DEN NYE MAN
TRUCK GENERATION
UDSTYRSPAKKER TIL ALLE FORMÅL

MAN
UDSTYRSPAKKER

FØRERHUSE TIL ALLE BEHOV

Mange af vores udstyrspakker er specielt tilpasset de enkelte førerhuse i de forskellige
lastbilmodeller. På de efterfølgende sider beskriver vi vores udstyrspakker og refererer
til specifikke førerhuse og du kan, herunder, se beskrivelsen af de enkelte førerhuse.

Behageligt, komfortabelt, sikkert, nødvendigt, individuelt

Der er mange overvejelser ift. valg af ekstraudstyr til din MAN
lastbil. Stort set alle vores kunder, vælger at opgradere grund
køretøjet med én eller flere udstyrspakker.
Nogle ønsker komfort og vælger udstyr, der skal gøre lange ture
mere behagelige. Andre vil gerne have så højt et sikkerhedsniveau
som muligt, både til gavn for chaufføren og for andre trafikanter.
Vi har det hele til din MAN lastbil og der findes et utal af mulig
heder – både som pakker og som enkelt optioner.
Vores udstyrspakker er sammensat af en hel række udstyrs
detaljer som logisk passer sammen. Samtidig er der store
økonomiske fordele ved at vælge en udstyrspakke, fremfor at
vælge enkelt optioner.

Det skal være let og overskueligt

For at gøre det let at overskue mulighederne, har vi samlet alle
udstyrspakker i én brochure, uanset hvilken af vores lastbil
modeller, du har brug for.

GM FØRERHUS

GN FØRERHUS
DET RUMMELIGE

DET KOMFORTABLE

TM FØRERHUS

TN FØRERHUS

NN FØRERHUS

CC FØRERHUS
DET KOMPAKTE

MANDSKABS-FØRERHUS

2240 x 2280 x 2150

2240 x 2280 x 1940

2440 x 2280 x 1660

2240 x 2280 x 1930

2240 x 2280 x 1650

2240 x 1880 x 1645

2240 x 1620 x 1585

2240 x 2790 x 1645

2

2

1

1

1

-

-

-

TGX

TGX

TGX

TGL / TGM / TGS

TGL / TGM / TGS

TGS

TGL / TGM

TGL / TGM

Fjerntransport

Fjerntransport

Specialopgaver
i lokaltransport
(f.eks. byggematerialer, træ)

Tunge specialtransporter i
national langturskørsel

Lokaltransport og disributions
kørsel, off-road transport

Lokaltransport og disributions
kørsel, anlægskørsel,
kommunal kørsel

Lokaltransport og disributions
kørsel, off-road transport

Anlægskørsel,
kommunal kørsel

DET MAKSIMALE

B x L x H (mm)
Køjer
Leveres til
Segment
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GX FØRERHUS

DET STORE

DET FLEKSIBLE

DET PRAKTISKE

DN FØRERHUS
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Førerassistentpakke

Sikkerhedspakke

– Nødbremsesignal, aut. advarselsblink

– Nødbremsesignal

– Drejeassistent

– Lane Return Assist (LRA)
– MAN ComfortSteering

– Fartpilot ACC
– Brandslukker

– Betjening af elektronisk

parkeringsbremse på instrumentpanel

Sikkerhedspakke
Advanced

Sikkerhedspakke
Lys & Udsyn

Sikkerhedspakke
Lys & Udsyn Plus

– Nødbremsesignal

– Kørelys, lysdiode

– Kørelys, lysdiode

– Brandslukker

– Vinduesviskere, aut. m/regnsensor

– Betjening af elektronisk

– Blinklys i siden, lysdiode

– MAN TipMatic m/retarder

– Kurvelys, lysdiode

– Fartpilot ACC

– Kørelyskontakt, aut. m/lyssensor

– Førerairbag m/selestrammer

– Forlygte, lysdiode

parkeringsbremse

– Nødopbremsningsassistent

– Kørelyskontakt, aut. m/lyssensor

– Vinduesviskere, aut. m/regnsensor
– Forlygte, lysdiode

– Blinklys i siden, lysdiode

– Tågeforlygte, lysdiode

– Tågeforlygte, lysdiode
– Kurvelys, lysdiode

– Lygtefunktionstest

– Lygtefunktionstest

– Baglygte, lysdiode

– Forlygterengøringssystem
– Fjernlysassistent

DIN SKYTSENGEL

4

SIKKERHED
OG ASSISTENTSYSTEMER

Når trafikken slår knuder, hjælper
køassistent-funktionen med at holde
retningen i vognbanen og afstand til de
forankørende. Baneskiftassistenten
baner vejen for sikker manøvring
i traffikken ved hjælp af LED-signallys
i A-stolperne. En række andre syste
mer som f.eks. Lane Return Assist
og ACC med Stop & Go er ligeledes
med til at øge din sikkerhed.

Pakkevalg
Førerassistentpakke

TGX

TGS

TGM

TGL

2

Sikkerhedspakke
Sikkerhedpakke Advanced
Sikkerhedpakke Lys & Udsyn

1

1

Sikkerhedpakke Lys & Udsyn Plus

1

1

1

Kun førerhus TM og TN /

2

Ikke 8x4
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Kabinebelysningspakke

Kabinebelysningspakke Plus

Opbevaringspakke

Opbevaringspakke Plus

– Kabinelampe, central

– Kabinelampe, central,

– 2 stikdåser, 12 og 24 V + USB 5 V
– Stikdåse 230 V

– 2 stikdåser, 12 V og 24 V + USB 5 V

– Opbevaringsrum m/betjeningspanel

– Opbevaringsrum m/betjeningspanel

– Orienteringslys,

lysdiode, dæmpbar

lysdiode, dæmpbar

– Orienteringslys,

dæmpbare

– Orienteringslys, rød,

– 2 læselamper,

– Læselampe, svanehals
– Indstigningsbelysning

lysdiode, dæmpbar
natbelysning

– 2 læselamper, lysdiode,
dæmpbare

– Læselampe, svanehals
– Indstigningsbelysning

– Hylde, venstre, nederste soveplads
– Hylde, højre, nederste soveplads

– Skuffe i midterdel, instrumentpanel
– 2 kopholdere, udtrækkelige,
i instrumentpanel

– Aflægningsbord v/andenchauffør

– Opbevaringsboks, bagest, venstre
m/skålmodul

– Opbevaringsboks, bagest, højre
m/skålmodul

– Stikdåse 230 V

– Hylde, venstre, nederste soveplads
– Hylde, højre, nederste soveplads

– Skuffe i midterdel, instrumentpanel

– 2 kopholdere, udtrækkelige, i instrumentpanel
– Aflægningsbord v/andenchauffør

– Opbevaringsboks, bagest, venstre m/skålmodul
– Opbevaringsboks, bagest, højre m/skålmodul
– Hylde, venstre, øverste soveplads
m/betjeningspanel

– Hylde, højre, øverste soveplads
m/betjeningspanel

– To opbevaringsbokse ved øverste soveplads
– Komforthylde under Infotainment-display

EN GOD
NATS SØVN
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INTERIØR
BELYSNING OG
OPBEVARING

Flerzone-koldskumsmadrassen på
lamenbund gør drømme til virkelig
hed. De mange opbe
varingsrum
har god plads til alle personlige
ejendele. Climatronic og et eldrevet
motoruafhængigt klimaanlæg sør
ger for behage
lige temperaturer.
Med betjeningsmodulet ved køjen
er det muligt at skifte radiostation,
tænde og slukke lyset eller betjene
soltaget.

Pakkevalg

TGX

TGS

TGM

TGL

Kabinebelysningspakke1
Kabinebelysningspakke Plus1
Opbevaringspakke1
Opbevaringspakke Plus1
1

Ikke førerhus CC og NN
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Førerkomfortpakke TGX

Førerkomfortpakke TGX Plus

Førerkomfortpakke TGS / TGM / TGL

Førerkomfortpakke TGS / TGM / TGL Plus

– Førerkomfortsæde, luftaffjedret

– Førerkomfortsæde, luftaffjedret

– Førerkomfortsæde, luftaffjedret

– Førerkomfortsæde, luftaffjedret,

– Sædevarme, førersæde

– Sædevarme, førersæde

– Sædebetræk Comfort, tekstil

– Sædebetræk Comfort, tekstil

– Solgardin i forrude, elektrisk

– Solgardin i forrude, elektrisk

– Nærzonespejl, elektrisk justerbart, opvarmet

– Nærzonespejl, elektrisk justerbart, opvarmet

m/lændestøtte og skuldertilpasning

– Armlæn, førersæde

– Sidespejl, elektrisk justerbart, opvarmet

– Nærzonespejl, elektrisk justerbart, opvarmet
– Motoruafhængigt varmesystem til kabine
(vand), 4 kW

m/lændestøtte og skuldertilpasning

– Armlæn, førersæde

– Sidespejl, elektrisk justerbart, opvarmet

– Nærzonespejl, elektrisk justerbart, opvarmet
– Motoruafhængigt varmesystem til kabine
(vand), 4kW

– Betjeningspanel MAN EasyControl, 2 funktioner

– Betjeningspanel MAN EasyControl, 2 funktioner

– Affaldsbeholder til foldemodul

– Affaldsbeholder til foldemodul

– Køleskab, udtrækkeligt og opbevaringsboks
– Generator, vekselstrøm, Longlife Eco

– Køleskab, udtrækkeligt og opbevaringsboks

m/lændestøtte og skuldertilpasning

m/lændestøtte og skuldertilpasning

– Sidespejl, elektrisk justerbart, opvarmet

– Betjeningspanel MAN EasyControl, 2 funktioner
– Multifunktionsrat, justerbart

– Centrallåsesystem u/fjernbetjening

– Sidespejl, elektrisk justerbart, opvarmet

– Betjeningspanel MAN EasyControl, 2 funktioner
– Multifunktionsrat, læder, justerbart

– Ratspærre m/elektronisk startspærre

– Cigarettænder

– Centrallåsesystem u/fjernbetjening

– Askebæger til isætning, instrumentpanel

– Cigarettænder

– Fartpilot med ACC

– Askebæger til isætning, instrumentpanel
– Fartpilot med ACC

– Generator, vekselstrøm

– Dørbeklædning, indvendig, ikke vaskbar

– Rat m/parkeringsstilling

– Holdegreb, indvendigt over alle førerhusets døre

– Multifunktionsrat, læder, justerbart

– Indstigningsbelysning

– Kombiinstrument Professional 12,3”

– Klimaanlæg, Climatronic

– Regnsensor
– Kørelys

– Fjernlysassistent

MAN SMARTSELECT
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FUNKTIONALITET
MØDER KOMFORT

Betjeningskonceptet MAN SmartSelect,
som er udviklet i samarbejde med vores
kunder, gør det legende let at betjene multi
mediesystemet, selv under kørselsforhold,
der normalt ville gøre det udfordrende.
Dreje/trykknappen med komfortabel hånd
støtte og indbygget touchpad garanterer
sikker betjening i en håndevending.

Pakkevalg

TGX

TGS

TGM

TGL

Førerkomfortpakke TGX
Førerkomfortpakke TGX Plus
Førerkomfortpakke TGS / TGM / TGL
Førerkomfortpakke TGS / TGM / TGL Plus
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Effektivitetspakke Plus

Effektivitetspakke Advanced

– MAN TipMatic m/gearvælger-arm

– MAN TipMatic m/gearvælger-arm

– Lufttørrer, opvarmet

– Lufttørrer, opvarmet

– MAN EfficientRoll

– Generator, vekselstrøm, 120 A, Longlife Eco
– Begrænsning af maks. hastighed, 85 km/t
– Dørforlænger, begge sider
– MAN EasyStart

– TipMatic køreprogram
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FREMRAGENDE EFFEKTIVITET
OG DRIFTSØKONOMI

Pakkevalg

– MAN EfficientRoll

BRÆNDSTOFOPTIMERING

– Generator, vekselstrøm, 120 A, Longlife Eco
– Begrænsning af maks. hastighed, 85 km/t

Toppræstationer kræver en effektiv drivkraft. De
effektive og stærke motorer D15, D26 og D38
sørger i MAN TGX for, at nyttelasten er helt i top,
samtidig med at brændstofforbruget er banket
i bund. Resultat: Sammen med de øvrige effek
tivitetsforbedrende innovationer såsom den nye
bagaksel formår den nye MAN TGX at sænke sit
brændstofforbrug med op til 8 procent.

– Dørforlænger, begge sider
– MAN EasyStart

– TipMatic køreprogram

– MAN EfficientCruise, reguleret terrænafhængigt

TGX

TGS

TGM

TGL

Effektivitetspakke Plus1
Effektivitetspakke Advanced1
1

Solskærm er ikke en mulighed
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Offroad-pakke

Offroad-pakke Plus

– Reduktion af ophvirvling af støv m/ventilator

– Reduktion af ophvirvling af støv m/ventilator

– Antiblokeringssystem (ABS), off-road

– Antiblokeringssystem (ABS), off-road

– Frontkølerbeskyttelse, gitter
– Trykluftstilslutning, førerhus

– Enkeltpladekobling, 430 mm, tør, forstærket

– Trykluftstilslutning, førerhus

– Enkeltpladekobling, 430 mm, tør, forstærket
– Styrebremse

Offroad-pakke Professional

– Reduktion af ophvirvling af støv m/ventilator

– Reduktion af ophvirvling af støv m/ventilator

– Antiblokeringssystem (ABS), off-road
– Lufttørrer, opvarmet

– Konstruktionsstige m/holdegreb på førerhustag
– Stenslagsbeskyttelse til forlygter, gitter

– Tørluftfilter motor m/sikkerhedsindsats
– Forudskiller til luftindsugning motor

De laveste fodtrin, er ofte udsat for at blive beskadiget, når der køres i off-road-terræn. De er nu
blevet bevægelige og monteringsbeslagene er lavet af fleksibel plastik. Dette gør trinene bøjelige,
hvis de kommer i kontakt med underlaget og de retter sig selv op igen, når der er plads.

– Frontkølerbeskyttelse, gitter

Offroad-pakke Advanced
– Frontkølerbeskyttelse, gitter

FLEKSIBILITET TIL MINDSTE DETALJE

– Frontkølerbeskyttelse, gitter

Anhængerpakke

Byggepladspakke

Byggepladspakke Plus

– Tværvange, bag

– Reduktion af ophvirvling af støv m/ventilator

– Reduktion af ophvirvling af støv m/ventilator

– Lufttørrer, opvarmet

– Lufttørrer, opvarmet

– 2-lednings anhængerbremseslange

– Antiblokeringssystem (ABS), off-road

– Frontkølerbeskyttelse, gitter

– Frontkølerbeskyttelse, gitter

– Konstruktionsstige m/holdegreb på førerhustag

– Lufttørrer, opvarmet

– Konstruktionsstige m/holdegreb på førerhustag
– Styrebremse

– Konstruktionsstige m/holdegreb på førerhustag
– Stenslagsbeskyttelse til forlygter, gitter

– Tørluftfilter motor m/sikkerhedsindsats
– Forudskiller til luftindsugning motor
– Styrebremse

Pakkevalg

TGX

TGS

TGM

TGL

Anhængerpakke1
Byggepladspakke2
Byggepladspakke Plus2
Offroad-pakke2
Offroad-pakke Plus2

OFF-ROAD
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Offroad-pakke Advanced2
Offroad-pakke Professional2
1

Standard på chassis / 2Ikke mulig på alle modeller
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MAN Media Systemer

MAN
Media System
Navigation
Professional 12.3’’

MAN
Media System
Navigation Advanced 7”

MAN
Media System
Advanced 7”

MAN
Media System 7”

MAN
Radio SD Card 7

12,3”

7”

7”

7”

7”

1,920 x 720 pixels

800 x 480 pixels

800 x 480 pixels

800 x 480 pixels

800 x 480 pixels

Udstyrsdetaljer
Display diagonal
Opløsning
USB/AUX-IN adgang
Kan kombineres med MAN SmartSelect
Meddelelsescenter
Radiofunktioner
AM/FM tuner
Lyd tuning
DAB/DAB+

MAN MEDIA SYSTEMER
OG UDSTYR

Telefoni
Basis Handsfree-funktion
Comfort Handsfree-funktion for 2 mobiltelefoner
Traffikfunktioner
Truck Navigation
Forskellige kortopdateringsoptioner
Online trafik for navigationsfunktioner

Højtalere

MAN Soundsystemer
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Entertainment funktioner

Førerhuse

Fuldtone

Diskant

Loft

Bas

Subwoofer

MAN Soundsystem Advanced med subwoofer

2

2

1

2

1

MAN Soundsystem Advanced

2

2

1

2

MAN Soundsystem

2

2

MAN Højtalersystem

2

2

2 højtalere i døre, 1 til højre og 1 til venstre

2

2

CC

NN

DN

GX

GM

Bluetooth® musikstreaming
GN

TM

TN

Smartphone integrering
SD kortlæser
Funktionsudvidelser
Forberedelse til kamera
Forberedelse til to kameraer
Mulighed for integrering af MAN apps i køretøjet
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MAN TURN ASSIST

Sikkerhed! Få hjælp til at skifte vognbane
med MAN Vognbaneskifteassistent (LCS)1
Selvom vognbaneskift er en standardmanøvre for alle,
der kører lastbil, så udgør det, i tæt trafik, en stor ud
fordring for de fleste lastbilchauffører. Med LCS kan
denne manøvre nu udføres uden at bringe chaufføren
selv eller andre trafikanter i fare.
Ved en hastighed på op til 50 km/t bruger LCS syste
met radarsensorer til at overvåge områderne til venstre
og højre for den vognbane, hvor lastbilen kører. Hvis
sensorerne registrerer, at en farlig situation kan opstå
ved igangsætning af et vognbaneskift, advares føreren
i god tid, så han kan forhindre en potentiel kollision med
andre trafikanter.

Advarsel på to niveauer

Advarslen på to niveauer gør det muligt for chaufføren
at gribe ind i god tid ved at afbryde baneskiftet.

Sådan fungerer det:

Niveau 1

Ved at tænde ét LED-lys angives det, at der befinder
sig et køretøj i advarselsområdet på chaufførens
blinde side. Kun ved at aktivere blinklyset, får chauf
føren mulighed for at starte et vognbaneskift, når
manøvren kan udføres uden fare eller når han vil sikkert
tilbage til inderbanen efter en overhaling.

Niveau 2

Ved at tænde alle tre LED-lys advares der, når blink
lyset er aktiveret, eller baneskiftet er b
 egyndt, om en
forestående kollision, beregnet på baggrund af last
bilens relative hastighed. Advarselsarealets størrelse er
variabel og v arierer fra 0 m til maksimalt 8 m foran og
80 m bag køretøjet (målt fra køretøjets forside). Det
teafhænger

især af køretøjets længde og den relative
hastighed for det køretøj, som kører i den anden bane.

FORDELE

LANE CHANGE SUPPORT LCS
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Minimering af risikoen for uheld ved skift af kørebane
Færre besøg på værkstedet og lavere omkostninger på grund af ulykker
Pålidelig advarsel takket være advarselsområdet, der er tilpasset lastbilen og dens hastighed
Aflastning af chaufførens stress niveau, især i tæt trafik
Højt grad af chauffør accept, grundet meget få falske alarmer
1

MAN Vognbaneskifteassistent (LCS) kan vælges i forbindelse med førerassistentpakke

MAN Drejeassistent – uundværlig hjælp når du
skal dreje og undgå fodgængere og cyklister
Særligt ved højre-sving er fodgængere og cyklister, i
området ved siden af køretøjet på førerens blinde side,
vanskelige at se på trods af fuld opmærksomhed. Tak
ket være hjælpen fra MAN Drejeassistent, vil chaufføren
i fremtiden være i stand til at opdage andre trafikanter i
dette område og dermed undgå alvorlige ulykker.
Ved hastigheder på op til 30 km/t bruger drejeassistenten
radarsensorer til at overvåge området på højre side af

køre
tøjet, hvilket er svært for chaufføren at overvåge.
Den forventede vurdering af en eventuel farlig situation,
signaleres ved hjælp af drejeassistenten, via advarsels
signaler på tre niveauer. Advarselsniveauet afhænger af,
hvor langt væk fodgængeren eller cyklisten er fra køre
tøjet, og om beregningen af disses bevægelsesmønstre
viser, at en kollision er nært forestående. Gennem denne
advarsel får chaufføren mulighed for at reagere i tide og
undgå en ulykke.

FORDELE

Sikkerhed for chauffør og bløde trafikanter
Forebyggelse af alvorlige ulykker
Godt signal til de bløde trafikanter
Aflastning af chaufførens stressniveau,
især i bytrafik
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ENKELT OPTIONER

Ud over alle de mange pakkeløsninger, der er beskrevet i denne brochure, kan du
også få et utal af enkelt optioner til din MAN Lastbil. Vi har her udvalgt en række af
de udstyrsmuligheder, som findes, men er der andet du ønsker, så spørg os endelig.
Listen er lang og mulighederne, næsten uendelige.

Enkelt optioner

TGX

TGS

TGL

MAN SmartSelect (Kræver MAN Media System Advanced)

TGM

1

1

2

2

3

3

Multifunktionsrat, læder inkl. læder på dørstolper
Elektronisk parkeringsbremse

2

2

Digital instrumentering, 12,3” (Kræver Regn- og lyssensor)
MAN EasyControl
Førerairbag
Sæde til andenchauffør Vario m/drejefunktion, opklappeligt, uaffjedret

2

Sædebetræk, dellæder
Spisebord i passagersiden
Parkeringsklima (Kræver Climatronic)

1

Elevationsseng
Fjernbetjening i køjen
230 V stik i hvileområde
Køleskab, utrækkeligt + skuffe under køje
Lane Change Support (LCS) inkl. option for Turn Assist
LED lygter
Interiørfarve ”Dessert beige”

Øvrige optioner
MAN OptiView, elektroniske spejle (tilgængelig fra november 2021)
Traffic Jam Assist (tilgængelig fra oktober 2021)
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1

Undtaget ADR EX3 /

2

Kun førerhus GN, GM og GX /

3

Kun førerhus TM og TN
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MAN Truck & Bus Danmark A/S
Ventrupparken 6
2670 Greve
www.truck.man

Trykt i Danmark 2021/03.
Forbehold for trykfejl og ændringer, som følger af den tekniske udvikling.
Alle oplysninger i denne tryksag er gældende på trykketidspunktet.

MAN Truck & Bus – et selskab i MAN Gruppen
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