tildrempel en instaphoogte 
–Hoge laadruimte 
–Dwarsgeplaatste motor voorin

75-kW motor

103-kW motor

130-kW motor

Versnellingsbak met 6 
versnellingen
Versnellingsbak met 6 
versnellingen/
Automaat met 8 versnellingen
Versnellingsbak met 6 
versnellingen/Automaat met 8 
versnellingen

–Hoog trekgewicht van maximaal 3,5 t 
–Kleine draaicirkel 
–Maximale lading 
–Beste tractie bij hoge lasten 
–In de lengte geplaatste motor voorin

90-kW motor

103-kW motor

130-kW motor

Versnellingsbak met 6 
versnellingen
Versnellingsbak met 6 
versnellingen
Versnellingsbak met 6 
versnellingen/Automaat met 8 
versnellingen

–Betrouwbare tractie 
–Veilig rijgedrag 
–Beste richtingsstabiliteit 
–Hoog trekgewicht van maximaal 3,0 t 
–Dwarsgeplaatste motor voorin

103-kW motor

130-kW motor

Versnellingsbak met 6 
versnellingen
Versnellingsbak met 6 
versnellingen/ Automaat met 8 
versnellingen

–Synchroonmotor 
–Laadruimtevolume: 10,7 m3 
–Laadhoogte: 670 mm 
–Versies: –Laadvermogen 950 kg bij MTM 3,5 t 
–Laadvermogen 1,7 t bij MTM 4,25 t

100-kW motor Transmissie met 1 versnelling

 ¹ Niet beschikbaar in combinatie met dubbele banden.

Aandrijflijn en motor. Voorwielaandrijving

Achterwiel-
aandrijving

Vierwiel-
aandrijving 
4×4

Elektrische 
Aandrijving
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LET OP. VOERTUIG OVERTREFT 
DE STANDAARD.
De MAN TGE is in vele opzichten uniek. Want dit voertuig combineert bijna grenzeloze mogelijkheden met een geweldige service. Op 
www.van.man ontdekt u alles over de nieuwe bestelwagen van de firma MAN

Voertuiggamma.

|   De MAN TGE – voertuiggamma58

Gesloten bestelwagen

Standaard Lang Extra lang

Lengte: 5.986 mm
Wielbasis: 3.640 mm

Lengte: 6.836 mm
Wielbasis: 4.490 mm

Lengte: 7.391 mm
Wielbasis: 4.490 mm

Normaal dak
Hoogte: 2.355 mm

Hoog dak
Hoogte: 2.590 mm

Superhoog dak
Hoogte: 2.798 mm

Chassis/windgeleider Chassis

Standaard Lang Extra lang Standaard Lang Extra lang

Lengte: 5.968 mm
Wielbasis: 3.640 mm

Lengte: 6.818 mm
Wielbasis: 4.490 mm

Lengte: 7.211 mm
Wielbasis: 4.490 mm

Lengte: 5.968 mm
Wielbasis: 3.640 mm

Lengte: 6.818 mm
Wielbasis: 4.490 mm

Lengte: 7.211 mm
Wielbasis: 4.490 mm

Chassis-cabine
Hoogte: 2.305 – 2.327 
mm

Crew cab
Hoogte: 2.321 – 2.352 
mm

Gewichtsvarianten: 3,0 t, 3,5 t, 3,88 t, 4,0 t, 5,0 t, 5,5 t plus aanhangwagenbelasting van 2,0 tot 3,5 t. Motorvarianten: 2,0-turbodiesel: 75 kW, 90 kW, 103 kW, 2.0 BiTurbodiesel: 130 kW, *elektrisch: 100 kW.  
Aandrijfvarianten: voor-, achter-, vierwielaandrijving.  
Transmissieversies: handgeschakelde zesversnellingsbak, achttrapsautomaat, *elektrische eentrapsautomaat.

Raadpleeg de minibusbrochure of de prijslijst voor het minibusgamma.



Veelzijdig en betrouwbaar.
Met ons optionele MAN TGE-chassis met platformkoetswerk 
en enkele of dubbele cabine kunt u zelfs de zwaarste 
opdrachten met vertrouwen aan. 
Welke verrassingen uw dag of het weer ook in petto heeft, met 
dit veelzijdige voertuig bent u gedekt.

1 – Opbergbox¹
De beste box voor uw geld: de opbergbox voor het chassis met 
platformkoetswerk. Hij beschermt uw vracht op betrouwbare 
wijze tegen weer en wind en maakt uw MAN TGE tot een 
bedrijfsvoertuig zonder weerga. De opbergboxen zijn beschik-
baar voor boven en onder het platform.

2 + 3 – Dekzeil en frame¹
Dit platformkoetswerk ziet er altijd goed uit: de robuuste 
frameconfiguratie met bevestigbare planken transformeert het 
MAN TGE-chassis met platformkoetswerk tot een vrachtwagen 
die op alles voorbereid is. Het hoogwaardige dekzeil beschermt 
uw lading doeltreffend tegen zware regen of windstoten. Het 
frame en dekzeil zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes en 
kleuren. Bovendien is het zeil voorzien van geïntegreerde 
lichtstroken.

Bevestigingspunten
In de vloer van het laadplatform kunnen tot tien bevestigingspun-
ten voor ladingen worden verzonken, zodat ze op hetzelfde 
niveau zitten als de vloer.

Toolbox¹
Daarnaast kunnen onder het laadplatform twee vergrendelbare 
gereedschapskisten worden gemonteerd. Ze hebben elk een 
inhoud van 71,5 liter en kunnen tot 40 kilogram dragen.

Afbeeldingen louter ter referentie.  1 Bevat opties tegen meerprijs.

21
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Overige uitrustingen.

1

3

2

4

1 – Vangmuilkoppeling¹, optioneel met wisselsysteem.
Deze is ontworpen voor trekgewichten van maximaal 3,5 t – 
 incl. elektronische aanhangwagenstabilisatie.

2 – Trekhaak met bolkoppeling¹, optioneel met wissel-
systeem.  
Hiermee kunnen aanhangers en draagsystemen tot 3,5 t 
veilig en betrouwbaar worden bestuurd. 

3 – Opstaptrede in bumper¹, breed.  
Deze maakt in- en uitladen gemakkelijker. 

4 – Opstaptrede halfzijdig¹.
Deze vergemakkelijkt in- en uitladen ook in combinatie met 
een trekhaak voor maximaal 3,5 t. 

Spatlappen¹ (zonder afb.).   
Bescherming tegen opspattend vuil en stenen. 

Voorbereiding voor trekhaak¹ (zonder afb.).
Verschillende voorbereidingen voor aanhangergewicht tot 
maximaal 3,5 t zijn leverbaar

Voorbereiding voor daklastdragers¹ (zonder afb.).  
Montagerails met een C-profiel op het dak vergemakkelijken 
de latere montage van dakdragers, dakkoffers en andere 
dragers.

Daklastdragers met looprol¹ (zonder afb.)  
Met deze houders kunnen lange transportgoederen veilig 
worden geladen en vervoerd

¹ Optie tegen meerprijs.|   De MAN TGE – overige uitrusting60
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Algemene en bijkomende informatie. Algemene en aanvullende informatie.
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De afgebeelde voertuigen bevatten mogelijk optionele uitrusting die enkel tegen meerprijs verkrijgbaar is. Sommige uitrustingsopties zijn mogelijk alleen beschikbaar in combinatie met andere 
voorzieningen en/of zijn niet beschikbaar in bepaalde uitrustingscombinaties. Ook kunnen ze onderworpen zijn aan bepaalde wettelijke vereisten. MAN wijst elke aansprakelijkheid bij ongepast 
gebruik uitdrukkelijk af.

Sommige opties kunnen leiden tot langere levertijden voor het voertuig. Uw MAN-partner staat ter beschikking om uw individuele wensen te bespreken. Alleen uw MAN-partner kan de combi-
natievereisten en de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie in zijn bestelsysteem controleren.

De weergave van een merk zonder ® mag niet worden geïnterpreteerd als een niet-geregistreerd handelsmerk en/of een toestemming om deze merknaam te gebruiken zonder de voorafga-
ande schriftelijke toestemming van MAN SE. De productnaam AdBlue® is een geregistreerd handelsmerk van de Duitse vereniging van auto-industrie [Verband der Automobilindustrie e.V. 
(VDA)]. iPod/iPad/iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc.

Onze voertuigen zijn standaard uitgerust met zomerbanden. Sinds 4 december 2010 moeten alle voertuigen die binnen de Bondsrepubliek Duitsland worden gebruikt, wettelijk zijn uitgerust 
met winterbanden of vierseizoensbanden in omstandigheden waar ijzel, sneeuw, sneeuwmodder, ijs of vorst aanwezig zijn. Uw MAN-partner helpt u graag bij de keuze van de juiste banden.

Alle motoren zijn uitgerust met een meerfasige uitlaatgasnabehandeling (dieselroetfilters en SCR-katalysator). De SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) zet stikstofoxide (NOX) om in 
stikstof (N2) en water (H2O), zonder daarbij ongewenste secundaire emissies te creëren. Het conversieproces gebruikt een synthetische, waterige ureumoplossing, AdBlue® genaamd (ISO 
22241-1/FROM 32), die wordt opgeslagen in een apart reservoir. Naargelang het voertuig moet de AdBlue® tussen de geplande onderhoudsbeurten door de klant of zijn MAN-partner wor-
den bijgevuld.

Het opgegeven leeggewicht omvat 68 kg voor de bestuurder en 7 kg voor bagage, evenals alle vloeistoffen en een voor 90% gevulde tank, zoals bepaald in de huidige versie van EU-verorde-
ning nr. 1230/2012. De geselecteerde uitrusting en het uitrustingsniveau kunnen het leeggewicht van het voertuig beïnvloeden. Het werkelijke laadvermogen van het voertuig, zijnde het ver-
schil tussen de maximaal toegelaten massa van het voertuig en het leeggewicht, kan daarom alleen worden bepaald door het individuele voertuig te wegen.

Het motorvermogen neemt onvermijdelijk af naarmate de hoogte toeneemt. Bij 1.000 meter boven de zeespiegel en voor elke bijkomende 1.000 meter dient u het laadvermogen van de het 
hele voertuig + aanhangwagen met 10% te reduceren (maximaal aanhangwagengewicht + maximaal toegelaten massa van het sleepvoertuig). 

De afgebeelde kleuren kunnen verschillen als gevolg van de drukprocessen.
Koelmiddel R134a wordt gebruikt in de voertuigklassen N1, N2 en M2. De GWP-waarde van het gebruikte koelmiddel is 1.430 (koelmiddel R134a). De vulhoeveelheden zijn afhankelijk van de 
aircocompressor en variëren tussen 560 en 590 gram. De overschakeling naar koelmiddel R1234f vindt in de komende maanden plaats.

De opgegeven verbruiks- en emissiewaarden werden gemeten volgens de wettelijk opgelegde procedures. Sinds 1 september 2017 worden bepaalde nieuwe voertuigen al goedgekeurd 
volgens de WLTP-cyclus (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure), een realistischere testprocedure om het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot te meten. Vanaf 1 september 
2018 vervangt de WLTP geleidelijk aan de nieuwe Europese rijcyclus (NEDC). Door de realistischere testomstandigheden liggen de verbruiks- en CO2-cijfers gemeten volgens de WLTP-cyclus 
in veel gevallen hoger dan de waarden gemeten volgens de NEDC-cyclus. Meer informatie over de verschillen tussen de WLTP- en NEDC-cyclus vindt u op: https://www.van.man/uk/en-rhd/
wltp.html

Momenteel moeten de NEDC-waarden nog worden opgegeven. Voor nieuwe voertuigen die volgens de WLTP-methode zijn gehomologeerd, worden de NEDC-waarden afgeleid van de 
WLTP-waarden. Wanneer NEDC-waarden als bereik worden opgegeven, verwijzen ze niet naar een specifiek voertuig en maken ze geen deel uit van het aanbod. Ze dienen louter als vergelijking 
tussen de verschillende voertuigtypes.

Bijkomende uitrusting en accessoires (extra onderdelen, bandenformaten enz.) kunnen relevante voertuigparameters zoals gewicht, rolweerstand en aerodynamica wijzigen en kunnen, naast 
weers- en verkeersomstandigheden en de individuele rijstijl, impact hebben op het brandstof- en elektriciteitsverbruik, de CO2-emissies en de kilometerstand van een voertuig.

Aanvullende informatie:
Deze brochure is geldig vanaf 1 november 2020 voor de MAN TGE, modeljaar 2021. Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen en fouten voorbehou-
den.

De onderhoudsafspraken van MAN worden opgesplitst in ‘oliewissels’ en ‘inspecties’. De onderhoudsintervalindicator in het display van het instrumentenbord is een herinnering voor de 
volgende serviceafspraak. 

Inzameling en recyclage van afgedankte voertuigen:
MAN speelt in op de uitdagingen van een moderne maatschappij, en dat voor alle nieuwe producten die onder het merk MAN worden gelanceerd. Dat omvat de bescherming van het milieu en 
natuurlijke hulpbronnen. Daarom bouwt MAN alle nieuwe MAN TGE-voertuigen volgens specificaties die hun milieuvriendelijke recyclage vergemakkelijken en, onder voorbehoud van de natio-
nale wetgeving, gratis afgedankte voertuigen inzamelen. Meer informatie over de inzameling en recyclage van afgedankte voertuigen vindt u op https://www.van.man/de/de/altautoverwertung.
html of bij uw verkoopkantoor en/of servicecentrum van MAN.



MAN Truck & Bus – Onderdeel van de MAN-groep

D115.003 
Wijzigingen en onvolkomenheden voorbehouden. Vanaf 11/2020, na het ter perse gaan 
van deze brochure, kunnen de producten  van de getoonde vormen, constructies, 
kleuren en leveringsomvang afwijken. Op de afbeeldingen kunnen bovendien opties, 
decoratieve elementen en accessoires zijn weergegeven, die niet standaard geleverd 
worden. Als bij het bestellen van de producten merken of nummers zijn gebruikt, kunnen 
alleen hieraan geen rechten worden ontleend. Deze publicatie wordt internationaal 
gebruikt. Verklaringen over wettelijke, juridische en fiscale regelgeving en consequenties 
zijn echter alleen geldig voor België bij het ter perse gaan van deze brochure . Informeer 
derhalve bij uw MAN -dealer naar de in  andere landen geldende  regelgeving en 
consequenties en  naar de actuele bindende versie.

MAN Truck & Bus nv
Brusselsesteenweg 406
1730 Kobbegem
www.van.man


