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DE NIEUWE 
MAN TGX.
SIMPLY MY TRUCK.



DE VELE FACETTEN  
VAN DE MAN TGX.
Wie vandaag succesvol wil zijn in internationaal 
langeafstandstransport moet zijn transportprestaties naar een 
hoger niveau tillen en de kosten terugdringen. Dat is precies 
waarvoor de nieuwe MAN TGX werd ontwikkeld. Met zijn 
emissiearme motoren vestigt hij nieuwe normen op het vlak 
van energie-efficiëntie, betrouwbaarheid en kostefficiëntie, 
terwijl hij ook de topkwaliteit levert waarvoor MAN bekendstaat 
in de vrachtwagensector.

Met zijn nieuwe technologieën verzekert hij een uitstekend 
brandstofverbruik, een hoog laadvermogen en een perfecte 
compatibiliteit met opbouwkoetswerken. De nieuwe TGX kan 
bovendien prat gaan op een indrukwekkend comfortniveau: 
de werkplaats van de bestuurder werd gestroomlijnd, terwijl de 
rust- en slaapruimte de perfecte plek is om te ontspannen, 
zodat u altijd goed uitgerust en uiterst gemotiveerd bent 
wanneer het tijd is om aan de slag te gaan. Dat draagt ook bij 

tot uw veiligheid, net zoals onze betrouwbare hulpsystemen. 
Behalve de bekende rijhulpsystemen is er ook de nieuwe stop-
and-go-functie van de adaptieve snelheidsregelaar (ACC), 
waarmee u files in alle rust het hoofd biedt. 

We kunnen gerust stellen dat de MAN TGX perfect gewapend 
is om u te helpen uw winstdoel te bereiken en u naar een nieuw 
succesniveau te tillen met perfect aansluitende diensten. We 
hebben ook ons digitale aanbod versterkt, met name met 
Connected Truck, een slim en innovatief totaalnetwerk voor uw 
voertuig. Met tal van DigitalServices, zoals bestuurders-, 
onderhouds- en fleetbeheer, kunt u uw vrachtwagen nu nog 
zorgvuldiger beheren en kostefficiënter gebruiken.

Kies voor succes!

Meer informatie: 
www.truck.man.eu/tgx-film 
www.truck.man.eu/tgx-360
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DE TIMING KAN DAN WEL 
KRAP ZIJN …

… DE CABINE 
IS DAT ALLERMINST.
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De bestuurderscabine is het hart van de nieuwe generatie 
MAN-vrachtwagens. We hebben ze van vloer tot plafond 
opnieuw uitgedacht – want een comfortabele cabine betekent 
vlotter werken en een snellere voltooiing van uw 
transportopdrachten. Ideale omstandigheden om de 
bestuurder te motiveren wat zich vertaalt in een investering die 
dagelijks rendeert. De volledig nieuwe schakelhendels op de 
stuurkolom zijn daar een uitstekend voorbeeld van. Het nieuwe 
ontwerp maakt heel wat extra ruimte vrij, 

Verscheidene slimme opbergvakken en compartimenten 
maken optimaal gebruik van de extra ruimte. De plafondvakken 
boven de voorruit, de multifunctionele compartimenten en de 
beveiligde, uittrekbare lades in het midden van het 
instrumentenbord zijn bijzonder praktisch in het dagelijkse 
leven van de bestuurder. Naargelang de gekozen cabine zijn er 
ook verschillende opbergboxen, compartimenten en een 

inbouw- of uittrekkoelkast verkrijgbaar. Zo beschikt de 
GX-cabine over meer dan 1.100 liter opbergruimte, zodat u 
alles netjes kunt meenemen wat u nodig hebt, zelfs wanneer u 
meerdere dagen onderweg bent.

Een ander aspect van de nieuwe cabines is een absolute pri-
meur: het baanbrekende MAN SmartSelect-systeem, dat 
samen met onze klanten werd ontwikkeld, maakt het multime-
diasysteem bijzonder gebruiksvriendelijk, zelfs in veeleisende 
rijomstandigheden. Ook hier was comfort onze inspiratie om 
het touchscreen te elimineren. Met MAN SmartSelect kunnen 
functies zoals kaarten, muziek, camera’s en nog veel meer 
worden geselecteerd via een gebruiksvriendelijke draaiknop 
met handsteun. Er valt echter nog veel meer te ontdekken in 
onze nieuwe cabines, dus stap in, maak het u gemakkelijk en 
geniet van alle nieuwe mogelijkheden.

EERSTEKLAS 
BESTUURDERSCABINE

OP MAAT VAN DE BESTUURDER Inleiding

De nieuwe generatie MAN-vrachtwagens biedt precies de 
ondersteuning die u en uw bestuurders zoeken: een 
fileassistent*, afslagsysteem, rijstrookwisselassistent 
(LCS), snelheidsregelaar met Stop&Go, 
rijstrookwaarschuwing (LDW), rijstrookassistent en tal van 
andere veiligheids- en rijhulpsystemen helpen ongevallen 
te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Zo kunnen 
ze dure herstellingen en heel wat tijdverlies vermijden. 
Meer informatie in het hoofdstuk VEILIGHEIDS- EN 
RIJHULPSYSTEMEN.

* Later beschikbaar.

Innovatieve multimediabediening met MAN 
SmartSelect

Ruime plafondkluisjes met een 
roldeur in het midden

Meer informatie
1. Scan de QR-code of voer de volgende URL in uw 

mobiele browser in: www.truck.man.eu/mantg-ar
2. Volg de link en geef toegang tot uw camera
3. Houd uw smartphone voor deze foto
4. Ontdek de MAN TGX met Ben!

Bestuurdergerichte, 
ergonomische cockpit

Volledig digitale 
instrumenten met een 
12,3"-kleurenscherm

Mediasysteem met 
12,3"-kleurenscherm

Multifunctioneel stuurwiel 
met geïntegreerde airbag

MAN SmartSelect – de 
infotainmentbediening op 

maat van vrachtwagens



ERGONOMIE BEGINT BIJ  
DE EERSTE TREDE. 
Het ergonomische instapdesign van de nieuwe MAN TGX 
garandeert een rugvriendelijke start van de dag. Aangezien de 
ingang zich in het midden van de deur bevindt, kan de 
bestuurder rechtop in het voertuig stappen. De toegangsladder 
is ontworpen als een trap, zodat u alle treden in het zicht hebt. 
Wanneer u instapt, zorgt het nieuwe design voor extra comfort 
en bij het uitstappen biedt het meer veiligheid. Dankzij de 
instapverlichting zijn de treden en hun omgeving op elk 
moment van de dag en in alle weersomstandigheden goed 
zichtbaar zodra u de deur opent.

Bovendien hebben we ook het MAN EasyControl-systeem 
ontwikkeld zodat u niet hoeft in en uit te stappen wanneer dat 
niet noodzakelijk is. In de deur aan bestuurderszijde zitten vier 
bedieningstoetsen die vlot te bedienen zijn van buitenaf. 
Naargelang uw configuratie worden ze voorgeprogrammeerd 
met de belangrijkste functies en ze kunnen zelfs worden 
geïmplementeerd volgens de individuele behoeften. Maar ook 
de kleine dingen hebben we niet uit het oog verloren: een 
geoptimaliseerde instap met antisliptreden en een 
vakwerkstructuur, afwasbare binnendeurpanelen en een 
persluchttoevoer. Zo kunnen zand, modder en grind van vuile 

parkeerterreinen snel worden afgevoerd. Uw vrachtwagen 
maakt niet alleen visueel een positieve indruk, maar zorgt er 
ook voor dat rustpauzes veel beter aanvoelen.

In de cabine krijgt u de keuze uit diverse bestuurderszetels, die 
stuk voor stuk zijn afgestemd op uw specifieke lichaamsbouw 
en die door de Campagne voor een Gezondere Rug (AGR) 
terecht werden aanbevolen als bijzonder rugvriendelijk. De 
rugleuning biedt een bredere waaier aan verstelmogelijkheden 
voor bestuurders van elke grootte. Ook de passagierszetel 
heeft een bijzonder ergonomisch design en een eigen waaier 
aan individuele verstelmogelijkheden. De Vario-zitting is 
bijzonder plaatsbesparend: wanneer ze niet nodig is, kan ze 
dankzij de Cinema-functie gewoon worden weggeklapt.

Zelfs het stuurwiel toont zich veelzijdiger: voor de rustpositie 
kan het naar voren worden gekanteld, in een horizontale stand, 
en tijdens het rijden kan het een even steile hoek aannemen 
als dat van een doorsnee personenwagen. Dat resulteert in 
een werkplek die niet alleen achterwaarts, maar ook voorwaarts 
en opzij kan worden geregeld. Zo hoeft de bestuurder zich niet 
in bochten te wringen.

OP MAAT VAN DE BESTUURDER Instap

MAN EasyControl: vier 
bedieningsknoppen die van 

buitenaf toegankelijk zijn 
voor een maximaal comfort.



MAN DRINGT DE  
WERKDRUK TERUG.
Alles moet op een gegeven moment tot rust komen. Een aan-
gename sfeer. Een behaaglijke omgeving. Dat is precies wat u 
vindt in het slaapgedeelte van de nieuwe TGX. In de verlengde 
cabineversies garandeert een koudschuimmatras met meer-
dere zones het comfort tijdens uw welverdiende rust en vre-
dige dromen. De bijbehorende lattenbodem met zeven zones 
heeft een verstelbaar hoofdeinde, wat een aantal ergonomi-
sche ligposities mogelijk maakt. Zo kan de bestuurder het bed 
ook gebruiken als sofa om te lezen of televisie te kijken. 

Alle belangrijke functies kunnen hier ook bediend worden met 
een speciaal bedieningspaneel in de rustzone: de lichten, 
deursloten, verwarming en ramen laten zich met een druk op 
de knop bedienen. Idem voor de radio, muziek, de 
omgevingscamera en belangrijke gegevens over de huidige 
batterijstatus of rijtijden. Ook het infotainmentsysteem laat zich 
eenvoudig bedienen via de MAN Driver App.

Persoonlijke voorwerpen krijgen hun eigen plaats in de vele 
opbergvakken. De GX-cabine biedt de bestuurder namelijk 
1.148 liter ruimte. Het opbergconcept omvat een bijzondere 
innovatie: een moduleerbare opbergbox die volledig onder het 
bed schuift en uitgerust kan worden met een koelkast, een 
lade of een opbergvak. 

Een onafhankelijke airconditioning en bijkomende 
waterverwarming garanderen een aangename temperatuur en 
luchtkwaliteit in uw omgeving. De elektrische airconditioning 
werkt zelfs zonder koud reservoir (dat tijdens het rijden zou 
moeten worden opgeladen) en is dus op elk moment klaar 
voor gebruik. Zelfs in de zomer kan het tot 12 uur lang 
verfrissend koel blijven. Wanneer de vrachtwagen onderweg 
is, houdt de Climatronic van MAN de gekozen temperatuur 
volledig automatisch aan. Ook worden er comfortabele 
temperatuurzones in de cabine verzekerd, aangezien de voet- 
en hoofdruimte afzonderlijk worden bediend. Perfect om het 
hoofd koel en uw tenen warm te houden. Lawaai en licht 
worden bovendien kordaat buiten gehouden: samen met de 
geoptimaliseerde warmte-isolatie in de verlengde cabines en 
de overlappende gordijnrails vooraan zorgt de extra isolatie in 
de vloer en achterwand ervoor dat u steeds een deugddoende 
nachtrust geniet. Zo bent u steeds uitgerust en klaar om de 
uitdagingen van een nieuwe werkdag aan te gaan.

OP MAAT VAN DE BESTUURDER Rustgedeelte

1 Perfect voor onafhankelijke types:  
koelkast aan boord 

2 Extern opbergvak met led-verlichting met diverse 
kleurenopties

3 Rustige slaapomgeving: gordijnen voor privacy en 
duisternis

4 Entertainment: levendige led-weergave

1

3

2

4



ALLES IN ORDE.
Zowel in de stad als op langeafstandsroutes wordt het verkeer 
alsmaar veeleisender en complexer. We hebben dan ook alles 
in het werk gesteld om de cockpit zo bestuurdervriendelijk en 
georganiseerd mogelijk te maken. Schermen en 
bedieningselementen zijn nu van elkaar gescheiden in de 
ruimte. De leesafstanden en bereikbaarheid werden 
ergonomisch geoptimaliseerd: de gegevens worden op een 
grotere afstand weergegeven, waardoor ze gemakkelijker te 
interpreteren zijn, terwijl functies een kleurcode kregen en 
toetsen en schakelaars binnen handbereik staan. De focus ligt 
duidelijk op de belangrijkste domeinen. De bestuurder kan zijn 
blik gemakkelijk verplaatsen tussen de weg en de instrumenten, 
zonder dat hij wordt afgeleid. Alweer een bijdrage van MAN die 
het leven van bestuurders minder ingewikkeld en vermoeiend 
maakt. De bedieningselementen van het MAN-mediasysteem 

en MAN SmartSelect tonen zich erg gebruiksvriendelijk 
aangezien de bestuurder eenvoudig aanvoelt welke instelling 
momenteel geactiveerd is. Alle schermen en 
bedieningselementen in het voertuig volgen eenzelfde concept. 
Symbolen, kleuren, gebruik, alarm- en waarschuwingsgeluiden 
en design zijn consistent doorheen de cockpit. De sneltoetsen 
zijn individueel programmeerbaar en versnellen de handelingen. 
En dan hebben we het nog niet over het feit dat kennisgevingen 
in dertig verschillende talen kunnen worden weergegeven. 
Voor de spraakbediening is er keuze uit zes talen. Intuïtief in 
gebruik. De bedieningselementen – en de baanbrekende 
digitale componenten in het bijzonder – werden immers 
ontwikkeld door bestuurders voor bestuurders. Zo kan de 
bestuurder zich concentreren op wat echt belangrijk is: de 
lading en het transport.

OP MAAT VAN DE BESTUURDER Werkplaats en bediening

Theorie maal ervaring: de 
bedieningselementen van de nieuwe 
generatie MAN-vrachtwagens combineren de 
nieuwste wetenschappelijke analyses met 
inzichten vergaard tijdens intensieve 
wegtests met bestuurders.

Verscheidene functies zijn te selecteren 
uit lijsten. Een zachte aanraakrespons 

aan het begin en einde biedt een snelle 
oriëntatie met minimale afleiding.

Centraal in het bestuurdersoverzicht staat het volledig digitale combi-
dashboard, dat rijgegevens, gegevens van rijhulpsystemen, 
waarschuwingen, alarmen en nog veel meer weergeeft. Het wordt 
geflankeerd door een secundair scherm voor navigatie via de 
infotainmentmodule.

De schermen zijn op 
ideale leeshoogte en 
-afstand geplaatst

Bedieningselementen 
binnen handbereik



SLIM RIJDEN
Met navigatie, radio (standaard tot digitaal), video, telefoon en 
andere uitrusting op maat van vrachtwagens werpt het infotain-
mentsysteem van de nieuwe MAN TGX zich op als een communi-
catie- en multimediahub. Het is verkrijgbaar in vijf verschillende 
varianten, van Starter tot Advanced. Het 7"- en 12,3"-scherm – 
beide met briljante HD-resolutie – garanderen een schitterende 
weergave. Sneltoetsen en een USB-aansluiting maken deel uit 
van de standaarduitrusting en vanaf het Advanced-niveau zijn de 
toetsen volledig configureerbaar en kunnen er twee smartphones 
worden gekoppeld.

Het geheel laat zich op de klassieke manier bedienen met knop-
pen en MAN SmartSelect (beschikbaar voor de mediasystemen 
van het hogere gamma). In elk aspect gaat vertrouwdheid hand in 
hand met een innovatief comfort. Het resultaat is zichtbaar en 
voelbaar: hoogwaardige oppervlakken maken elke rit met de 
nieuwe MAN TGX bijzonder.

OP MAAT VAN DE BESTUURDER Infotainment

Infotainmentsysteem met 12"-scherm en MAN SmartSelect Infotainmentsysteem met 7"-scherm en MAN SmartSelect

Infotainmentsysteem met 12"-scherm en keuzeschakelaar

ALLES ONDER 
CONTROLE. 
De volledig opnieuw ontwikkelde bedieningselementen voor 
de automatische transmissie werden geïntegreerd in de 
rechterhendel op de stuurkolom. Dat maakt niet alleen ruimte 
vrij tussen de zetels, aangezien de gebruikelijke console 
tussen de zetels niet langer nodig is, maar komt ook de 
ergonomie en de veiligheid ten goede. Eveneens binnen 
handbereik – aan de rechterkant van het combi-dashboard – 
bevindt zich de schakelaar voor de elektrische handrem. Hij 
werd zo optimaal geplaatst ten opzichte van de 
versnellingsbakbediening en het contact. Het systeem kan op 
elk moment worden bediend, maar wordt voortaan ook 
automatisch geactiveerd wanneer het voertuig geparkeerd 
wordt en weer vrijgegeven wanneer het vertrekt. Ook dat idee 
creëert extra ruimte waar vroeger een hefboom nodig was. Zo 
bieden de brede cabines bijna een volledige vierkante meter 
ruimte tussen de bestuurdersstoel en passagiersstoel. Ruimte 
en comfort in een klasse die enkel MAN kan aanbieden. Een 
hele opluchting als iedereen bumper aan bumper staat en de 
straten een puinhoop zijn.



MAN PLAATST 
VEILIGHEID 
VOOROP. ALTIJD.
MAN heeft de juiste cabine voor elke behoefte en biedt een 
onovertroffen veiligheid, comfort en ergonomie, waar u zich 
ook bevindt. Onze cabines zijn ontworpen met het oog op een 
maximale concentratie zonder vermoeidheid, ontspannende 
pauzes en een onberispelijke bescherming van de inzittenden. 
Alle cabines bieden een optimale bescherming dankzij talloze 
voorzieningen, zoals een spiegelsysteem met hoofdspiegel en 
breedhoekspiegel, een grote trottoirspiegel en een voorspie-
gel. Van een dode hoek is nagenoeg geen sprake meer. Voor 
een nog betere zichtbaarheid kunnen de infotainmentsyste-
men MAN Media Truck Advanced en Navigation worden gele-
verd met een achteruitrijcamera. Zo kan het scherm worden 
gebruikt om de beelden van een achteraf geïnstalleerde 
camera weer te geven.

OP MAAT VAN DE BESTUURDER Cabineafmetingen OP MAAT VAN DE BESTUURDER Cabineafmetingen

GEWELDIG TRIO.

GX-CABINE: 
DE GROOTSTE 

(breed, lang, extra hoog)

GM-CABINE: 
DE ROYAALSTE 

(breed, lang, middelhoog)

GN-CABINE: 
DE RUIMSTE
(breed, lang, 

standaardhoogte)

B × L × H (MM) 2.440 x 2.280 x 2.150 2.440 x 2.280 x 1.940 2.440 x 2.280 x 1.660

SLAAPGELEGENHEID 2 2 1

SEGMENT Langeafstandstransport Langeafstandstransport
Speciale toepassingen voor lokaal 

transport (bv. bouwmaterialen, 
hout)

DE VOORDELEN IN EEN 
OOGOPSLAG

�	Een van de meest volumineuze 
in Europa

�	Extra stahoogte: 2.100 mm 
�	Twee comfortabele bedden

�	Volledige stahoogte 
�	Ruim interieur 
�	Tweede bed mogelijk

�	Compacte afmetingen
�	Gemakkelijke doorgang
�	Comfortabel bed standaard
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VERMOGEN VAN 
BEGIN TOT EINDE.
Wie de top wil bereiken, heeft vermogen en een efficiënte 
krachtontplooiing nodig. Voor zijn nieuwe TGX biedt MAN de 
keuze uit drie motoren: de MAN D38, onze motor voor zware 
toepassingen, die voornamelijk wordt gebruikt voor 
langeafstandsvervoer, de D26 en de nieuwe MAN D15. Elk van 
deze krachtbronnen toont zich uiterst performant en verenigt 
efficiëntie met de bekende betrouwbaarheid van MAN om uw 
nieuwe vrachtwagen tot een sterk en kostentransparant lid van 
uw onderneming te maken. Dankzij de SCR-katalysator en het 
geoptimaliseerde warmtebeheer zijn alle MAN-motoren 
bovendien tot in de puntjes voorbereid op de strengere Euro 
6d-emissienormen.

Sterke prestaties en lage emissies? De prestatie-update voor 
de MAN D26 was voornamelijk toegespitst op een aangepast 
verbrandingsconcept en de beperking van vermogensverlies. 
Dat kan alleen door de efficiëntie van de motor te optimaliseren. 
Met zijn nieuwe voertuigen bewijst MAN dat beide facetten wel 
degelijk verenigbaar zijn. Maar wat echt telt, is hoeveel lading 
er van A naar B kan worden vervoerd. Met de nieuwe MAN 
D15 kan dat wel eens gevoelig meer zijn dan u denkt. Deze 
MAN-motor is lichter dan zijn voorganger, de MAN D20, 

waardoor u niet hoeft te aarzelen om er nog een schepje 
bovenop te doen. Samen reduceren de efficiëntieverhogende 
productinnovaties het brandstofverbruik van een standaard 
trekker met oplegger en D26-motor (Euro 6d) uit de nieuwe 
vrachtwagengeneratie van MAN met maar liefst 8,2 procent in 
vergelijking met een voertuig uit 2018 (Euro 6c). Dat werd 
bevestigd tijdens een testrit door TÜV Süd.

Bovendien hebben we ook diverse digitale tools die u op elk 
moment kunnen helpen om het maximum uit onze performante 
motoren te halen. Met MAN Perform bezorgen we u 
bestuurderspecifieke gegevens die u kunt gebruiken om de 
rijprestaties te beoordelen en te verbeteren, bijvoorbeeld op 
het vlak van kostefficiëntie. Ter ondersteuning voor elke rit 
bieden we ook de dienst MAN EfficientCruise® aan. Deze 
snelheidsregelaar op basis van gps-informatie analyseert de 
route en bepaalt automatisch de meest kostefficiënte rijstijl en 
snelheid. Nieuw is dat het systeem voortaan ook rekening 
houdt met de gekozen route in het navigatiesysteem en met 
de geldende snelheidsbeperkingen. Het is slechts een van de 
vele ideeën waarmee MAN uw onderneming helpt om haar 
doelstellingen te realiseren.

UITZONDERLIJKE EFFICIËNTIE EN ZUINIGHEID Inleiding



Voor de MAN D26 was ons motto ‘We can do better’. De 
prestatie-update was voornamelijk toegespitst op een aangepast 
verbrandingsconcept en de beperking van vermogensverlies. 
Dat kan alleen door de efficiëntie van de motor te optimaliseren. 
Hoewel het brandstofverbruik erg laag bleef, nemen de 
prestaties een hoge vlucht: hij biedt 70 kilogram meer 
laadvermogen, 10 pk meer vermogen en ruim 100 Nm extra 
koppel. Kortom: alles om uw onderneming vooruit te helpen. 

De MAN D38 voor de nieuwe MAN TGX is nog steeds de 
krachtpatser onder de MAN-motoren en voelt zich vooral thuis 
op langeafstandsroutes. Met zijn drie vermogensniveaus van 
397 kW (540 pk), 427 kW (580 pk) en 472 kW (640 pk) kan hij 

zelfs de zwaarste belasting en de steilste helling ter wereld aan. 
De common-rail diesel heeft een extreem hoge injectiedruk tot 
2.500 bar en een krachtige ontstekingsdruk van 250 bar en 
levert consequent de beste tractie in combinatie met een laag 
brandstofverbruik. De tweefasige turbo met intercooler zorgt 
ervoor dat de motor optimaal wordt gevoed met 
verbrandingslucht. 

Beide motoren zijn ook klaar voor de nieuwe emissienormen, 
aangezien ze naast hun EGR-systeem (uitlaatgasrecirculatie) 
ook voorzien zijn van een SCR-systeem (selectieve katalytische 
reductie) om hun NOx-uitstoot te neutraliseren. Zo geniet u een 
schone en krachtige route naar de toekomst.

UITZONDERLIJKE EFFICIËNTIE EN ZUINIGHEID De D26- en D38-motoren

Nieuw in de MAN D26 en D38:
�	Verbeterde common-rail injectie
�	Verbeterd warmtebeheer

BEPROEFDE PRESTATIES OPGEWAARDEERD: 
DE MAN D26- EN D38-MOTOREN.



MAN D15
De MAN-strategie voor Euro 6d: 
uiterst efficiënte uitlaatgasreiniging 
met een nauwkeurige combinatie 
van motortechnologie en 
nabehandeling.

MAAKT VORDERING TOT KINDERSPEL:  
DE MAN D15.
De nieuwe reeks MAN D15-motoren maakt komaf met het 
EGR-systeem dankzij de verbeterde SCR-technologie en de 
uitgebreide beschikbaarheid van AdBlue®. De 
uitlaatgasnabehandeling door de SCR-katalysator en het MAN 
CRT-systeem (continu regenererende filter) garanderen schone 
uitlaatgassen die aan de wetgeving voldoen. 

Bovendien is hij even mild voor de servicekosten als zuinig met 
emissies. Dankzij de vereenvoudigde constructie kunnen 
onderhoudswerken nog sneller worden uitgevoerd, waardoor 

de kosten dalen. De nieuwe MAN D15 oogt zelfs slanker en 
werd gevoelig compacter dan zijn voorganger. In combinatie 
met de geoptimaliseerde aandrijving werd het gewicht met 
284 kg verlaagd, waardoor het laadvermogen steeg.

Efficiëntie staat altijd bovenaan het prioriteitenlijstje bij MAN-
motoren. Daar kunt u op rekenen. Tot slot konden we nog 
maar één component verbeteren: de chauffeur. En daar zijn 
we ook mee begonnen: eerst via de weergave van 
efficiëntiegegevens en rijhulpsystemen zoals MAN 

EfficientCruise®, de snelheidsregelaar met gps-ondersteuning 
die de route analyseert en de snelheid automatisch aanpast 
aan de meest kostefficiënte rijstijl. Vervolgens voegden we een 
bestuurderstraining op maat toe, gebaseerd op de gegevens 
van uw specifieke MAN-vrachtwagen, die voortdurend digitaal 
worden geregistreerd en geëvalueerd. Samen vormen ze de 
ideale basis voor het perfecte samenspel tussen mens en 
MAN.

UITZONDERLIJKE EFFICIËNTIE EN ZUINIGHEID De D15-motor



DE MAN TGX IS AFGESTEMD OP 
EEN MAXIMALE EFFICIËNTIE.
MAN heeft de efficiëntie naar een hoger niveau getild met de 
MAN TipMatic®. Met dit systeem herkent het voertuig 
automatisch de belading en helling en past het de 
schakelstrategie daaraan aan. Of de vrachtwagen nu leeg of 
volgeladen is, MAN TipMatic® selecteert automatisch de ideale 
versnelling om weg te rijden. Bovendien garanderen de brede 
versnellingsspreiding en de hellingsherkenningssoftware 
uitstekende prestaties bij het vertrekken. ‘SmartShifting’ is een 
verdere evolutie van het bekende ‘SpeedShifting’ en 
minimaliseert schakelonderbrekingen in de tractie, bijvoorbeeld 
op een helling.

‘Idle Speed Driving’ maakt het mogelijk om op comfortabele 
wijze stationair te vertrekken en te rijden. Deze functie stelt de 
bestuurder in staat om de vrachtwagen nauwkeurig en gevoe-
lig te manoeuvreren of ‘gewoon met de stroom mee te rijden’ 
in traag verkeer op de snelweg. Als de vrachtwagen ooit vast 
komt te zitten in sneeuw of vochtig, los terrein, maakt een 
andere functie het gemakkelijker om hem los te ‘schommelen’ 
door automatisch de juiste versnelling te selecteren.

MAN TipMatic® onthoudt de schakelstrategie en 
schakelfuncties in de regeleenheid van het systeem. Zo kan 
het schakelgedrag telkens opnieuw worden aangepast aan de 
kenmerken van de opdracht. Dat impliceert dat het vanaf de 
start gericht is op efficiëntie. MAN TipMatic® bevat ook 
voorgeprogrammeerde rij-instellingen voor diverse rijsituaties, 
zoals het brandstofbesparende Efficiency-programma, de 
Manoeuvre-modus, programma’s voor zware lasten en de 
Performance-modus voor een wendbaarder rijgedrag. Zo 
weet uw truck altijd en overal maximaal te presteren.

UITZONDERLIJKE EFFICIËNTIE EN ZUINIGHEID Inleiding



DE MAN TGX KENT ELKE HELLING –  
EN DE IDEALE VERSNELLING DAARVOOR.
Om verder te geraken met één brandstoftank moet u een meer 
anticiperende rijstijl aannemen. Bij MAN doet de vrachtwagen 
dat voor u. De gps-ondersteunde MAN EfficientCruise®-
snelheidsregelaar van de nieuwste generatie is verkrijgbaar 
sinds 2016. Met behulp van opgeslagen kaartgegevens en de 
gps-positie van de vrachtwagen herkent hij hellingen en 
afdalingen op de geplande route en past hij de snelheid 
voortdurend aan om de efficiëntie te verzekeren. 

Daarbij maakt hij gebruik van dynamische veranderingen in 
kinetische energie, bv. om onnodig terugschakelen op hellingen 
te voorkomen. Als de nieuwe functie ‘Include infrastructure’ 
geactiveerd is, worden bijkomende kaartgegevens betreffende 
de transportinfrastructuur (bochten, rotondes, afritten en 
snelheidsbeperkingen) gebruikt om een energie-efficiënte rijstijl 
te berekenen. Als de optie ‘Speed Regulation’ geactiveerd is, 
beperkt het systeem bovendien het aandrijfvermogen om het af 
te stemmen op de situatie – vroeger dan de meeste bestuurders 
zouden doen – en zo zuinig mogelijk te vertragen, bijvoorbeeld 
wanneer het voertuig een rotonde nadert. 

MAN EfficientCruise® heeft nog meer intelligente, 
efficiëntieverhogende functies: met ‘Dynamic Sailing’ laat de 
software uw vrachtwagen elegant en automatisch freewheelen 
bij dipjes en bij het begin van afdalingen. Zo wordt het zuinigste 
werkingsbereik van de motor gebruikt in plaats van het relatief 
inefficiënte deelbelastingsbereik. De bestuurder krijgt bovendien 
nog meer concrete ondersteuning: in de modus ‘Variable Top 
Speed’ kan de bestuurder de snelheid manueel instellen door 
het gaspedaal in te drukken – maar op de achtergrond bepaalt 
de nieuwe MAN EfficientCruise® nog steeds de zuinigste 
rijmodus. Op basis daarvan worden meldingen en kleine 
symbolen op het instrumentenbord weergegeven, die de 
bestuurder aanbevelingen geven om nog kostefficiënter te 
werken.

UITZONDERLIJKE EFFICIËNTIE EN ZUINIGHEID MAN EfficientCruise® 

Efficiëntieverhogende aanbevelingen op het 
scherm van de bestuurder, bv. ‘Voet van het 
gaspedaal’



GEBOUWD VOOR EFFICIËNTIE. 
Altijd geschikt voor de taak.
De nieuwe MAN TGX is verkrijgbaar in een standaardhoogte, 
met een middelhoog koetswerk met een ruime bodemvrijheid, 
en als een ultralage versie met een extreem lage bovenrand 
voor grote volumes.

Comfort? Een berekende gok.
Alle componenten van het MAN TGX-chassis zijn ontworpen 
met het oog op comfort, veiligheid en een optimale 
kostefficiëntie. De hypoïde aandrijfas onderscheidt zich door 
een laag gewicht, een hoog draagvermogen, een groot 
prestatiebereik en grote intervallen tussen oliewissels. De 
motoren uit de MAN D26- en MAN D38-reeks zijn eveneens 
ontworpen voor onderhoudsintervallen tot 140.000 km.

Ideaal voor langeafstandsroutes – en verder.
De compacte batterijbehuizing en de luchttank achteraan 
zorgen voor een maximaal tankvolume. De brandstoftank van 
corrosiebestendig aluminium heeft een totale inhoud van 
1.380 liter. In deze versie met trede wordt het AdBlue®-
reservoir standaard verwarmd en biedt het gecombineerde 
design een betere benutting van de installatieruimte dan twee 
afzonderlijke tanks. Ook het ontwerp, de levensduur en het 
uitzicht van de tank werden verbeterd door de binnenkant van 
de AdBlue®-tank te coaten met plastic, door geluidswerende 
technologie te gebruiken en door onderdelen zoals de vulhals, 
peilindicatoren en ventilatie te optimaliseren. De aluminium 
versie is ongeveer 30 procent lichter dan een stalen 
brandstoftank. 

Bovendien verenigt de X-controlearm de draagarm en 
stabilisatorstang in een enkel onderdeel. Dat garandeert een 
uitstekende rij- en richtingsstabiliteit en verhoogt tevens het 
laadvermogen omdat het voertuig lichter is.

UITZONDERLIJKE EFFICIËNTIE EN ZUINIGHEID Laadvermogen en tankvolume

SUCCES WORDT 
GEHEEL BEPAALD DOOR 
DE AANDRIJVING:  
HY-1344.
Voor langeafstandstransport met voertuigen met een brutogewicht tot 
44 ton wordt een hypoïde as gebruikt in combinatie met een uiterst 
efficiënte aandrijving met overbrengingsverhoudingen van 2,31 tot 
2,85. De nieuwe, bijzonder lange overbrengingsverhouding van i = 2,31 
vermindert het aantal rotaties dat nodig is bij standaard langeafstands-
voertuigen met ongeveer 100 t/min in vergelijking met de langste as die 
eerder werd gebruikt (i = 2,53). De lagere rotatiesnelheid verlaagt het 
brandstofverbruik.

UITZONDERLIJKE EFFICIËNTIE EN ZUINIGHEID  Hypoïde as
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NON-STOP AAN 
HET WERK.
Alleen een rijdende vrachtwagen is een goede vrachtwagen. 
Ongeplande stilstandtijd en het bijbehorende tijd- en 
inkomensverlies willen we liefst voorgoed afschaffen. De 
nieuwe generatie MAN-vrachtwagens staat ook aan uw zijde. 
Zo geniet u vanaf de eerste dag de ultieme kwaliteit waarvoor 
MAN bekendstaat. In die mate zelfs dat ze zich door niets 
laten tegenhouden. Maar als u ons toch nodig hebt, staan we 
steeds voor u klaar. Bij pech doen we al het mogelijke om u zo 
snel mogelijk weer op weg te helpen. We bewegen hemel en 
aarde om u mobiel te houden. Kortom: waar een MAN-
werknemer is, is een weg.

Zo maakt MAN ServiceCare indruk met zijn toekomstgerichte 
planning en slimme bundeling van onderhoudsafspraken. 
Proactief onderhoudsbeheer maakt namelijk deel uit van MAN 
DigitalServices en informeert de werkplaats ruimschoots op 
tijd wanneer uit voertuiganalyses blijkt dat er een ingreep nodig 
is. We nemen dan contact met u op via e-mail en maken een 
serviceafspraak voor de pechsituatie zich voordoet. Ook qua 
financiering kunt u rekenen op MAN: MAN Financial Services 
speelt in op uw behoeften en houdt u steeds mobiel. En 
dankzij de truckleasing van MAN Rental kunt u zelfs bottlenecks 
opvangen en flexibel inspelen op een hogere vraag. Wij hebben 
alles onder controle, zodat uw hoofd vrij blijft voor de weg.

GEOPTIMALISEERDE UPTIME Inleiding

BETROUWBAAR, ZOALS ALTIJD.
Het nieuws herhaalt zich: het TÜV-rapport over 
bedrijfsvoertuigen heeft opnieuw bevestigd dat MAN-
vrachtwagens een indrukwekkend hoge kwaliteit bieden. 
Vooral als het gaat om de betrouwbaarheid op lange termijn 
bezet ons park van vier en vijf jaar oude vrachtwagens de 
hoogste plaatsen. Onze vorige prijzen hebben ons alleen maar 
aangemoedigd om nog beter te doen. Met succes dus, want 
het aandeel defectvrije voertuigen in de belangrijkste inspecties 
is opnieuw gestegen. Onze betrouwbaarheid steunt op 

verscheidene facetten. Het eerste daarvan is ons voortdurend 
groeiende gamma van rijhulpsystemen, die moeilijke situaties 
voorzien en ze vervolgens helpen te vermijden.

Een ander facet is onze toewijding aan kleine dingen. Zo zijn 
we er in het geval van de elektriciteit van de nieuwe MAN TG 
bijvoorbeeld trots op dat we niet één draad meer leggen dan 
uw configuratiebehoeften vereisen. Ook is de bedrading zelf 
nu beschermd door nog soepelere en elastischere materialen 

en werd het aantal verbindingen teruggebracht. We hebben 
ook de totale draaddikte verminderd, wat op zijn beurt het 
gewicht beperkt en dus het laadvermogen verhoogt. Het 
nieuwe modulaire bedradingsconcept biedt extra voordelen 
doordat verzoeken van klanten eenvoudig kunnen worden 
geïntegreerd en reparaties snel kunnen worden uitgevoerd 
dankzij prefabsets. Samen resulteren ze in kortere 
stilstandtijden en een elektrisch systeem met betere algemene 
prestaties.

GEOPTIMALISEERDE UPTIME Betrouwbaarheid



DE SNELSTE WEG IS DE 
INFORMATIESNELWEG.
Regelmatig onderhoud is de sleutel tot succes. Herstellingen 
kunnen sneller worden uitgevoerd en de optimaal 
geconfigureerde voertuigtechnologie maakt het zelfs mogelijk 
om het brandstofverbruik te verlagen. Met MAN ServiceCare 
nemen we de organisatie graag voor onze rekening. Om te 
beginnen worden de gegevens van uw voertuig online 
doorgestuurd naar het MAN Servicing Data Portal, en dat 
conform de digitale diensten die u hebt gereserveerd. Op 
basis daarvan plant uw servicepunt alle nodige 
onderhoudsingrepen, informeert het u telefonisch over 
komende afspraken en coördineert het de uitvoering in 
samenspraak met u. Zo kunt u zich volledig concentreren op 
uw kernactiviteiten en zorgen wij ervoor dat al uw voertuigen 
op alles voorbereid zijn. 

Onderweg is een snelle en eenvoudige communicatie de beste 
manier om uw bedrijf draaiende te houden. In dat verband is 
onze MAN Driver App uw ideale partner. Dankzij MAN Service 
Point Search en de directe identificatiefunctie voor controle-
lampjes en schakelaars via visuele symboolherkenning (snelle 

handleiding) hebt u steeds een MAN-professional op zak. Voor 
vertrek kan de bestuurder de checklist van de app gebruiken 
om voertuigschade en andere defecten te documenteren, te 
ondertekenen en op te slaan. De schade die in de controle 
voorafgaand aan het vertrek wordt vastgesteld, kan door de 
fleetmanager worden bekeken op het RIO-platform. Hij kan ze 
ook downloaden als pdf en – via MAN ServiceCare – recht-
streeks naar het juiste MAN-servicepunt versturen. En als het 
ergste scenario niet kan worden vermeden, kunnen alle gege-
vens en beelden rechtstreeks naar de fleetmanager worden 
gestuurd en kan de mobiliteitsdienst MAN Mobile24 worden 
geactiveerd. Via onze mobiliteitsdienst kunt u uw exacte loca-
tie meedelen en de aankomst van de pechdienst opvolgen.

Voor wie nog meer service wil, biedt MAN ook 
onderhoudscontracten aan. Naargelang uw pakket nemen we 
dan het onderhoud of zelfs bijkomende herstellingen voor 
onze rekening, en dat tegen een vaste prijs waar u op kunt 
rekenen.

GEOPTIMALISEERDE UPTIME Fleetbeschikbaarheid

OPEN WEGEN 
VOOR ALLES 
WAT U NODIG 
HEBT.
De wegen zijn al druk genoeg. Bij MAN krijgt u een vippas voor 
al uw behoeften. We houden onze beschikbaarheid hoog 
zodat u steeds alle mogelijkheden hebt. Afspraken worden 
snel en flexibel ingepland. Uw MAN-servicepartner is 
beschikbaar van de vroege tot de late uurtjes en via de 
mobiliteitsdienst MAN Mobile24 kunt u ons de klok rond 
bereiken in 28 verschillende landen. Uw klanten wachten niet: 
daarom staan wij voor u klaar, ongeacht wat u nodig hebt en 
wanneer u ons nodig hebt.

GEOPTIMALISEERDE UPTIME Betrouwbaarheid

80 procent van alle relevante wisselstukken 
zijn te allen tijde beschikbaar in onze 
werkplaatsen en 95 procent is ten laatste de 
volgende dag beschikbaar. Speciale 
onderdelen kunnen binnen een week worden 
geleverd. Wie liever wat langer wacht, 
moeten we helaas teleurstellen.
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VOLGENDE AFRIT:  
MAN.
Waar de weg u ook brengt, onze oplossingen staan steeds 
binnen handbereik. We zijn beschikbaar in maar liefst 2.000 
servicepunten in heel Europa, en dat van de vroege tot de late 
uurtjes. We zijn altijd op de hoogte en weten wat u drijft: met 
een systematische analyse van voertuiggegevens en vragen 
van klanten als basis ontwikkelen we voortdurend nieuwe 
toekomstgerichte digitale oplossingen. De constante stroom 
aan voertuiggegevens en intelligente gegevensanalyses vormt 
de basis voor het alsmaar grotere gamma exclusieve en 
klantgerichte digitale oplossingen, waarmee u het maximum 
uit uw vrachtwagen kunt halen, ongeacht of u bestuurder, 
fleetmanager of zakenpartner bent! 

Kortom, uw uitdagingen zijn onze uitdagingen en we werken 
steeds aan moderne antwoorden op uw vragen, nog voor u ze 
gesteld hebt. Persoonlijk, competent en afgestemd op uw 
prioriteiten.

STERKE PARTNER Inleiding

TECHNOLOGIE, 
AANGEVULD 
MET EEN BREDE 
WAAIER AAN 
ERVARING. 
MAN bouwt al 105 jaar bedrijfsvoertuigen. Gedurende dat 
succesverhaal hebben we non-stop nieuwe oplossingen 
ontwikkeld voor onze klanten. In de loop der jaren hebben we 
nooit verzaakt aan de compromisloze betrouwbaarheid van 
MAN, onze kennis van wat echt belangrijk is voor transporteurs 
en onze passie voor vrachtwagens, die ons ertoe aanzet om 
voortdurend te blijven verbeteren. 

De omstandigheden op de weg evolueren voortdurend – en 
dat geldt ook voor de behoeften van mensen die dagelijks heel 
wat kilometers afleggen. Aangezien MAN zich uitsluitend 
engageert voor bedrijfsvoertuigen, kennen we als geen ander 
de uitdagingen die de steeds toenemende transport- en 
verkeersvolumes met zich meebrengen. En omdat we van 
technologie houden, werken we altijd aan nieuwe, 
baanbrekende oplossingen. Dat maakt ons tot een sterke en 
visionaire partner. Een vrachtwagenleven lang.

STERKE PARTNER Competentie



DE MAN TGX: IETS  
VOOR IEDEREEN.
Uitstekende compatibiliteit met het koetswerk, een ordelijk 
frame, een hoog laadvermogen en een superieur rijgedrag: de 
nieuwe MAN TGX voldoet tot in het kleinste detail aan de 
hoogste verwachtingen. Het gamma varieert van een 
4×2-trekker met oplegger tot een 8×4/4-chassis of een zware 
trekker van 8×4/4 met een totaal sleepgewicht tot 250 ton. 
Naast de standaardhoogte is er ook een lager model 
beschikbaar voor volumineuze transporten en een middelhoog 
koetswerk voor terreingebruik. Het robuuste, stijve frame, 
gemaakt van fijn generfd staal met hoge treksterkte, garandeert 
een optimale compatibiliteit met het koetswerk. Een frame met 
vrije bovenrand, een slim ontworpen patroon van 
bevestigingsgaten en tal van sectorspecifieke bevestigingen 
maken het zo eenvoudig mogelijk om het koetswerk – indien 
nodig – met de bewegende onderdelen te verbinden. 

Bovendien biedt de nieuwe MAN TGX-generatie bijkomende 
elektronische interfaces om gegevens te delen met het 
koetswerk. Behalve de interface achter de voorflap is het nu 
ook mogelijk om er een achter de cabine te plaatsen.

Het mediasysteem van MAN maakt het mogelijk om apps van 
derden met koetswerkfuncties te integreren. Met het ABBI-
portaal voor koetswerkbouwers (www.abbi.man-mn.com) 
kunnen geregistreerde koetswerkfabrikanten hun bestellingen 
bovendien al in een vroege fase van de configuratie bekijken, 
zodat de levering van het volledige voertuig met meer zekerheid 
en nauwkeurigheid kan worden gepland en berekend. 

De optionele volledige luchtvering met vier luchtbalgen die ver 
van elkaar staan, garandeert een optimale veiligheid en een 
maximaal comfort op de weg. Voor koetswerken met een 
hoog zwaartepunt verzekeren de continu variabele 
schokdempers (CDC) een uitstekende rijstabiliteit. 

De MAN TGX met MAN D38-motor kan zelfs de zwaarste 
sleepopdrachten aan. Met een vermogen van 397 kW (540 pk) 
tot 471 kW (640 pk) leent hij zich perfect voor taken met een 
hoog totaal sleepgewicht, zoals het vervoeren van 
bouwvoertuigen, zware kipkoetswerken en andere zware 
toepassingen.

STERKE PARTNER Compatibiliteit van koetswerken
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Veilig naar uw bestemming en terug. Deze wens heeft 
voorrang. Naast het beschermen van bestuurders en andere 
weggebruikers is ook kostefficiëntie een belangrijk aspect. 
Want zelfs als de bestuurder en het voertuig ontkomen zonder 
ernstige verwondingen of schade, gaat er nog iets anders 
verloren: de kostbare tijd die nodig is om het ongeval te 
registreren en te melden. Om ongeplande stilstandtijden te 
vermijden, hebben we de nieuwe MAN TGX tot uw persoonlijke 
veiligheidsexpert gemaakt.

Hij beschermt u via zijn versterkte cabine en actieve 
rolstabilisatie. Hij waarschuwt u via de afslag- en 
rijstrookwisselassistent en houdt alles in het oog tijdens het 
afslaan of parkeren dankzij BirdView*. Zijn noodstopsysteem 
en rijstrookassistent kijken zelfs enkele seconden in de 
toekomst. Toch hebben assistenten een ondersteunende rol: 
het laatste woord is altijd aan de chauffeur.

VEILIGHEIDS- EN RIJHULPSYSTEMEN Inleiding

* MAN Individual-pakket

BESCHERMENGEL 
INBEGREPEN.



DE VEILIGHEIDS- EN 
RIJHULPSYSTEMEN VAN MAN
Turn Support 
Turn Support (afslagsysteem) controleert de zone aan de 
passagierszijde van de wagen. Het driefasige 
waarschuwingssysteem stelt de bestuurder in staat om 
ongevallen op tijd te voorkomen, bv. door de afslag af te 
breken. 

Lane Change Support (LCS)
Met behulp van radarsensoren controleert Lane Change 
Support (LCS) de zones links en rechts van de rijstrook van het 
voertuig bij snelheden boven 50 km/u. Wanneer de sensoren 
een gevaar detecteren bij het veranderen van rijstrook, krijgt de 
bestuurder een vroegtijdige waarschuwing om een eventuele 
aanrijding met andere weggebruikers te voorkomen.

Lane Departure Warning (LDW)
Een geluidssignaal waarschuwt de bestuurder wanneer hij van 
zijn rijstrook afwijkt. 

Lane Return Assist (LRA)
Wanneer de vrachtwagen van zijn rijstrook afwijkt, leidt een 
stuurcorrectie het voertuig terug. Het voertuig wordt 
automatisch gestuurd tot het de normale rijstrookpositie 
bereikt. Het wordt niet continu op zijn rijstrook gehouden.

Emergency Brake Assist
Waarschuwt de bestuurder voor een dreigende aanrijding en 
remt indien nodig automatisch af.

MAN AttentionGuard
Het aantal afwijkingen en stuurinterventies van de rijstrook 
wordt voortdurend geanalyseerd en er worden conclusies 
getrokken over de geschiktheid van de bestuurder om te 
rijden. AttentionGuard gaat ervan uit dat het vermogen van de 
bestuurder om het voertuig goed binnen de rijstrook te houden, 
afneemt wanneer zijn aandacht verslapt.

Traffic Jam Assist
Op snelwegen of andere goed aangelegde hoofdwegen kan 
de fileassistent zelfstandig de aandrijving, de remmen en het 
stuur van het voertuig bedienen. Zo kan het voertuig geheel 
autonoom vertragen en stoppen achter een voorligger en weer 
vertrekken wanneer de voorligger vertrekt.

VEILIGHEIDS- EN RIJHULPSYSTEMEN

ACC Stop&Go
De snelheidsregelaar met Stop&Go-functie regelt automatisch 
de snelheid en afstand tot de voorligger. De gewenste snelheid 
wordt gehandhaafd zonder dat de bestuurder het gaspedaal 
hoeft aan te raken. De vrachtwagen remt automatisch tot 
stilstand en vertrekt automatisch terug na korte stops.

Bestuurdersairbag
De in het stuurwiel geïntegreerde airbag en de gordelspanner 
in de gordelvergrendeling aan bestuurderszijde worden via een 
gezamenlijke trigger geactiveerd bij een aanrijding: wanneer 
de vrachtwagen een kritieke vertraging detecteert – 
bijvoorbeeld bij een aanrijding – worden de airbag en 
gordelspanner parallel geactiveerd.

High Beam Assist
Naargelang de rijsituatie optimaliseert High Beam Assist het 
gebruik van de grootlichten. Zo voorkomt het systeem dat 
tegenliggers of voorliggers worden verblind door de koplampen 
automatisch te dimmen.



Zowel de airconditioning als de koelkast van het voertuig bevatten 
gefluoreerde broeikasgassen (R134a / GWP 1430 tot 1,15 kg; 1,6445 t 
CO2 dienovereenkomstig).

Sommige van de in deze brochure afgebeelde kenmerken maken 
geen deel uit van de hier beschreven productiereeks.
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www.man.be
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