
DE NYE MAN TGM OG TGL.
SIMPLY MY TRUCK. 



DE MANGE STÆRKE SIDER AF 
MAN TGM OG TGL.
Dobbelt pålidelighed og alligevel enestående. MAN TGM og 
TGL modelserierne udgør et stærkt makkerpar af professiona
litet og produktivitet. De indeholder alle de kvaliteter, der har 
gjort MAN ensbetydende med innovativ og pålidelig mobilitet. 
Uanset hvilken af de to lastbiler du bruger, følger maksimal 
effek tivitet med. MAN TGM og TGL imponerer med deres top
kvalitet.

Nu kommer MAN TGM og TGL med forbedret drivline og mere 
praktisk udstyr. Det betyder, at drivsystemet er mere effektivt, 
førerens arbejdsplads er langt mere komfortabel, og at hvile
området i de store førerhuse er yderligere optimeret.

Hertil kommer den fremragende service og at sikkerheds og 
assistentsystemerne er perfekt afstemt til dagens trafik
situation, blandt andet i kraft af digitale løsninger. For det er 
ikke kun verden omkring os, der ændrer sig med stigende hast 
– også distribution af gods til beboelsesområder og i storbyer 
ændres. Leveringshastighed, pålidelig transport og digital 
genne mskuelighed spiller en større og større rolle i vores 
onlinetidsalder. For at hjælpe dig med en smidig afvikling af 
distributionstrafikken tilbyder vi dig transportløsninger, som er 
perfekt afstemt til opgaven, og som fungerer optimalt.

Få mere at vide:
www.truck.man.eu/tgm-tgl-film
www.truck.man.eu/tgm-tgl-360
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TOP-KLASSE 
FØRERHUS.
Hjertet i den nye MAN TGM og TGL er førerhuset. Vi har 
gentænkt førerhuset fra gulv til loft. Høj komfort i førerhuset 
betyder lettere arbejdsprocesser og hurtigere gennemførelse 
af transportopgaverne. Det giver ideelle forhold for chauf
førernes motivation, hvilket igen betyder, at din investe ring 
giver afkast hver dag. Den helt nykonstruerede gearvælger 
på ratstammen er et glimrende eksempel på dette. Den nye 
placering giver endnu mere plads i førerhuset.

Den ekstra plads udnyttes perfekt i begge modeller til at 
integrere stuverum og aflæggeplads, så det er nemt at 
holde orden i førerhuset. Det gælder både hylderne over 
forruden og de forskellige aflæggemuligheder midt i fører
huset eller på passagersædet. De har forskellige størrelser 
ligesom køleboks og yderligere skuffer, alt efter førerhustype. 

Det betyder, at førerhuset altid er perfekt afstemt til 
chaufførernes forskellige ønsker og krav.  

En ting, hvor MAN er helt i front, er det banebrydende MAN 
SmartSelect system, som er udviklet sammen med vores 
kunder, og som gør brugen af multimediasystemet legende 
let, selv under krævende kørselsforhold. Også her var kom
forten vores inspiration til at eliminere touchskærmen. 
Funktioner som kort, musik, kameraer med mere kan nu 
betjenes via MAN SmartSelect med den bekvemme hånd
støtte. Der er rigtig meget, du skal opleve i vores nye 
førerhuse, så stig ind, sæt dig til rette, og glæd dig til alle de 
nye muligheder.

De to rummelige, åbne hylder over forruden har plads til det,
der skal kunne nås nemt og hurtigt.

Innovativ MAN SmartSelect multimediebetjening

De nye MAN TGM og TGL giver præcis den hjælp, som du 
og dine chauffører ønsker: videodrejesystem og 360° 
kamerasystem, adaptiv fartpilot (ACC), vognbanealarm 
(LDW), vognbaneassistent samt mange andre sikker-
heds- og assistentsystemer, der kan forebygge eller 
mindske følgerne af ulykker, som i mange tilfælde ville 
medføre kostbare reparationer og lang stilstand. Læs 
mere i kapitlet SIKKERHEDS- OG ASSISTENTSYSTEMER.

CHAUFFØREN I FOKUS Indledning

Instrumentgruppe
med farvedisplay

Multifunktionsrat

Chaufførvendt,
ergonomisk instrumentpanel

Mediasystem  
med farvedisplay

Infotainment-betjening
optimeret til lastbiler
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ERGONOMI STARTER  
MED DET FØRSTE TRIN.
Den ergonomiske indstigning til MAN TGM og TGL sikrer en 
rygvenlig start på dagen. Da indstigningen sidder ud for 
midten af døråbningen, kan chaufføren stige ind i førerhuset 
i oprejst stilling. Indstigningen er udformet som en trappe, 
så der er frit udsyn til alle trinene. Det giver bedre komfort 
ved indstigning og højere sikkerhed ved udstigning. Trinene 
og omgivelserne er belyst, så snart døren åbnes, og de er 
dermed fuldt synlige uanset tidspunktet. 

Vi har desuden udviklet MAN EasyControlsystemet, som 
betyder, at du i mange situationer bliver fri for at stige ind og 
ud, idet der på indersiden af førerdøren er fire betjenings
knapper, som let kan nås, når du står på jorden. Afhængigt 
af biltypen er de forprogrammeret med de væsentligste 
funktioner, og de kan også programmeres efter individuelle 
krav og ønsker. Men vi har ikke glemt de små ting: på 
offroadmodeller har indstigningstrinene en speciel 
skridsikker udformning med gitterstruktur, vaskbare dør
beklædninger og et trykluftudtag. Dermed kan sand, jord 
og mudder hurtigt fjernes. Det får ikke blot bilen til at se 
bedre ud, det gør også pauserne i arbejdet mere bekvemme. 

Til pladsen bag rattet kan du vælge mellem en række 
førerstole, som alle kan indstilles efter din krops statur, og 
som alle anbefales af organisationen for sundere rygge 
(AGR) som specielt rygvenlige. De har større indstillingsom
råde for lændestøtten, så chauffører af alle størrelser får 
optimal rygkomfort. Passagerstolen er ligeledes fuldt 
ergonomisk udformet og har et stort antal indstillings
muligheder. Variosædet er specielt pladsbesparende: når 
der ikke er brug for det, kan det foldes helt sammen i kraft 
af den særlige ”biograf”funktion. 

Også rattet har fået flere komfortfunktioner: ved pauser og 
hvil kan det vippes helt frem til vandret stilling, så det er af 
vejen, og til kørsel kan det vippes bagud til samme vinkel 
som i en normal personbil. Det har en hukommelses 
funktion, så chaufføren blot behøver at trække det bagud til 
den tidligere lagrede stilling – og indstillingen kan naturligvis 
ændres når som helst. Resultatet er en arbejdsplads, der 
byder på fuld fleksibilitet i alle retninger. Så chaufføren får 
optimale arbejdsforhold.

CHAUFFØREN I FOKUS Indstigning

MAN EasyControl: 
Fire knapper, der kan nås 

udefra, giver maksimal 
komfort.

Dørenes store åbningsvinkel og de 
tætte trin betyder, at der er fri bane 
for ergonomisk indstigning i de nye 
MAN TGM og TGL
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Perfekt til de selvhjulpne: 
Køleboks/skab i førerhusetMED MAN FÅR DU 

LETTET BYRDEN. 
Alle har behov for pauser og hvile nu og da. I en behagelig 
stemning. I rare omgivelser. Det er lige netop det, du finder 
i de nye MAN TGM og TGL. I TMførerhuset (to køjer) og 
TNførerhuset (én køje) giver en multizonekold
skumsmadras og lamelbund i køjen en komfort, du ellers 
kun kan drømme om. Dine personlige ejendele kommer på 
rette plads i de mange aflæggerum. Faktisk er der over 
1.100 liter plads til rådighed for chaufføren.  

Et separat airconditionsystem og varmesystem giver altid 
en behagelig temperatur og luftkvalitet i kabinen. Det elek
triske airconditionsystem fungerer uden et kølereservoir, 
der skulle fyldes op under kørslen, og det er dermed klar til 

brug når som helst. Selv om sommeren kan det holde tin
gene behageligt kølige i op til 12 timer. Ude på vejen sikrer 
MAN Climatronic helt automatisk den ønskede temperatur. 
Da temperaturerne til fødderne og til hovedet styres sepa
rat, kan du altid få et behageligt klima i kabinen, så du kan 
holde hovedet koldt og fødderne varme. Og støj og forstyr
rende lys holdes ude  ekstra støjdæmpning i gulvet og 
bagvæggen i kombination med optimeret varmeisolering i 
de store førerhuse samt overlappende skinner til front
gardinerne betyder, at du får en god og uforstyrret søvn.

Køjen er så behagelig, at du ikke har lyst til at stå op. Det 
behøver du faktisk heller ikke, fordi alle væsentlige funk

tioner kan betjenes og overvåges via fjernbetjeningen. Lys, 
låse, varme, ruder – alt klares med et tryk på en knap. Lige 
som radio, musik, omgivelseskamera og vigtige data om 
batteristatus og køretid. Infotainmentsystemet kan også 
nemt betjenes via MAN Driver app’en. Dermed kan du få 
fuldt udbytte af pauser og hvile, så du altid er udhvilet og 
klar til nye udfordringer.

13CHAUFFØREN I FOKUS Hvile og søvn



Trafiksituationen både i byerne og i fjerntrafikken bliver 
mere og mere krævende og kompliceret. Og ved offroad
opgaver møder du altid nye udfordringer, der kræver 
chaufførens fulde koncentration. Derfor har det været 
afgørende vigtigt for os af gøre instrumentpanelet så 
chaufførvenligt og overskueligt som muligt. Instrumenter og 
betjeningsgreb er nu adskilt fra hinanden, og synsafstande 
og rækkevidder er dermed ergonomisk optimerede. Det 
indebærer, at data er i større afstand, så de er lettere at 
opfatte, funktionerne er farvekodede, og kontakter og greb 
er inden for nem rækkevidde. Der er sat fokus på de vi g
tigste funktioner. Chaufføren kan let overskue både vej
banen og instrumenterne uden at blive distraheret. Det er 
blot et enkelt af MANs bidrag til at gøre chaufførens opgaver 
mindre komplicerede og mindre trættende 

Knapperne til betjening af MAN Media System og MAN 
SmartSelect er lette at betjene. Alle displays og betjenings
greb i bilen bruger samme koncept. Symboler, farver,  
betjening, alarmer og advarsler samt design er konsekvent 
afstemt på hele instrumentpanelet. Genvejsknapperne kan 
programmeres individuelt, så funktionerne afvikles hur
tigere. For ikke at nævne at meddelelser kan vises på 30 
forskellige sprog. Stemmestyringen kan benyttes med seks 
forskellige sprog. Alt sammen med intuitiv betjening. Fordi 
al betjening – og ikke mindst de banebrydende digitale 
komponenter – er udviklet af chauffører til chauffører. For at 
chaufføren kan koncentrere sig om det vigtige: lasten og 
transporten.

Teori ganget med erfaring: betjeningen af 
de nye MAN TGM og TGL er resultatet af 
en kombination af de nyeste videnskabe-
lige analyser og erfaringer fra intensive 
tests på landevejen med chauffører.

Der kan vælges en lang række 
funktioner via lister. Et let tryk i starten 

og slutningen giver hurtig orientering 
med minimal distraktion.

CHAUFFØREN I FOKUS Førerplads & betjening

De fuldt digitale instrumenter er placeret 
midt for chaufføren og viser kørselsdata, 
data fra assistentsystemerne, advarsler, 

alarmer med mere. De flankeres af en 
sekundær skærm til navigation via 

infotainmentmodulet.

Kontakter og knapper 
i bekvem rækkevidde

Displays i den ideelle
højde og afstand 
for nem aflæsning
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KØR SMART.
Infotainmentsystemet i de nye MAN TGM og TGL er et kommuni
kations og multimediacenter, der er skræddersyet til lastbiler, 
med navigation, radio (fra standard til digital), video og telefon. 
Det fås i fem versioner, fra Starter til Advanced. Skærmene på 7 
tommer hhv. 12,3 tommer – begge i klar HDkvalitet – er en 
fornøjelse at se på. Genvejstaster og USBindgang er standard, 
og i Advancedversionen kan knapperne programmeres fuld 
individuelt, og der kan tilsluttes op til to smartphones. 

Systemerne kan betjenes via et klassisk system med knapper 
samt fra MANs avancerede mediasystemer via MAN Smart
Select. Traditionel betjening er kombineret med innovativ komfort 
hele vejen igennem. Resultatet kan både ses og føles, idet over
fladerne af højkvalitetsmaterialer gør hver eneste tur med en 
MAN Truck Generation til en speciel oplevelse, der kan mærkes. 

Infotainmentsystem med 12" display og MAN SmartSelect Infotainmentsystem med 7" display og MAN SmartSelect

Infotainmentsystem med 12" display og valgknap

CHAUFFØREN I FOKUS Infotainment

STYR PÅ  
DET HELE. 
Betjeningen af automatgearet er helt nykonstrueret og er nu 
placeret i armen til højre på ratstammen. Det frigør ikke blot 
mere plads mellem sæderne, da den normale konsol bort
falder, men giver også bedre ergonomi og højere sikkerhed. 
Også kontakten til den elektrisk aktiverede parkeringsbremse 
er ved hånden, lige til højre for instrumentgruppen. Her er den 
optimalt placeret i forhold til gearvælgeren og tændingslåsen. 
Den kan aktiveres når som helst, og den aktiveres nu også 
automatisk, når lastbilen stoppes, og den slækkes automa
tisk, når lastbilen sætter i gang. 

Det er blot endnu en af de ideer, der giver plads, hvor der før 
skulle sidde et håndgreb. Vi har faktisk frigjort en hel kvadrat
meter plads mellem chaufføren og passagerstolen i vores 
brede førerhuse. Plads og komfort i en klasse, som kun MAN 
kan byde på. Det er skønt i tæt trafik, og når der er kaos i 
gaderne.
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MAN har det rigtige førerhus til enhver opgave – altid med maksi mal 
sikkerhed, komfort og ergonomi.

Vores førerhuse er konstrueret til bekvem, koncentreret kørsel, 
afslappende pauser og maksimal personbeskyttelse. Alle byder de 
på optimal sikkerhed i kraft af f.eks. spejlsystemet med hoved spejl 
og vidvinkelspejl, stort rampespejl og frontspejl. De blinde vinkler er 
praktisk taget elimineret. Biler til vinter tjeneste fås med elopvarmet 
forrude, der sikrer fuldstændigt udsyn også i den kolde årstid.

CHAUFFØREN I FOKUS Førerhuse

FANTASTISKE FIRE.

CHAUFFØREN I FOKUS Førerhusstørrelser 1918

TM FØRERHUS 
DET KOMFORTABLE 

(smalt, langt, middel højde)

TN FØRERHUS
DET FLEKSIBLE 

(smalt, langt, standard højde)

CC FØRERHUS
DET KOMPAKTE 

(smalt, kort, standard højde)

DN FØRERHUS 
MANDSKABS-FØRERHUS

B × L × H (mm) 2 240 x 2 280 x 1 930 2 240 x 2 280 x 1 650 2 240 x 1 620 x 1 585 2 240 x 2 790 x 1 645

KØJER Maks. 2 1  

SEGMENT
Tunge specialtransporter  
i national langturskørsel

Lokaltransport og 
distributionskørsel,  
offroad transport

Lokaltransport og 
distributionskørsel,  
offroad transport

Anlægskørsel,  
kommunal kørsel

FORDELE, KORT SAGT �	Fuld ståhøjde
�	Op til 2 sovepladser
�	Rummeligt udvendigt  

opbevaringsrum
�	3delt opbevaringsrum med  

30 l større volumen end 
gennemsnittet

�	1 soveplads
�	Rummeligt udvendigt  

opbevaringsrum
�	Udvidet ståplads  

i gennemgangen

�	Komfortabel højde
�	Mulighed for 3. sæde
�	Ny, ekstra aflæggeplads  

i midtersektionen

�	6 (som ekstraudstyr: 7 sæder)
�	Komfortabel højde

EN TING ER SIKKER: 
HVER ENESTE TUR 
MED MAN.



Ekstra passagersæde i MAN mandskabsførerhuset

FULD AF 
NYSKABELSER.
Til opgaver, hvor der er brug for et helt sjak, byder MAN 
mandskabsførerhuset til de nye MAN TGM og TGL på helt 
nye dimensioner.

MAN mandskabsførerhuset er det rette valg til teamwork. 
Det har en bekvem sæderække til 4 mand med 3punkt 
sikkerhedsseler, og det kan fås med et ekstra passager
sæde foran, så der er plads til 7 personer – og det har  
desuden masser af komfort og funktionalitet. Allerede ved 
indstigningen kommer man op i helt nyt niveau via de brede, 

skridsikre trin, der er konstrueret med sikkerhed for øje, og 
som kan fås med belysning som ekstraudstyr. Indretningen 
i førerhuset opfylder praktisk taget alle ønsker. 

Mandskabskabinen har dog ikke kun et smukt indre. Det 
elegante frontdesign følger samme stil som de nye MAN 
TGmodeller. Den aerodynamiske udformning er optimeret 
med henblik på minimalt brændstofforbrug og bedre 
omkostningseffektivitet.

CHAUFFØREN I FOKUS Mandskabsførerhus 21
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Hvis du vil nå toppen, skal du være målbevidst og bruge din 
styrke effektivt. De nye MAN TGM og TGL er udstyret med 
den gennemprøvede MAN D08motor. Den byder på lang 
levetid, høj effektivitet og gennemprøvet MAN driftsikkerhed, 
der gør din nye lastbil til en stærk og omkostningseffe k tiv 
partner for din virksomhed i lang tid. Alle MANmotorerne 
udmærker sig især ved, at de alle – takket være SCR og 
optimeret temperaturstyring – er fuldt ud forberedt til at klare 
de endnu strengere Euro 6d emissionskrav.

Stor råstyrke og lave emissioner? Her var det en bedre 
virkningsgrad, der var den vigtigste prioritet. Med de nye 
modeller beviser MAN, at man faktisk kan opnå begge dele. 
Men det, der tæller i sidste ende, er hvor meget der kan 
transporteres fra A til B.

For at du altid kan få mere ud af vores højtydende motorer, 
har vi også en lang række digitale funktioner klar til dig. Med 
MAN Perform giver vi dig chaufførspecifikke data, som du 
kan bruge til at bedømme og forbedre effektiviteten i kørslen, 
ikke mindst med hensyn til omkostningseffektivitet.

Vi tilbyder også MAN EfficientCruise®, der er et værktøj, der 
hjælper dig på hver eneste tur. Denne GPSbaserede fart
pilot analyserer ruten og beregner den mest omkostnings
effektive kørestil og hastighed. En helt ny funktion er, at 
systemet nu tager højde for den rute, der er valgt i naviga
tionssystemet, samt gældende hastighedsgrænser. Det er 
blot en enkelt af de mange af MANs ideer, der hjælper dig 
med at drive din virksomhed i den rigtige retning.

25HØJ EFFEKTIVITET OG LAVE OMKOSTNINGER Indledning
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TRÆKKRAFT TÆLLER.
Ved kørsel uden for gode veje, på løst underlag og i terræn, 
er det trækkraft, der tæller. Men effektivitet er stadig vigtig.

I kraft af de to innovative MANsystemer til træk på for
akslen, kan de nye MAN TGL og TGM udrustes til et bredt 
spektrum af transportopgaver uden for gode veje. Alt efter 
opgave er der to systemer at vælge imellem.

Mekanisk ind- og udkobling af træk på forakslen
�	  Til lejlighedsvis kørsel i vanskeligt terræn, hvor der 

kræves høj trækkraft og stor bevægelighed af akslerne
�	Kørsel med høj trækkraft i længere tid eller hvor der 

kræves højere hastighed.

Permanent mekanisk træk på forakslen
�	  Permanent træk på foraksel med fordelerdifferentiale
�	Hvor der kræves høj trækkraft og mindre bevægelighed 

af akslerne
�	Permanent træk på forakslen anbefales til længere 

strækninger på relativt jævnt underlag under stærkt 
varierende friktionsforhold (f.eks. vintertjeneste).

HØJ EFFEKTIVITET OG LAVE OMKOSTNINGER Drivline

MAN TGM OG TGL 
ER  INNOVATIVE, 
SELV NÅR DE  
HOLDER STILLE.

MAN lastbiler udfører det daglige arbejde med størst mulig 
sikkerhed i kraft af innovativ bremseteknologi. Det elektro
nisk styrede EBSbremsesystem giver overlegen bremsning 
under alle forhold. ABSbremserne med offroad funktion 
bremser mere effektivt på glat og løst underlag. Køresikker
heden optimeres i kraft af antispinreguleringen (ASR) og 
det elektroniske stabiliseringsprogram (ESP), der er stand
ard.

Da selv et øjebliks uopmærksomhed kan forårsage en 
ulykke, har MAN endvidere den forudseende nødbremse
assistent (EBA). Systemet advarer chaufføren om en truende 
kollision i tide, så han får værdifuld tid til at reagere. I nøds
tilfælde indleder systemet automatisk opbremsning.

HØJ EFFEKTIVITET OG LAVE OMKOSTNINGER  Bremseteknologi
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NON-STOP 
KØRSEL.
Kun en lastbil, der kører, er en god lastbil. Ikkeplanlagt stil
stand med tilhørende tab af tid og indtjening er noget, som 
vi alle helst vil undvære helt. MAN TGM og TGL bakker dig 
også op på det felt. Helt fra første dag viser bilerne den 
ultimative kvalitet, der er synonym med MAN. I en sådan 
grad, at de aldrig holder stille. Men hvis du får brug for os, 
er vi klar. Hvis tingene en dag ikke kører, hjælper vi dig med 
at finde den mest direkte vej tilbage til ”Lad os komme i 
gang!”. Vi gør alt, hvad vi kan, for at få dig på vejen igen. 
Kort sagt, hvor der en MAN, er der en vej. 

For eksempel imponerer MAN ServiceCare med planlæg
ning i tide og intelligent sammenkobling af serviceeftersyn. 
Proaktiv service management er en del af MAN Digital
Services og informerer værkstedet i god tid, hvis analysen af 
lastbilen indikerer, at der er behov for indgriben. Så bliver du 
kontaktet via email, så du kan aftale tid på værkstedet, 
inden der opstår driftsstop. Også når det gælder finansie
ring, kan du stole på MAN: MAN Financial Services imøde
kommer dine behov og sikrer, at du altid er kørende. Du kan 
også klare flaskehalse og reagere fleksibelt på større efter
spørgsel med leasing af køretøjer hos MAN Rental. Vi dæk
ker dig ind, så du kan koncentrere dig om at se fremad.

DRIFTSIKKER, SOM ALTID.
Dette er en nyhed, der er værd at bringe: TÜVrapporten om 
erhvervskøretøjer har igen bekræftet, at MAN lastbiler er af 
imponerende høj kvalitet. Ikke mindst når det gælder lang
tids driftsikkerhed ligger vores flåde af fire og frem år gamle 
lastbiler i toppen af listen. Vores tidligere kåringer har kun 
yderligere skærpet vores appetit på at gøre det endnu 
bedre. Med held, for andelen af fejlfri køretøjer ved syn vok
sede igen. Driftsikkerheden for vores lastbiler har flere 
årsager. Den første er det voksende antal assistentsystemer, 

der forudser vanskelige situationer og derefter hjælper til 
helt at undgå dem.

En anden er vores opmærksomhed på de små ting. For 
eksempel når det gælder strømforsyningen i de nye MAN 
TGM og TGLmodeller. Her roser vi os af ikke at trække én 
ledning mere end dem, som din konfiguration kræver. Selve 
ledningerne er beskyttet af endnu mere fleksible og elas
tiske materialer, og antallet af samlinger er reduceret. Vi har 

også reduceret ledningstykkelsen over alt, hvilket igen  
betyder lavere vægt og større nyttelast. Det nye, modul
opbyggede ledningsnet har yderligere fordele ved, at 
kundeønsker let kan opfyldes, og at reparationer er hurtige i 
kraft af de præfabrikerede net. Alt i alt er resultatet kortere 
stilstandstid og et elsystem i lastbilerne med større samlet 
kapacitet.

OPTIMAL TILGÆNGELIGHED DriftsikkerhedOPTIMAL TILGÆNGELIGHED Indledning
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DEN HURTIGSTE VEJ ER 
 INFORMATIONSMOTORVEJEN.
Regelmæssig vedligeholdelse er alfa og omega. Repara
tioner kan foretages hurtigere, og optimalt konfigureret 
køretøjsteknologi muliggør lavere brændstofforbrug. Det 
ville glæde os at klare de organisationsmæssige aspekter 
for dig med MAN ServiceCare.  Det gøres ved, at din last
bils data sendes til MANs online serviceportal iht. de  digitale 
ydelser, der er aftalt. På basis heraf planlægger dit service
værksted al regelmæssig vedligeholdelse, informerer dig 
telefonisk om kommende eftersyn og koordinerer gennem
førelsen med dig. På den måde kan du koncentrere dig om 
virksomhedens kerneaktiviteter, og vi sikrer, at alle dine 
lastbiler altid er køreklare.

Når du er ude på vejene, er hurtig og enkel kommunikation 
den bedste måde at holde virksomheden i gang. Her er 
vores MAN Driver app en værdifuld partner. Takket være 
søgningen af MAN serviceværksteder og systemets direkte 
identifikationsfunktion via kontrollampe og kontakt via 

visuel symbolgenkendelse (quick manual) har du altid en 
MANprofessionel i lommen, uanset hvor du er. Inden 
afgang kan chaufføren bruges tjeklisten i app’en til at doku
mentere, underskrive og gemme en optagelse af skader på 
bilen og andre defekter. De skader, der noteres i eftersynet 
inden afgang, kan ses via RIOplatformen af kørselslederen 
som en PDFfil og sendes direkte til det rette MAN service
værksted via MAN ServiceCare. I værste tilfælde kan alle 
informationer og billeder sendes direkte til kørselslederen, 
så MAN Mobile24 mobilitetsservice kan aktiveres. Via vores 
mobilitetsservice kan du overføres din nøjagtige placering 
og følge, hvornår hjælpen kommer. 

Til dem, der ønsker endnu flere ydelser, tilbyder MAN også 
serviceaftaler. Afhængigt af omfanget påtager vi os vedlige
holdelse eller endog ekstra reparationer for dig – til en fast 
pris, du kan regne med.

OPTIMAL TILGÆNGELIGHED Vognparkens tilgængelighed

FRI BANE FOR 
ALT DU HAR 
BRUG FOR.
Der er nok af trængsel på vejnettet allerede. Hos MAN kom
mer dine behov forrest i køen. Vi sørger for høj tilgængelighed, 
så alle dine muligheder står åbne. Værkstedsbesøg tilrette
lægges hurtigt og fleksibelt, dit MAN serviceværksted er 
åbent fra tidligt til sent, og med MAN Mobile24 mobilitets
service kan du komme i kontakt med os døgnet rundt i 28 
lande. Dine kunder kan ikke vente – derfor er vi til disposition 
for dig, uanset hvad du har brug for, når som helst du har 
brug for os.

80% af alle relevante reservedele er til 
rådighed til enhver tid på vores værk-
steder, og 95% senest næste dag. 
Specielle dele kan skaffes inden for en 
uge. Men hvis du ønsker lange ven-
tetider, kan vi ikke hjælpe dig.

OPTIMAL TILGÆNGELIGHED Mobilitetsservice MAN Mobile24
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Uanset hvor din vej fører dig hen, er vores løsninger altid 
lige om hjørnet. Du finder os på op til 2.000 serviceværk
steder i hele Europa, fra tidligt til sent. Vi er altid ajour, og vi 
ved, hvad der driver dig – på basis af systematiske analyser 
af køretøjsdata og kundeundersøgelser er vi altid i gang 
med at udvikle nye, fremtidsorienterede, digitale løsninger. 
Løbende overførte køretøjsdata og intelligent dataanalyse 
er grundlaget for den konstante udvikling i eksklusive og 
kundeorienterede digitale løsninger – løsninger der sætter 
dig i stand til at få mest muligt ud af din lastbil, uanset om 
du er chauffør, kørselsleder eller virksomhedspartner!

Kort sagt, dine udfordringer er vores udfordringer, og vi 
arbejder altid på moderne og tilpassede løsninger til dine 
spørgsmål, også inden du stiller dem. Personligt, kompe
tent og i takt med dine egne prioriteringer. 

ET STÆRKT PARTNERSKAB Indledning

TEKNOLOGI  
PÅ BASIS AF 
KONCENTRERET 
ERFARING.

MAN har bygget lastbiler i hele 105 år. Det er en succes
historie, hvor vi løbende har udviklet nye løsninger til gavn 
for vores kunder. Altid på basis af den kompromisløse 
MANdriftsikkerhed, vores viden om hvad der er væsentligt 
for en transportvirksomhed og vores entusiasme for last
biler, som konstant har drevet os til at blive endnu bedre. 

For betingelserne ude på landevejene forandres hele tiden. 
Helt lige som de mennesker, der hver dag tilbagelægger 
kilometer efter kilometer på vejene. Da MAN alene fokus
erer på lastbiler, kender vi alt til de udfordringer, der knytter 
sig til de voksende gods og trafikmængder. Og da vi elsker 
teknologi, arbejder vi konstant med nye, banebrydende 
ideer. Derfor er vi en stærk og visionær partner for dig. Gen
nem et helt lastbilsliv.

ET STÆRKT PARTNERSKAB Kompetence

NÆSTE STOP: 
MAN.
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BYGGET TIL ALT.
En lastbil uden opbygning er som et operativsystem uden 
brugerprogrammer. Først den perfekt afstemte kombina
tion af lastbilchassis og opbygning eller trailer giver dig det 
værktøj, som du kan bruge i din forretning. Rammen er 
udformet således, at opbygninger og udstyr kan monteres 
hurtigt og omkostningseffektivt.

Uanset typen af opbygning har MAN TGM og TGL frem
ragende køreegenskaber. Bl.a. i kraft af de støjsvage 
hypoidbagtøjer med lav friktion samt de velafstemte hjul
ophæng. Både de gennemprøvede parabelfjedre og den 
elektronisk styrede ECASluftaffjedring giver fremragende 
affjedringskomfort og stabilitet. Luftaffjedringen muliggør 
nem tilpasning til forskellige rampehøjder med en kompakt 
håndbetjeningsenhed. 

Ud over de velkendte og gennemtesterede forberedelser og 
tekniske egenskaber til montering af opbygninger byder de 
nye MAN TGM og TGL på følgende nyskabelser:

�	  Separat afbrydergruppe på instrumentpanelet til funk
tioner i opbygningen

�	Elektriske og elektroniske interfaces til dataforbindelse 
med opbygningen, nu som ekstraudstyr bag førerhuset 
foruden den velkendte placering bag frontklappen 

�	MANmediasystem med mulighed for at integrere apps 
med opbyggerfunktioner fra tredjepart

�	De samme rammemonteringspunkter som på den tidlig
ere generation, således at eksisterende opbygninger kan 
overflyttes uden tilpasninger eller ændringer.

Desuden er inddragelse af opbyggerne i den tekniske 
udvikling og forretningsudviklingen hos MAN en central del af 
vores indstilling til opbyggerne. Et udtryk herfor er opbygger
portalen ABBI (www.abbi.manmn.com). Denne hurtige kilde 
til informationer betyder, at levering af den færdigt opbyggede 
lastbil kan planlægges og kalkuleres mere præcist og sik
kert. Samtidig understøtter opbyggerhjemmeside en smidig 
procedure mellem MAN og opbyggerne.

Få mere at vide:
ABBU (www.abbi.man-mn.com)

ET STÆRKT PARTNERSKAB Opbyggervenlig
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MAN SIKKERHEDS- OG 
ASSISTENTSYSTEMER.

Emergency Brake Assist (EBA) (nødbremseassistent)
Dette system advarer chaufføren, hvis der er ove rhængende 
risiko for kollision, og i en nødsituation indleder det auto
matisk en opbremsning

Adaptive Cruise Control (ACC) (Adaptiv fartpilot)
Systemet holder lastbilen i en konstant sikkerhedsafstand 
til den forankørende i kraft af automatisk regulering af 
motorkraft og bremsning.

Fjernlysassistent
Fjernlysassistenten optimerer brugen af fjernlyset i henhold 
til trafikforholdene. Systemet blænder automatisk ned i tide 
og forhindrer dermed, at førerne af modkørende eller 
forankørende biler blændes.

Lane Departure Warning (LDW) (vognbanealarm)
Chaufføren får en akustisk advarsel, hvis lastbilen er ved at 
forlade sin vognbane.

Lane Return Assist (LRA) (vognbaneassistent)
Hvis lastbilen er ved at forlade sin vognbane, føres den til
bage på sporet med et korrigerende drejningsmoment på 
rattet. Lastbilen styres automatisk, indtil den er tilbage på 
sin normale plads i sin vognbane. Systemet holder dog ikke 
lastbilen i vognbanen konstant.

MAN AttentionGuard
Her evalueres løbende det antal gange, lastbilen forlader 
sin vognbane hhv. det antal gange, systemet korrigerer  
styringen, og på basis heraf vurderes chaufførens egnethed 
til at køre. AttentionGuard er baseret på, at hvis chaufførens 
årvågenhed falder, vil hans evne til at holde lastbilen på 
sporet også blive nedsat. 

*Leveres via MAN Individual

SIKKERHEDS- OG ASSISTENTSYSTEMER

Video Turning System (Videodrejesystem) (VAS)*
Videodrejesystemet er et integreret kamerasystem, der 
hjælper chaufføren ved svingning. Det gør det lettere for 
chaufføren at få overblik over området langs med bilen (i 
passagersiden), der er svært at overskue. Systemet akti
veres automatisk, når højre blinklys tændes, eller manuelt 
med en kontakt på instrumentpanelet.

360° Camera System (BirdView)*
Kamerasystemet giver et 360° live overblik „ovenfra“, der vi
ser et komplet billede af omgivelserne i fire meters afstand 
af biler med fast opbygning (f.eks. sluknings, drikkevare 
og renovationskøretøjer). Stitch&Blendteknikken samler 
fire kamerabilleder (for, bag, højre side, venstre side) til et 
billede i fugleperspektiv. En speciel funktion er, at systemet 
automatisk vælger billedudsnit efter kørselssituationerne 
som manøvrering (≤ 40 km/h), blinklysaktivering (baneskift) 
og bakning.



En del af det udstyr, der er vist I denne brochure, er ikke en del af 
standardudstyret.

Både airconditionsystemet og køleenheden i køretøjerne 
indeholder fluorerede drivhusgasser (R134a / GWP 1430 med op 
til 1,15 kg; 1,6445 t CO2 ækvivalenter).

MAN Truck & Bus Danmark A/S
Ventrupparken 6
2670 Greve
Danmark
www.truck.man
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MAN Truck & Bus – et selskab i MAN Gruppen


