DE NIEUWE
MAN TGS.
SIMPLY MY TRUCK.

DE VEELZIJDIGE MAN TGS.
De MAN TGS is werkelijk veelzijdig multifunctioneel inzetbaar:
Voor het zware korteafstands- en distributietransport, op de
werf, in het gemeentelijk transport of als specialist in bijzondere
opdrachten – de MAN TGS is een veelzijdige vrachtwagen die
perfect is afgestemd op de meest uiteenlopende toepassingen.
Met zijn krachtige aandrijving, zijn ongeëvenaarde
laadvermogen en unieke ergonomie verlegt hij grenzen.
De nieuwe MAN TGS met praktijkgerichte uitrustingen. De
bestuurderscabine is sober ingericht en de rustruimte verder
geoptimaliseerd. Met de nieuwe fileassistent en de Stop&Gofunctie van de afstandsgeregelde Tempomat ACC doorstaat
de chauffeur files zonder moe te worden.
Maar niet alleen analoog zijn onze MAN TGS-krachtpatsers
pioniers, ook digitaal bieden ze onze klanten het volledige
totaalpakket.
Beproefde
MAN-kwaliteit
wordt
hier

gecombineerd met fascinerende innovaties. Bijvoorbeeld met
de nieuwe elektrische/elektronische architectuur en
innovatieve, digitale diensten, waarmee MAN een volledig
nieuwe dimensie opent. De nieuwe MAN TGS – Uw “connected
Truck” – is altijd verbonden en 100% digitaal.
Betere rijprestaties, meer comfort, maximale transportcapaciteit,
de hoogste kwaliteit en duurzaamheid, een voorbeeldige
veiligheid en uitstekende ecologische eigenschappen of
digitale connectiviteit: De nieuwe MAN TGS voldoet aan alle
verwachtingen. Want vrachtwagens van MAN leveren
topkwaliteit. Altijd en overal.
Laat u overtuigen door een vrachtwagen die een duidelijke
meerwaarde biedt bij lagere kosten. Hij zal u overtuigen – op
de weg en in uw boekhouding.

Ontdek meer:
www.truck.man.eu/tgs-film
www.truck.man.eu/tgs-360
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Volledig digitaal
combi-instrument met
12,3”-kleurenscherm

EERSTEKLAS
CABINE.
Het hart van de nieuwe MAN Truck-generatie is de
bestuurderscabine. We hebben ze van het dak tot aan de
voetenruimte opnieuw ontworpen. Want comfort in de cabine
betekent eenvoudigere arbeidsprocessen en een snellere
afwikkeling van uw transporten. Perfecte voorwaarden voor
een hogere motivatie bij de chauffeur en dus een investering
die elke dag haar vruchten afwerpt. Het beste voorbeeld
hiervan is de volledig nieuwe bediening van het
geautomatiseerde schakelsysteem MAN TipMatic® op de
stuurwielhendels.
Innovatieve MAN SmartSelect voor de
bediening van de multimediasystemen

Door deze nieuwe opstelling ontstaat veel vrije ruimte, die
individueel kan worden ingericht. Want: onze klanten stellen
hoge eisen, net zoals onze vrachtwagens. Daarom hechten wij
bijzonder veel belang aan een ruim aanbod aan
uitrustingsmogelijkheden – zoals afleg- en opbergvakken,
schuifladen en kasten.

Nog een hoogtepunt hierbij is een absolute première: de
baanbrekende MAN SmartSelect, die werd ontwikkeld in
samenwerking met onze klanten, maakt de bediening van het
multimediasysteem in onrustige rijsituaties, zelfs op werven,
kinderspel. Ook daar hebben we niet gekozen voor een
aanraakscherm voor meer comfort. Functies zoals kaarten,
muziek, camera’s en meer kunnen zo met MAN SmartSelect
met comfortabele handsteun worden geselecteerd. In onze
nieuwe cabines valt er nog veel meer te ontdekken. Stap
daarom in, maak het u gemakkelijk en geniet van de nieuwe
mogelijkheden.

EERSTEKLAS FOCUS OP DE BESTUURDER Inleiding

Mediasysteem met
12,3”-kleurenscherm

Multifunctioneel stuurwiel met
geïntegreerde airbag
De nieuwe MAN TGS biedt de ondersteuning die u zoekt voor
uzelf en uw chauffeurs: hulpsysteem voor terugkeer naar de
rijstrook (LRA), dodehoekasistent, rijstrookcontrole (LCS),
fileassistent, ACC Stop&Go, waarschuwing voor onbedoeld
verlaten van de rijstrook (LDW) en nog vele andere hulp- en
veiligheidssystemen verhinderen ongevallen, of beperken de
gevolgen ervan, die bijvoorbeeld tot dure reparaties en een
enorm tijdsverlies kunnen leiden. Meer hierover in het
HOOFDSTUK HULP- EN VEILIGHEIDSSYSTEMEN.
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Ergonomische
cockpit rond de
bestuurder

MAN SmartSelect –
de optimale infotainmentbediening voor trucks

ERGONOMIE BEGINT
BIJ HET INSTAPPEN.
De ergonomische instap van de nieuwe MAN TGS garandeert
een aangename start van de dag. Want hij bevindt zich in het
midden van de deuropening. Zo kan de bestuurder rechtop in
het voertuig stappen. De opstap heeft de vorm van een trapje
zodat u een perfect zicht hebt op alle treden. Het nieuwe
ontwerp biedt u al bij het instappen een duidelijk voordeel op
het vlak van comfort en meer veiligheid bij het uitstappen. De
instapverlichting maakt de treden en de omgeving errond op
elk uur van de dag en bij alle weersomstandigheden zichtbaar
zodra de deur wordt geopend. Wij hebben ook gedacht aan
belangrijke details: bijvoorbeeld een speciaal voor
offroadtoepassingen geoptimaliseerde instap met slipvrij
oppervlak en treden in roosterstructuur, afwasbare
binnenbekleding van de deuren en een persluchtaansluiting.
Zo vinden zand, modder en grind snel opnieuw hun weg naar
buiten. Hierdoor laat uw truck optisch altijd een positieve
indruk na en hebt u ook tijdens rusttijden een goed gevoel.
Om toch onnodig in- en uitstappen te vermijden, hebben wij
MAN EasyControl ontwikkeld. In de deur aan de

bestuurderszijde zitten vier bedieningsvelden die comfortabel
langs buiten bereikbaar zijn. Naargelang de uitrusting zijn ze
gekoppeld aan de belangrijkste functies of gedeeltelijk
individueel instelbaar.
In de cabine kunt u kiezen tussen verschillende
bestuurderszetels, die geschikt zijn voor elke lichaamsvorm.
Het verstelbereik in de lengte is uitgebreid en biedt zo
bestuurders met elke lichaamslengte de optimale instelling. De
passagierszetel is door zijn ergonomische vorm en individuele
instelmogelijkheden ook erg geschikt. De Variozetel is bijzonder
plaatsbesparend: wordt hij niet gebruikt, dan kunt u hem
dankzij de Cinema-functie gewoon inklappen.
Ook de positie van het stuurwiel is nu nog flexibeler: in de
rustpositie kan de bestuurder het stuurwiel helemaal naar voor
in loodrechte positie schuiven, in de bedrijfspositie is zelfs een
zeer steile stuurwielhoek zoals in een personenwagen mogelijk.
Het resultaat: een werkplek die zich in zo goed als alle
richtingen aan de bestuurder aanpast. En niet omgekeerd.

De onderste trede die bij ritten over ruw terrein
gevoelig is voor schade is nu uitgerust met een
kantelfunctie. De bevestigingslussen zijn gemaakt uit
elastische kunststof – hierdoor vervormen ze bij
contact met de bodem waarna ze hun oorspronkelijke
vorm opnieuw aannemen.
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De nieuwe MAN TGS maakt met de grootste
deuropeningshoek van 89° en zeer diep gepositioneerde treden de weg vrij voor ergonomisch in- en
uitstappen – zowel op parkings als op werven.

BIJ MAN ZIT U
GOED.
Af en toe moet er ook pauze worden genomen. Een goede
sfeer. Een gezellige omgeving. In het slaapgedeelte van de
nieuwe MAN TGS verwacht u dat allemaal. In de lange TM- en
TN-cabines garanderen een koudschuimmatras en
lattenbodem comfort en welverdiende rustige dromen.
Persoonlijke spullen krijgen een plaatsje in de talrijke, individueel
aanpasbare opbergvakken.
Als je eenmaal knus in bed ligt, zou je er altijd willen blijven. En
dat kan, want alle belangrijke functies zijn regel- en
controleerbaar via de speciale module voor bediening vanuit
ligpositie. Licht, vergrendeling, standverwarming, vensters –
alles slechts één druk op de knop verwijderd. Hetzelfde voor
radio, muziek, omgevingscamera en belangrijke informatie
over de stand van de batterij of de rijtijd. Ook het infotainment
is makkelijk te bedienen via de MAN Driver App. Pauzes en
slaaptijden worden zo optimaal benut zodat de bestuurder
goed uitgeslapen het hoofd kan bieden aan nieuwe
uitdagingen.

De elektrische standairconditioning functioneert zonder
koudeopslag, die tijdens het rijden moest worden geladen, en
is dus op elk ogenblik gebruiksklaar. Zelfs in de zomer houdt
ze tot 11 uur aangenaam koel. Tijdens het rijden zorgt de MAN
Climatronic overigens voor een volledig automatische regeling
van de gewenste temperatuur. Er is ook een aangename
temperatuurlaag in de cabine gegarandeerd doordat de
voeten- en hoofdruimte apart worden geregeld. Perfect voor
een fris hoofd en warme voeten. Lawaai en licht moeten in elk
geval buiten blijven.

Optimaal voor zelfvoorzienende bestuurders: koelbox/-kast aan boord

En om het comfort perfect te maken, kunt u het hele interieur
precies afstemmen op uw wensen. Van de interieurkleur in
Desert Beige of Moon Grey over de opbergruimte in de cabine
tot de interieurverlichting: alles kan perfect op uw behoeften
worden afgestemd – maar tegelijkertijd blijft functionaliteit
centraal staan want die laat u nooit in de steek.

In onze bestuurderscabines zorgt een warmwaterverwarming
indien nodig voor aangename temperatuur- en luchtregeling de TN- en TM-cabine hebben optioneel zelfs een elektrische
standairconditioning die op elk ogenblik gebruiksklaar is.

EERSTEKLAS FOCUS OP DE BESTUURDER Werkplek & bediening
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ALLES OVERZICHTELIJK.
De verkeerssituatie wordt steeds veeleisender en
onoverzichtelijker. Op het terrein komt men voortdurend voor
uitdagingen te staan, die de volledige concentratie van de
bestuurder vereisen. Daarom vonden wij het des te belangrijker
om de cockpit zo gebruiksvriendelijk en overzichtelijk mogelijk
in te richten. Schermen en bedieningselementen zijn nu
ruimtelijk van elkaar gescheiden waardoor de afleesafstanden
en toegankelijkheid ergonomisch optimaal zijn: de gegevens
staan op een grotere afstand en zijn zo beter leesbaar, de
functies hebben allemaal een verschillende kleur en zijn
duidelijk herkenbaar, knoppen en schakelaars zijn vlot
toegankelijk. De focus ligt duidelijk op de belangrijkste
gebieden. De blik van de bestuurder gaat van de weg naar de
weergegeven informatie en weer terug. Nog een bijdrage van
MAN om het werk van bestuurders te vereenvoudigen en
minder vermoeiend te maken.

Bedieningselementen
perfect bereikbaar
Vrij instelbare knoppen voor directe
instap met aanraaksensor.

EERSTEKLAS FOCUS OP DE BESTUURDER Uitrusting

Schermen op de
ideale afleeshoogte
en afstand

De stuurknoppen van het MAN-mediasysteem en de MAN
SmartSelect zijn eenvoudig te bedienen. Alle informatie op
bijvoorbeeld de bedieningseenheden wordt in het hele voertuig
weergegeven volgens eenzelfde concept. Symbolen, kleuren,
bediening, informatieve berichten of waarschuwingen en
design lopen als een rode draad door de hele cockpit.
Snelkiestoetsen zijn individueel instelbaar en bespoedigen de
processen. Bovendien kunt u voor de informatie kiezen tussen
30 talen. Voor de louter mondelinge sturing zijn er zes
verschillende talen instelbaar. Dat is allemaal intuïtief instelbaar.
Ten slotte werd de bediening – vooral die van de belangrijkste
digitale componenten – ontwikkeld met bestuurders voor
bestuurders. Opdat zij zich zouden kunnen bezighouden met
wat echt telt: de lading en het transport op elk terrein.

Het beste uit theorie en praktijk: in het
bedieningsconcept van de nieuwe MAN TGS worden
de nieuwste wetenschappelijke inzichten
gecombineerd met de resultaten van intensieve
praktijktests met bestuurders.
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Centraal in het gezichtsveld van de bestuurder: zuiver digitaal combi-instrument voor de weergave
van rijgegevens, hulpsystemen, waarschuwingen en informatie enz. Opzij: secundair scherm om
door de infotainmentmodule te navigeren.

ALLES BINNEN
HANDBEREIK.

SMART
ONDERWEG

De bediening van het geautomatiseerde schakelsysteem MAN
TipMatic® op de rechter stuurwielhendel werd volledig opnieuw
ontwikkeld. Dit creëert niet alleen meer plaats tussen de zetels
doordat de gebruikelijke console naast de bestuurderszetel
wegvalt, maar verbetert ook de ergonomie en verhoogt de
veiligheid. Ook de schakelaar voor de elektrische blokkeerrem
bevindt zich in de onmiddellijke omgeving – rechts naast het
combi-instrument. Deze is optimaal in de directe omgeving
van de schakelinrichting en het contact geplaatst. Hij kan op
elk ogenblik worden bediend, maar wordt nu ook automatisch
bij het uitschakelen van het voertuig geactiveerd en schakelt
uit bij vertrek. Nog een idee om extra ruimte te creëren waar
vroeger een hendel zat. Een andere slimme oplossing voor
meer plaats en comfort die MAN in deze klasse te bieden
heeft. En vooral een goede zaak wanneer alles rondom u door
wegen en paden dicht bij elkaar wordt gedrumd.

Speciaal op trucks afgestemde navigatie, radiostations van
standaard tot digitaal, videofunctie, telefoon en meer – het
infotainmentsysteem van de nieuwe MAN TGS is de spil voor
communicatie en ontspanning. Het is verkrijgbaar in verschillende
varianten: van het instapmodel tot de Navigation Professional.
Voor het beste zicht zorgen het 7” of 12,3”-scherm, beide met
glanzende HD-resolutie. De toetsen voor directe instap en een
USB-poort behoren tot de basisuitrusting, vanaf het Advancedniveau kunnen er maximaal twee smartphones worden
aangekoppeld.

Infotainmentsysteem met 12”-scherm en MAN SmartSelect

Infotainmentsysteem met 7”-scherm en MAN SmartSelect

De bediening gebeurt met een klassiek bedieningspaneel met
toetsen of met MAN SmartSelect (combineerbaar vanaf variant
Advanced 7”). Hierbij wordt een vertrouwd gebruik gecombineerd
met innovatief comfort. Het resultaat is zicht- en voelbaar, want de
hoogwaardige oppervlakken voelen bij elke rit met de nieuwe
MAN TGS aangenaam aan.

Infotainmentsysteem met 12”-scherm en bedieningspaneel
onder het secundaire display
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EÉN DING IS ZEKER:
ELKE RIT MET MAN.

DRIEDUBBEL ZO GROOT.

Bij MAN is er voor elke toepassing de juiste cabine – en in elke
cabine rijdt een maximum aan veiligheid, comfort en ergonomie
mee. Want onze cabines zijn ontwikkeld om geconcentreerd
te kunnen rijden zonder dat er vermoeidheid optreedt, voor
ontspannende pauzes én een maximale bescherming van de
inzittenden.
Alle cabines bieden optimale veiligheid. Daarvoor zorgt
bijvoorbeeld het spiegelconcept dankzij de hoofdspiegel,
breedhoekspiegels, een grote trottoirspiegel en de zijspiegels
vooraan. Een dode hoek bestaat zo goed als niet meer. De
verwarmde voorruit (optioneel) garandeert altijd een goede
zichtbaarheid, ook in de winter. Voor de nieuwe MAN TGS zijn
drie cabines verkrijgbaar. Hun compacte breedte
vergemakkelijkt toepassingen met weinig plaats, bijvoorbeeld
op werven, in het bos of bij leveringen.

TM-CABINE:

TN-CABINE:

(smal, lang, gemiddelde
hoogte)

(smal, lang, normale
hoogte)

(smal, gemiddelde lengte,
normale hoogte)

2.240 x 2.280

2.240 x 2.280

2.240 x 1.880

2

1

-

Speciale zware toepassingen in
het nationale langeafstandstransport

Korteafstands- en distributietransport, tractievervoer

Korteafstands- en distributietransport, tractievervoer,
gemeentelijk vervoer

DE COMFORTABELE

B x L (mm)
SLAAPMOGELIJKHEDEN
SEGMENT
DE VOORDELEN OP EEN RIJ
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2 slaapplaatsen
Ruim opbergvak buiten
Grotere stahoogte in het
doorsteekgedeelte

NN-CABINE:

DE FLEXIBELE





1 slaapplaats
Ruim opbergvak buiten
Grotere stahoogte in het
doorsteekgedeelte

DE PRAKTISCHE



Vrije ruimte achter de zetels
voor werkkleding enz.

EERSTEKLAS FOCUS OP DE BESTUURDER Cabinegroottes
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… MAAR HET
VERBRUIK
DAALT.

UITSTEKENDE EFFICIËNTIE EN RENDEMENT

WANNEER HET VERMOGEN
STIJGT …

POWER OVER DE
HELE RIT.
Wie de top wil bereiken, heeft een sterke aandrijving nodig, die
zijn krachten efficiënt benut. Daarom wordt het hart van de
MAN TGS-serie gevormd door de nieuwe, innovatieve MAN
D15 en MAN D26-motoren met een vermogen van 243 kW
(330 pk) tot 375 kW (510 pk). Deze bieden beide een groot
aantal kilometers op de teller, net als een uitstekende efficiëntie
en de beproefde MAN-bedrijfszekerheid die uw nieuwe truck
voor lange tijd tot een sterk en kostentransparant lid van uw
bedrijf maakt. Natuurlijk met voldoende flexibiliteit voor elke
opdracht: De uitlaatdemper met geïntegreerd CRTfiltersysteem en SCR-kat biedt dankzij zijn compacte bouw
voldoende ruimte voor het bevestigen van aanbouwen aan het
chassis, vooral in de staande uitvoering. Zelfs voor kraanpoten
is er een geluidsdemperpositie met voldoende vrije ruimte.
Alle MAN-motoren zijn vooral dankzij SCR en het optimale
thermomanagement het best uitgerust voor de nogmaals
verscherpte waarden van emissienorm Euro 6d. Sterk in
vermogen en zuinig met emissies? De performance-update bij
de MAN D26 is in principe gebaseerd op een vernieuwd
verbrandingsconcept en minder verlies van motorvermogen.
De focus ligt hierbij op een verhoogd rendement. Met de
nieuwe voertuiggeneratie bewijst MAN dat dat geen
tegenstrijdigheid moet zijn. Voor verdere besparingen van
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brandstofverbruik en CO2-emissies schakelt de Idle Shut
Down functie de motor van de MAN TGS automatisch uit
nadat deze vier minuten stationair heeft gedraaid, na het geven
van een waarschuwingssignaal. Wat op het einde van de dag
echter telt, is hoeveel lading van A naar B wordt vervoerd. Met
de nieuwe MAN D15 kan dat duidelijk meer zijn dan u verwacht.
Want deze MAN-motor heeft een optimaal gewicht en is lichter
dan zijn voorganger, de MAN D20, zodat u net dat beetje meer
kan transporteren.
Opdat u het maximum uit onze krachtige motoren zou kunnen
halen, hebben wij verschillende digitale hulpmiddelen voor u
ontwikkeld. Met MAN Perform leveren wij u specifieke
bestuurdersgegevens op basis waarvan u de prestaties van de
bestuurder, bijvoorbeeld op het vlak van rentabiliteit, kunt
beoordelen en verbeteren. Als ondersteuning tijdens elke rit
bieden wij onder andere MAN EfficientCruise® aan: de GPSondersteunde Tempomat analyseert het traject en berekent
automatisch de meest rendabele rijstijl en snelheid. Nieuw
hierbij is dat er rekening wordt gehouden met het geselecteerde
traject uit het navigatiesysteem en de snelheidsbeperkingen.
Een van de vele MAN-ideetjes die u dichter bij uw zakelijke
doelstellingen brengen.

IN DE MAN TGS IS EFFICIËNTIE
VOORGEPROGRAMMEERD.
Met MAN TipMatic® heeft MAN de lat op het gebied van
efficiëntie nog hoger gelegd. Het voertuig detecteert
automatisch de last- en hellingshoek en optimaliseert de
schakelstrategie. MAN TipMatic® kiest bij ritten zonder lading
of bij maximale belading altijd automatisch de optimale
versnelling voor het wegrijden. Anderzijds zorgen de grote
transmissiespreiding en de softwarefunctie voor hellingdetectie
voor een uitstekend wegrijgedrag. De SmartShifting-functie is
een doorontwikkeling van de bekende SpeedShifting-functie
en beperkt onder andere trekkrachtonderbrekingen bij
schakelen op een berg.

heeft vastgereden in de sneeuw of in een natte, losse ondergrond, vergemakkelijkt de vrijschommelfunctie het vertrekken
door het bijzonder snel openen en sluiten van de koppeling.
Bovendien bevat MAN TipMatic® voorgeprogrammeerde rijinstellingen voor verschillende toepassingen, zoals het
brandstofbesparende Efficiency-programma, de Manoeuvremodus, de programma’s voor zwaar transport en de
Performance-modus voor wendbaar rijgedrag. Opdat uw
truck altijd en overal de beste prestaties levert.

Idle Speed Driving maakt comfortabel rijden bij een stationair
toerental mogelijk. Met deze functie kan de chauffeur de
vrachtwagen zeer nauwkeurig en met veel gevoel manoeuvreren of comfortabel laten “meestromen” in het langzaam rijdende verkeer op de snelweg. En als de vrachtwagen zich

UITSTEKENDE EFFICIËNTIE EN RENDEMENT Rijgedrag
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DE MAN TGS KENT ELKE HEUVEL –
EN DE JUISTE VERSNELLING ERVOOR.
Omdat geen enkele weg alleen maar vlak is: de nieuwe GPSondersteunde Tempomat MAN EfficientCruise® registreert het
traject op hellingen en dalen, nu ook met inachtneming van de
gekozen navigatieroute. Zo kan het systeem de versnelling en
de rijsnelheid nog sterker aanpassen om zo zuinig mogelijk te
rijden. Terugschakelen wordt ‒ als dat zinvol is ‒ onderdrukt.
Dat zorgt voor minder trekkrachtonderbrekingen en bespaart
brandstof.
Hierbij gebruikt de nieuwe MAN EfficientCruise® de dynamische
verandering van de bewegingsenergie, en wordt op hellingen
bijvoorbeeld onnodig terugschakelen vermeden. Als de nieuwe
functie “Infrastructuurassistent” geactiveerd is, worden
uitgebreide kaartgegevens zoals kenmerken van de
verkeersinfrastructuur (bochten, rondpunten, uitritten en
snelheidsbeperkingen) gebruikt om een energie-efficiënte
rijstijl te berekenen. Bovendien vermindert het systeem
afhankelijk van de situatie – en eerder als een groot deel van
de chauffeurs dit zou doen – het aandrijfvermogen bij
geactiveerde snelheidsregeling om een zo zuinig mogelijke
snelheidsvermindering, bijvoorbeeld bij het oprijden van een
rondpunt.
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De nieuwe MAN EfficientCruise® beschikt over nog meer
intelligente en efficiëntieverhogende functies: De functie
dynamisch coasten wisselt op vlak terrein automatisch tussen
versnellen en rollen. Hierbij worden vooral de zuinigste
gedeeltes van de motor gebruikt in plaats van de ongunstigere
onderste deellastgedeeltes.
En er is heel concrete ondersteuning voor de chauffeur: in de
modus “Variabele maximumsnelheid” regelt deze de snelheid
manueel met het gaspedaal – de nieuwe MAN EfficientCruise®
berekent echter op de achtergrond nog steeds de zuinigste
rijmodi. Op het scherm van het combi-instrument krijgt de
bestuurder dan in de vorm van meldingen en symbolen
aanbevolen handelingen om zuiniger te kunnen rijden.

MEER TRACTIE MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP.
Op de baan weet je nooit wat je te wachten staat. Dan is het
maar goed om op alles voorbereid te zijn. Bijvoorbeeld op een
gladde ondergrond, slib en steenslag. MAN heeft als eerste
fabrikant van bedrijfsvoertuigen de optioneel inschakelbare
hydrostatische voorwielaandrijving HydroDrive op de markt
gebracht en beschikt over jarenlange ervaring met dit systeem.
Zo beheerst de MAN HydroDrive® autonoom alle rijsituaties
waar tijdelijk meer tractie vereist is – zelfs op wegen die voor
een vrachtwagen met alleen achterwielaandrijving de eindhalte
betekenen. Het systeem is verkrijgbaar met de automatische
transmissie MAN TipMatic® en manuele transmissie zodat u
altijd de volledige keuzevrijheid hebt. Bij MAN worden
bovendien ritten op hellingen veiliger door de overdracht van
het motorremkoppel op de vooras (het zgn. stutten). Ook de
bedrijfsrem wordt gespaard door de combinatie van de MAN
HydroDrive® en een Pritarder. Dat betekent meer rijveiligheid,
een betere spoorvastheid op een losse ondergrond, ook
bergaf de perfecte oplossing voor uw toepassingen.

Wie een berg oprijdt, wil ook graag opnieuw naar beneden –
en daarvoor is het intelligente MAN BrakeMaticremmanagement met elektronisch remsysteem EBS en
antiblokkeersysteem ABS perfect geschikt. Dit maakt het
bijvoorbeeld mogelijk om tegen een constante snelheid bergaf
te rijden doordat de vertragingsinrichtingen automatisch
worden aangestuurd. Ook in situaties waarin een snelle reactie
vereist is, is het MAN-remsysteem de perfecte begeleider De
remassistent herkent aan de sterkte van de pedaalbeweging
of een noodstop vereist is en activeert onmiddellijk de maximale
remkracht. Naar waar de weg u ook voert, de nieuwe MAN
TGS levert de kracht en veiligheid die u nodig hebt.

Eén druk op de knop volstaat en u beschikt over duidelijk meer
tractie. Het toepassingsbereik van uw MAN wordt hierdoor
duidelijk uitgebreid. In vergelijking met een traditionele vierwielaandrijving bespaart u zo niet alleen brandstof, maar ook tot
400 kg aan gewicht. Ook al rijdt u zo goed als altijd op de weg,
de extra tractie zorgt voor meer mobiliteit en veiligheid, in het
bijzonder tijdens ritten zonder lading op een losse ondergrond.

Vooras met hydrostatische wielnaafmotoren
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UITSTEKENDE EFFICIËNTIE EN RENDEMENT MAN HydroDrive® & MAN BrakeMatic

WANNEER U
KALM BLIJFT …

OPTIMALE VOERTUIGBESCHIKBAARHEID

… MAAR UW
TRUCK ALTIJD
IN ACTIE IS.

NON-STOP
INZETBAAR.
Alleen een truck in beweging is een goede truck. Ongeplande
stilstandtijden – en dus tijds- en omzetverlies – wil elke ondernemer zoveel mogelijk vermijden. De nieuwe MAN TGS staat
ook op dit vlak volledig aan uw kant. Hij levert van in het begin
de typische maximale MAN-kwaliteit zodat hij gewoon niet te
stoppen is. Hebt u ons nodig? Dan staan wij onmiddellijk tot
uw dienst. Staat u toch stil? Dan zorgen wij ervoor dat u uw
weg zo snel mogelijk opnieuw kunt voortzetten. We stellen
alles in het werk opdat u altijd mobiel zou blijven. Kortom: waar
een MAN-medewerker is, daar is ook een oplossing.
MAN ServiceCare bijvoorbeeld overtuigt door een proactieve
planning
en
een
intelligente
bundeling
van
onderhoudsafspraken.
Het
proactieve
onderhoudsmanagement is onderdeel van de MAN
DigitalServices en informeert de werkplaats wanneer uit de
voertuiganalyses blijkt dat er een bepaalde ingreep nodig is.
Wij nemen dan via mail contact met u op om een afspraak met
de werkplaats te maken, voor u stilvalt. Ook voor financieringen
kunt u vertrouwen op MAN: MAN Financial Services helpt u
financieel mobiel te blijven. Bovendien kunt u met het
verhuuraanbod MAN Rental voor trucks flexibeler op pieken of
hogere eisen reageren. Wij doen er alles aan opdat u zich altijd
kunt blijven focussen op de weg.
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OPNIEUW BETROUWBAAR.
Het TÜV-rapport voor bedrijfsvoertuigen heeft het nogmaals
bevestigd: vrachtwagens van MAN overtuigen met topkwaliteit.
Vooral voor lange afstanden bekleden de vier- en vijfjarige
trucks van onze fleet de hoogste plaatsen. De eerdere awards
hebben ons ertoe aangezet nog beter te worden. Met succes,
want het aandeel voertuigen zonder gebreken bij technische
controles is nogmaals gestegen. Onze bedrijfszekerheid heeft
veel oorzaken.

Een daarvan is het gestaag groeiende aanbod leds bij de
verlichtingsinrichtingen van het voertuig.
Een andere is onze liefde voor detail. Een voorbeeld hiervan is
de stroomvoorziening van de nieuwe MAN TGS waarvoor we
slechts zoveel kabels leggen als nodig is voor zijn speciale
uitrusting – en niets meer. De leidingen zelf worden nu
beschermd door nog dunnere en elastischere materialen.
Verbindingen worden tot een minimum beperkt. In totaal kon

de doorsnede van de leidingen worden verkleind, wat een
positief effect heeft op het gewicht en dus op het beschikbare
laadvermogen. Bijkomende voordelen van de nieuwe
modulaire kabelstrengarchitectuur zijn dat er beter kan worden
ingespeeld op wensen van klanten en dat reparaties door
kant-en-klare sets snel kunnen worden uitgevoerd. Het
resultaat: kortere uitvaltijden bij een in totaal krachtiger
boordnet.

OPTIMALE VOERTUIGBESCHIKBAARHEID Betrouwbaarheid
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DE SNELSTE WEG IS DE DATAWEG.
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Alles begint bij regelmatig onderhoud. Reparaties worden
duidelijk sneller uitgevoerd en door een optimaal ingestelde
voertuigtechnologie kan zelfs het brandstofverbruik worden
verlaagd. Wij organiseren dit graag voor u met MAN
ServiceCare. Hiervoor worden de gegevens van uw voertuigen
in overeenstemming met de door u geboekte digitale diensten
online
overgedragen
op
het
MAN-portaal
met
onderhoudsgegevens. Op basis hiervan zal uw servicepunt
alle vereiste onderhoudswerken plannen, u telefonisch
informeren over komende afspraken en samen met u de
uitvoering ervan coördineren. U kunt zich dan concentreren op
uw kernactiviteiten en wij zorgen ervoor dat uw voertuigen
altijd gebruiksklaar zijn.

MAN-professional in smartphoneformaat bij de hand. Voor
vertrek kan de bestuurder met een vaste checklist schade en
gebreken aan het voertuig in de app documenteren, bevestigen
en opslaan. De fleetmanager kan de schade die bij de controle
voor vertrek werd gedocumenteerd op het RIO-platform
raadplegen, downloaden als PDF-document en – via MAN
ServiceCare – direct doorsturen naar het juiste MANservicepunt. In het slechtste geval kunnen gegevens en
beeldmateriaal onmiddellijk worden overgemaakt aan de
wagenparkmanager en worden bevestigd door de MAN
Mobile24-mobiliteitsservice. Zo kunt u exact doorsturen waar
u zich bevindt, en het proces volgen tot wanneer de hulp bij u
aankomt.

Bent u onderweg? Dan is een snelle en eenvoudige
communicatie de beste manier om uw bedrijf in beweging te
houden. Hiervoor is er de MAN Driver App. Door de daarin
opgeslagen MAN-servicepunt zoekopdracht of de directe
identificatie van controlelampjes en schakelaars met een
visuele symboolherkenning (Quick Manual) hebt u altijd een

Voor nog meer ondersteuning stellen wij onze MANservicecontracten voor. Naargelang het prestatiepakket voeren
wij het onderhoud of bijkomende reparaties voor u uit – tegen
een vaste prijs, waarop u kunt rekenen.

OPTIMALE VOERTUIGBESCHIKBAARHEID Fleetbeschikbaarheid

ONMIDDELLIJK
EEN ANTWOORD
OP UW VRAGEN.
U staat al genoeg in de file. Bij MAN krijgt u onmiddellijk een
antwoord op uw vragen. Wij houden onze beschikbaarheid
hoog zodat u altijd actief blijft. Wij komen onze afspraken stipt
na en zijn erg flexibel: uw MAN-servicepartners zijn van ‘s
ochtends vroeg tot ‘s avonds laat bereikbaar en via de
MAN Mobile24-mobiliteitsservice kunt u de klok rond in 28
landen contact met ons opnemen. Uw klanten wachten niet,
daarom staan wij altijd tot uw beschikking, wat u ook nodig
hebt.

Gemiddeld is 80% van alle relevante
onderdelen beschikbaar in onze
werkplaatsen, 95% uiterlijk de volgende dag.
Speciale onderdelen stellen wij binnen één
week ter beschikking. Lange
onderhoudstijden kunnen wij echter niet
toestaan.

OPTIMALE VOERTUIGBESCHIKBAARHEID Bereikbaarheid
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WANNEER U SLECHTS EEN
TRUCK KOOPT …

STERK PARTNERSCHAP

… MAAR EEN ECHTE
PARTNER KRIJGT.

VOLGENDE RIT:
MAN.
Waar u ook onderweg bent, onze oplossingen zijn om de hoek
verkrijgbaar. In 138 landen hebben wij 1.688 werkplaatsen die
van ‘s ochtends tot ‘s avonds ter beschikking staan. Zo blijven
wij altijd op de hoogte. Uw voertuiggegevens en aanvragen
worden permanent systematisch geanalyseerd om in de
toekomst nieuwe digitale oplossingen te ontwikkelen. Continu
doorgestuurde voertuiggegevens en intelligente data-analyses
vormen de basis voor het gestaag groeiende dienstenaanbod
van exclusieve en op de behoeften van klanten afgestemde,
digitale oplossingen. Zij zorgen ervoor dat u het maximum uit
uw MAN TGS haalt – als chauffeur, als fleetmanager of als
businesspartner!
Kortom: uw uitdagingen zijn onze uitdagingen en we werken
aan moderne en pasklare antwoorden, nog voor u bij ons
binnenrijdt. Persoonlijk, competent en in de volgorde die voor
u belangrijk is.
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STERK PARTNERSCHAP Inleiding

TECHNOLOGIE
MET GEBALDE
ERVARING.
Het succesverhaal van de bedrijfsvoertuigen van MAN waarin
wij onophoudelijk nieuwe oplossingen hebben ontwikkeld voor
onze klanten duurt al 105 jaar. Hierbij werden we voortdurend
begeleid door de compromisloze MAN-betrouwbaarheid, de
knowhow die voor transportbedrijven echt belangrijk is en
onze passie voor trucks, die ons ertoe aanzet om altijd opnieuw
nog beter te worden.
Want de omstandigheden op de weg veranderen voortdurend.
Net zoals de eisen van de mensen die elke dag kilometers
afleggen. Aangezien MAN uitsluitend bedrijfsvoertuigen
produceert, kennen wij de uitdagingen van het steeds dichter
wordende transport- en verkeersvolume. Omdat wij bezield
zijn door techniek, werken wij altijd aan baanbrekende ideeën.
Daarom staan wij als een sterke en visionaire partner aan uw
zijde. De hele levensduur van uw truck.

STERK PARTNERSCHAP Competentie
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ALTIJD DE JUISTE AS.
Assen of veringen voor elke toepassing, een opbouwvriendelijk chassis of sterk onderstel: Bij de nieuwe MAN TGS zijn alle
onderdelen afgestemd op een maximale betrouwbaarheid,
veiligheid en efficiëntie.
Wij gaan veel verder dant: de chassisconstructie van MANtrekkers biedt u veel meer. Meer stabiliteit, meer
opbouwvriendelijkheid, meer rendement. Door de volledig
vlakke chassisbovenkant kunnen alle opbouwen zonder
problemen worden gemonteerd. Daarvoor zorgt ook de vrije
ruimte rond het chassis. Met 2, 3 of 4 assen: de MAN-trekkers
hebben altijd de juiste as. Zij het met de slijtarme hypoïde
aandrijfas of met de buitenplanetaire aandrijfas voor
offroadtoepassingen, die een goede bodemvrijheid en hoge
trekkracht op de wielen biedt – u bent perfect uitgerust voor
zware toepassingen.

Bij de eveneens verkrijgbare hypoïde as met geoptimaliseerd
gewicht geniet u een gewichtsbesparing van 180 kg tegenover
de normale hypoïde as en van 280 kg tegenover de
buitenplanetaire as. De bodemvrijheid is vergelijkbaar met die
van een BP-as. Voertuigen met bladveren zijn verkrijgbaar met
een lichte hypoïde-astandem in normale en middelhoge
constructie. Voertuigen met luchtvering zijn in de normale
constructie verkrijgbaar. Een specialiteit van MAN is de
onderhoudsvrije
bouwluchtvering
voor
het
BP-dubbelasaggregeat. De elektronische niveauregeling
ECAS garandeert een uitstekend rijcomfort bij elke belading.
Nog een voordeel: de asvoerende onderdelen blijven binnen
de wieltractie. Hierdoor is de bodemvrijheid erg goed.

Om voor elke toepassing de juiste vering te bereiken, biedt
MAN tal van onderstelvarianten aan. Speciaal voor de tanken silosector waar een hoog laadvermogen vereist is, wordt
de MAN TGS-TS ingezet met zijn uitrustingsconcept met
geoptimaliseerd gewicht voor meer lading. Het voertuig kan
nog verder worden geoptimaliseerd met optionele lichte
constructies.

Bovendien zorgt bij voertuigen met naloop- of voorloopas de
variabele
aslastverhouding
voor
een
optimale
gewichtsverdeling. Hier staat onafhankelijk van de lading op
de aandrijfas altijd de optimale tractie ter beschikking. De
aslast wordt daarbij variabel tussen de aangedreven en niet
aangedreven achteras verdeeld – ongeacht de laadtoestand.

STERK PARTNERSCHAP Opbouwvriendelijkheid
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… MAAR UW TRUCK ONMIDDELLIJK
WEET WAT ER GEBEURT.

HULP- EN VEILIGHEIDSSYSTEMEN

WANNEER HET VERKEER
ONBEREKENBAAR IS …

BESCHERMENGEL
INBEGREPEN.
Veilig naar uw bestemming en naar huis. Deze wens heeft
voorrang. Naast de bescherming van de chauffeur en de andere
verkeersdeelnemers speelt ook het rendement een rol. Want zelfs
als er niet veel gebeurt met bestuurders en voertuigen, gebeurt er
iets: bij het invullen van aanrijdingsformulieren en dergelijke gaat
kostbare tijd verloren. Om deze ongeplande stilstandtijden
ontspannen door te maken, hebben wij van de nieuwe MAN TGS
uw persoonlijke veiligheidsexpert gemaakt.
De nieuwe MAN TGS beschermt door zijn versterkte cabine en de
actieve rolstabilisatie. Waarschuwt met dodehoekassistent en
rijstrookcontrole. Behoudt bij afslaan of manoeuvreren het
overzicht dankzij BirdView*. Hij kan dankzij de noodremassistent
en Lane Return Assist zelfs in de toekomst kijken. Afhankelijk van
het voertuigtype en de sector bieden wij u de juiste systemen. Bij
iedere ondersteuning heeft de chauffeur altijd het laatste woord.

*MAN Individual.
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HULP- EN VEILIGHEIDSSYSTEMEN Inleiding

DE MAN HULP- EN
VEILIGHEIDSSYSTEMEN.
Dodehoekassistent
De dodehoekassistent controleert de zijkant naast het voertuig
aan de passagierskant. Het drietrapse waarschuwingssysteem
zorgt ervoor dat de chauffeur een ongeval kan verhinderen,
bijvoorbeeld door onderbreking van de afdraaibeweging.
Rijstrookcontrole (LCS)
De rijstrookcontrole LCS controleert met behulp van
radarsensoren bij een rijsnelheid vanaf 50 km/u de zones links
en rechts naast de rijstrook van het voertuig. Detecteren de
sensoren bij het veranderen van rijstrook een gevaarlijke
situatie, dan krijgt de chauffeur tijdig een waarschuwing zodat
hij een eventuele aanrijding met andere weggebruikers kan
vermijden.
Waarschuwing voor onbedoeld verlaten van de rijstrook
(LDW)
Bij het verlaten van de rijstrook krijgt de chauffeur een
akoestische waarschuwing. Optioneel zelfs in een nietuitschakelbare uitvoering.
Hulpsysteem voor terugkeer naar de rijstrook (LRA)
Wanneer het voertuig onbedoeld van zijn rijstrook afwijkt, leidt
het systeem het terug naar zijn rijstrook door tegen te sturen.
Het systeem stuurt automatisch tegen tot het voertuig weer op
de normale plaats op de rijstrook rijdt. Het systeem houdt het
voertuig niet continu op zijn rijstrook.
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HULP- EN VEILIGHEIDSSYSTEMEN

Noodremassistent EBA
Waarschuwt de chauffeur voor een dreigende aanrijding en
activeert in noodgevallen automatisch de remmen. Optioneel
zelfs in een niet-uitschakelbare uitvoering.
MAN AttentionGuard
Dit systeem evalueert voortdurend het aantal keren dat een
voertuig van zijn rijstrook afwijkt of het aantal stuurinterventies
dat het voertuig uitvoert en trekt op basis daarvan conclusies
over de rijvaardigheid van de chauffeur. De AttentionGuard
gaat er namelijk van uit dat naarmate de alertheid van de
chauffeur afneemt, ook zijn vermogen om het voertuig op de
juiste rijstrook te houden afneemt.
Fileassistent
Op autosnelwegen of goed gestructureerde autowegen stuurt
de fileassistent zelfstandig de aandrijving, de rem en het stuur.
Hij vertraagt achter een stoppend voertuig tot in stilstand en
vertrekt automatisch opnieuw.

ACC Stop&Go
ACC met Stop&Go-functie regelt automatisch de snelheid en
afstand tot de voorliggers. Het systeem houdt de gewenste
snelheid aan zonder dat de chauffeur het gaspedaal hoeft in
te duwen. De vrachtwagen wordt automatisch tot stilstand
gebracht en vertrekt automatisch weer na een korte stop.
Bestuurdersairbag
De in het stuur ingebouwde airbag en de in het gordelslot ingebouwde gordelspanner van de bestuurderszetel worden bij
een aanrijding geactiveerd door een gemeenschappelijke
stuurinrichting: is er een kritieke vertraging van de vrachtwagen, bijvoorbeeld bij een aanrijding, dan worden de airbag en
gordelspanner tegelijkertijd geactiveerd.
Grootlichtassistent
Deze grootlichtassistent optimaliseert het gebruik van de
grootlichten op basis van de rijsituatie. Door de grootlichten
tijdig te dimmen, voorkomt het systeem dat tegenliggers of
voorliggers worden verblind door het felle licht.

Sommige van de in deze brochure afgebeelde kenmerken maken
geen deel uit van de hier beschreven productiereeks.
Zowel de airconditioning als de koelkast van het voertuig bevatten
gefluoreerde broeikasgassen (R134a / GWP 1430 tot 1,15 kg;
1,6445 t CO2 dienovereenkomstig).
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