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TIL FYRAFTEN  
ER DER KUN ÉN,  
DER ER HELT FÆRDIG: 
OPGAVEN.

Der er ikke mange varebiler, der har 
så meget lastbil i sig som MAN TGE.

løsninger og en kundeorienteret 

der kender dine ønsker og krav 
bedre. Og med vores 24-timers 

med lastbilgenerne. 
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INTRO
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1

ALT HVAD DU BEHØVER 
OG MERE TIL.
MAN TGE.
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1 – Kassevognen
Et ægte fragteksemplar.
Uanset hvad du har brug for at transpor-

store lastrum har plads til det hele. Og i 

ukontrolleret.
 
2 – Minibussen
Alle passagerer er VIP.
MAN TGE Minibussen rummer op til 19 

moderne persontransport. Og TGE 
„Kombi“ med op til 8 siddepladser kan 
køres med et kørekort af klasse B.

3 – Chassiserne
For det er ingen skovtur
Uanset om din MAN TGE skal opbygges 

chaufføren.
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Logistikken i byer og forstæder er under konstant 
forandring, og den bliver mere og mere kompliceret: 
Stigende krav i godstransport og distribution konfronteres 
med høje krav fra samfundet om reducerede emissioner og 

holistiske transportløsninger samt udbygning af et fuld-
elektrisk modelprogram – herunder ikke mindst MAN eTGE 

Ownership som en MAN TGE Diesel. Men det er ikke blot i 
Solutions i hele levetiden for din MAN eTGE.

holdelse tilbyder specialisterne hos MAN Transport Solutions 

biler samt mulighederne for opladning og energiforsyning.

Driftsanalyse og mobilitet
Sammen med dig analyserer vi den aktuelle status  

for din virksomhed og din anvendelse af vognparken.  

Ladeinfrastruktur og energiforsyning

og vellykket som muligt.

E-mobilitet – start og integration
 

FÅ NY ENERGI I DIN VIRKSOMHED:
MAN TRANSPORT SOLUTIONS.

KLAR TIL ALLE OPGAVER.
HELT UDEN EMISSIONER.

E-MOBILITY



Vi bringer den digitale omstilling direkte ind i din MAN TGE 
ved at forbinde chaufføren, bilen og miljøet via MAN 
Connect og den nye online-generation af infotainment -
systemer. 
De nye infotainmentsystemer¹ kan let forbindes med din 

kompatible med MAN DigitalServices. Dermed vil MAN 

kunderne. Den nye MAN Telematik-Box er den kontakt-

informationer til at forbedre effektiviteten. 

fremtidens mobilitet.
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PÅ NETTET OG PÅ VEJEN
– MED MAN CONNECT.

Leveres 
ikke til eTGE og til chassiser til specialopbygning (f.eks. front med 

modeller med radioforberedelse. 
modeller uden radio og modeller med radioforberedelse.

|

MAN CONNECT



VÆRS’GO AT 
TAGE PLADS 
- ARBEJDSPLADS!

Om du er på vej på arbejde, på 
byggepladsen eller holder en 
velfortjent pause, så er MAN TGE 
en professionel partner.

koncentrere dig fuldt ud om kørsels-

arbejdsdag.
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INTERIØR OG EKSTERIØR
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Allerede i kabinen mærker man, at man ikke sidder i 
en helt almindelig varebil.

loftskonsollen og over det rummelige handskerum samt i 
dørene. MAN TGE har desuden et stuverum under det 

kopholdere samt to 12 V-udtag tilsammen. Som ekstra-

gearstangen afrunder den intuitive betjening af 
førerpladsen.

2 230 V-udtag¹

4 Rum i dørene
5 USB-port
6 Kopholdere
7 12 V-udtag¹

10 Opbevaringspakke 2: Tagrum med to DIN porte og 

1

2

3

4
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3 – MAN Media Van² – start på opkobling 
(standardudstyr)

• DAB+-kompatibel

 og MAN SmartLink for tilslutning af en 
 smartphone via ledning
• Brug af musikstreaming-tjenester via smartphone

• 4 højtalere

2 – MAN Media Van Business² – avanceret komfort 

• DAB+-kompatibel

 og MAN SmartLink for tilslutning af en 
 smartphone via Bluetooth eller WiFi
• Brug af online-tjenester

• Brug af musikstreaming-tjenester via smartphone

• 4 højtalere

|  1716

modeller med radioforberedelse. 2
3

radio og modeller med radioforberedelse.
1

Vi gør din arbejdsdag lettere med den nye generation af 
online-infotainment-systemer.
Sammen med den standardmonterede Telematik-Box¹ 

1 – MAN Media Van Business Navigation²
– All-round-pakken uden problemer  
• 8“ TFT-farvedisplay med touch
• DAB+-kompatibel

• Wireless MAN SmartLink for tilslutning af en 
 smartphone via Bluetooth eller WiFi

• Brug af online-tjenester

• Brug af musikstreaming-tjenester via smartphone

• 4 højtalere

1

standard radio med tilkaldetjenester som ekstraudstyr 
eller en mere „all-inclusive“-løsning med online- 

-
stofpriser og parkeringstakster.

1

2 3



MAN info-call: 

MAN nødtjeneste: 

fejlkoder direkte til MAN Mobile24. Det sikrer en hurtig diagnose og reparation i 

Alarmopkald (EU-alarmopkald):

aktivere et alarmopkald manuelt med den røde SOS-knap. Samtidig sender 

fremskynde redningsindsatsen.

I situationen, hvor chaufføren virkelig har brug for hurtig hjælp, kan han få 
hjælp på sekunder af digitale opkaldstjenester takket være 3-knaps-modulet¹.
 
 

Hvad er 3-knaps-modulet?

En nyskabelse i MAN TGE er 3-knaps-modulet i loftskonsollen. Du kan foretage 

forbindelse med den rette person og tjeneste. Dermed slipper du for at spilde tid 

– uden en ekstra mobiltelefon. 

”entry-level versionen kan 3-knaps-modulet installeres ab fabrik som ekstra-
udstyr mod merpris.
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MAN TGE sikrer altid det rette arbejdsklima.

automatisk klimastyring Climatronic¹. 
Til persontransport har MAN TGE i Kombi-varianten en 

Dermed kan temperaturen i passagerkabinen styres separat. 

driftsforholdene og vejret.

1 –Varme/ventilation

2 – Climatic¹ (manuel)

3 – Climatronic¹ (automatisk)
Dette system omfatter individuelt justerbar temperatur-

3

2

|



1

2

a

b

c

Også når det gælder sæder har MAN TGE mere end 
blot én løsning at byde på.

 

1 – Bagsæde i dobbeltkabine

2 – Førersæde „Comfort Plus“¹
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MAN TGE imponerer med plads i overmål.
kort førerhus eller med dobbeltkabine. Fra fabrik leveres der 
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LASTRUM

Stor 
lastekapacitet
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Illustrationen viser eksempler

2

3

4

1
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Lastrummet har en robust træbund¹ eller en universalbund¹, som udgør den 
perfekte basis til hurtig opbygning eller afmontering af dit individuelle reolsystem. 

Indretninger: 
1 – Forberedelse til indretning

heder for nem montering af reoler og skabe. 

2 – Lav læssehøjde²

3 – Surringsskinner og  øjer¹

4 – Lastholdere i loftet¹

6 – Lastrumsbelysning

7  – Bagdørenes åbningsvinkler

bred skydedør med 1.311 mm bredde.
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MAN TGE er ikke til at overse:

ved natkørsel. Den store forrude og de smalle A-stolper 

spejle med ekstra vidvinkelfelt. Desuden sikrer den lave 

Forlygter: 
som ekstraudstyr.

Kølegitter: 
højglans kromliste. 

Sidespejle: 

sideblink.

|26

FRONT- OG HÆKDESIGN



Du er godt kørende med fælgprogram-
met til MAN TGE! 

navkapsler.

Uanset om du foretrækker unilak, 
metallak, perleeffektlak eller 
speciallakering: 

din nye MAN TGE jo samtidig dit rullende 
visitkort.

1 Ontario Green
2 Deep Ocean Blue
3 Candy White
4 Indium Grey metallic¹
5 Neon Orange
6 Deep Black pearl effect¹
7 Cherry Red

yderligere farver som ekstraudstyr.

a

b

c

2

7

6

8

5
4

3

1
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KUNNE HAVE BYGGET 
ROM PÅ EN DAG.

ALSIDIGHED



2,590
2,355

6,836 5,986

Lang Standard
Køretøjsdimensioner i mm

H
øj

de
 k

ør
et

øj

Længde køretøj

2,798
2,590
2,355

7,391 6,836 5,986

Ekstra lang Lang Standard
Køretøjsdimensioner i mm

H
øj

de
 k

ør
et

øj

Længde køretøj

Super højt tag

Højt tag

Normalt tag

7,004 7,0047,4046,204 6,204

Lang Ekstra langStandard Standard
Køretøjsdimensioner i mm Køretøjsdimensioner i mm

Længde køretøj Længde køretøj

Normalt tag Normalt tag

Højt tag

Normalt tag

Lang

MAN TGE er klar til selv de mest krævende opgaver.

kan den opfylde alle ønsker og behov. Akselafstandene 

er mellem 1.726 mm og 2.196 mm. I kombination giver 

Chassiserne med kort førerhus giver mulighed for en 

med dobbeltkabine giver maksimalt 4.300 mm. Uanset 

|32 |  33



MAN eTGE med fuldelektrisk drivline sniger sig lydløst 
gennem storbyjunglen på bløde poter.

tidige udfordringer i godstransport og persontransport i 

Drivline
Synkronmotoren med permanente magneter har en maks. 

Nm er til disposition fra start og giver optimal acceleration.

Batteri

Opladning
MAN eTGE kan lades op via det medfølgende ladekabel fra 

arbejdet. Den praktiske AC-ladeboks med en tilslutnings-

Rækkevidde

¹  

 

Omkostninger – diesel ift. eTGE

lavere afgifter og mindre energiomkostninger.

OPDATER VOGNPARKEN.
|  35

ELEKTRISK TRANSPORT



1 – MAN TGE Kombi; 2 – MAN TGE Intercity; 3 – MAN TGE Coach; 4 – MAN TGE City

1

2

3 4
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Vi har altid bygget fremragende  
busser, og vores minibusser er  
ingen undtagelse – de kan fuldt ud 
leve op til de større søskendes høje 
standard for persontransport.
De er udviklet specielt til at op-
fylde de mange ønsker og krav fra 
passagerer og chauffører, så hver 
enkelt tur bliver både komfortabel 
og sikker. Både i offentlig transport 
og som rejsekammerat til fjerne 
og spændende rejsemål sikrer den 
MAN-knowhow, der altid kører 
med, at enhver destination er en 
rejse værd.

JOBBESKRIVELSE: 
ALTMULIGMAND.

|

PERSONTRANSPORT
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Ren VIP-behandling
Den perfekte rejsebus til mindre grupper med store 
krav. Den rummelige kabine har plads til 16 personer i 

En ægte storbydreng
MAN TGE City er et moderne indslag i den kollektive 

-

 
ud svingsdøre giver uhindret ind- og udstigning i MAN TGE 

Den perfekte kombination

Mobility-version og Shuttle-version. Den klarer transport af 

hotelbus og VIP-shuttle samt skolebus. Med sine ni bekvem-
me siddepladser er den klar til det hele. Den standard-
monterede nødbremseassistent er blot ét af de sikkerheds-

Som 16-personers variant med adgang via skydedøren 

ligere et trin. Dermed er Intercity den perfekte shuttlebus til 

|38 |



Uanset hvordan din arbejdsdag ser 
ud, og hvor den foregår:

talrige samarbejdspartnere blandt 
opbyggere har vi den ideelle løs ning 
til netop din virksomhed. Enhver  
MAN TGE kan tilpasses efter dine 

redningskøretøj eller som rullende 

Der er ingen, der har lyst til at  
vente på sin nye bil, og slet ikke  
når det er en MAN TGE.
Derfor kan vi levere et stort udvalg af 

nemt og hurtigt som dit eget professi-
onelle arbejde. Og hvis du vil have en 
MAN TGE med opbygnings løsning  

vores Vans to Go-koncept tilbyde dig et 
stort udvalg af komplette biler til øjeblik-
kelig levering.

1

2

3 4
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12

2

5
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3

6

9

11

14

At en MAN TGE skal opfylde helt 
andre krav i skovbruget end ved 
pakkedistribution er klart. 

opfylder vores høje krav.

Eksempler på opbygninger:
1 Containertip
2 Bugseringskøretøj
3 Liftdumper
4 Redningskøretøj
5 Glasreol
6 Lift

8 Tipbil
9 Tipbil med kran
10 Ladvogn
11 Lad med presenningsrig
12 Autocamper
13 Redningskøretøj
14 Kasse med lift

1

2 3
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Standard pakke (DK):

– Front assist med City emergency brake (Avanceret 
 

 
 fjernbetjening

 
Exclusive pakke (DK):

– Front assist med City emergency brake (Avanceret  
 

 
 2 zoner

 
 home“ funktion og manuel „Coming home“ funktion 
– LED forlygter med LED kørelys

 
 fjernbetjening

udstyrspakker ab fabrik til attraktive priser.

Sikkerhedspakke Aktiv:

– Nødbremseassistent (til adaptiv fartpilot

– Lane assist med Blind Spot

Sikkerhedspakke Passiv:
– Trepunktsseler med selehøjdejustering og  

 mulighed for deaktivering af passagerairbag

Lys & udsynspakke:
– Fjernlysassistent „Light Assist“

 Home“-funktion og manuel „Coming Home“-funktion
– Viskerrobot med lys- og regnsensor

Komfortpakke:

Komfortpakke Plus:

– Krom-pakke

Vinterpakke:
– Motorvarmer med programmerbar parkeringsvarme og

 – Forlygtevaskere med elopvarmede sprinklerdyser og 

Anlægspakke til tipbil:
– Elektrisk opbyggermodul og funktionsstyreenhed med  
 ABH-programmering

– Bagrude

– Forberedelse til trevejs tippelad

Anlægspakke til ladvogn:

– Bagrude

Distributionspakke med førerassistenter:
– Bakkamera „Rear View“

– Vognbaneskifteassistent
– Sidemarkeringslygter

 sidebeskyttelsesassistent
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ALENE PÅ ARBEJDE, MEN 
ALTID I GODT SELSKAB.

INNOVATION OG SIKKERHED



Du har brug for et team, som du kan stole på.

1 – Park Assist
  

parkering og forebygger skader som følge af fejl under parkeringsmanøvrer.

2

1

3 4 6

5

7
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 2 – Front Assist, City Emergency Brake 
(Avanceret nødbremsesystem)

automatisk en opbremsning. I kombination med automatgearkasse bremser den 

3 – Blind Spot sensor (Udkørselsassistent)¹

4 – Lane Assist¹

mørke.

5 – 360° parkeringssensor¹

Desuden advarer et lydsignal om risiko for kollision.

6 – Trailer Assist¹
 Kan aktiveres ved behov. Ved bakning med trailer følger MAN TGE 

7 – Adaptiv fartpilot (ACC) inkl. fartbegrænser¹

med automatgear kan systemet bremse bilen helt til stilstand.
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Lane Assist ink. Blind Spot med udkørselsassistent : Ved hastigheder over 

Sidevindsassistent: Den holder din MAN TGE sikkert i sin bane ved sidevind 

Driver Alert (Træthedsregistrering) : Hvis systemet registrerer afvigelser fra 

føreren at holde pause via lyd- og lyssignaler.

Multifunktionsbremse: 

Light Assist (Fjernlysassistent) : Den registrerer forankørende og mod-

Lys /regnsensor : Den reagerer automatisk i mørke og regn og styrer lygter og 
viskere efter forholdene.

Hill Start Assist:

Parkeringssensor, for og bag : 
foran 

og bag ved bilen.

Rear View (bakkamera) : 

ABS & ESP: Den elektroniske stabilitetskontrol er en udvidelse af antiblokerings-
systemet. Det elektronisk styrede førerassistentsystem kan modvirke udskrid-



En af de største fordele ved din 
nye MAN TGE: os hos MAN.

-
dersyede MAN servicekontrakter 
fjerner vi alle forhindringer for dig. I 

og vores 24-timers nødtjeneste er der 

arbejdet.

VEDLIGEHOLD BETYDER IKKE AT 
MAN SKAL HOLDE STILLE.
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AFTERSALES



MAN Mobile24 
Uanset om der er tale om storbyjunglen eller helt 

hele Europa. Og du kan følge den aktuelle status for forløbet 

|54

MAN Services

servicekontrakter kan tilpasses mht. supplerende 
ydelser som drivlinegaranti og totalgaranti for bilen. En 

-
arbejder og eftersyn optimalt og dermed forebygge 

der er professionelt renoverede komponenter med 

økonomiske end nye dele. Herudover tilbyder MAN 

transport og sikkerhed.

MAN TopUsed

 
 

 
 www.topused.man.eu. Ud over det omfattende 
udbud af tjeneste ydelser som individuelle 

vores køretøjers høje kvalitet.

MAN Financial Services og MAN Rental

muligheder for gunstig anskaffelse af en ny MAN TGE. Med vores leasing-

ydelser samt afregning af køretøjsrelevante omkostninger. Og med vores 

tidsrum med kort varsel. Resultat: højere konkurrencekraft i kraft af større 

®

®

endnu mere effektivt og samtidigt reducere driftsomkostningerne. MAN  
®

varebil-segmentet.

– Økonomi
– Offroad
–  Introduktion til bilen og dens teknik

– Introduktion for redningsmandskab

En stor del af kurserne anerkendes af relevante instanser.



 
Fører arbejdet dig ad grusveje og 
skovstier? Ikke noget problem – så 
vil MAN TGE træde i karakter med 

asfalterede veje kører MAN TGE med 

– helt uden at du behøver at gøre 

Det giver dig ikke blot afgørende en 

sikkerhedssystemerne arbejder 
-

komfortabel end nogensinde før. 

TERRÆN ER 
IKKE NOGET 
PROBLEM.

|56

DRIVLINE OG MOTORER



Hvad er det vigtigste på jobbet? Den rigtige drivline.  
Derfor imponerer MAN TGE under alle forhold i kraft af 
både præstationer og effektivitet – med avancerede 
diesel motorer og elmotorer.
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Diesel motor :

2.0 l (75 kW/102 HK, 300 Nm): 

2.0  l (  kW/1 0 HK, 3 0 Nm):

2.0  l (103 kW/140 HK, 3 0 Nm)1:

2.0  l (1 0 kW/1  HK, 410 Nm):

Elektrisk motor:

El (100kW/136 HK, 290 Nm):

CO2

– Høj lastekapacitet

– Stor højde i lastrum

75 HK motor
103 HK motor

1  HK motor

6-trins manuel gearkasse
6-trins manuel gearkasse
8-trins automatgearkasse 
6-trins manuel gearkasse
8-trins automatgearkasse

– Lille venderadius
– Maksimal nyttelast

– Langsliggende motore

103 HK motor
1  HK motor

6-trins manuel gearkasse
6-trins manuel gearkasse
8-trins automatgearkasse

– Sikre køreegenskaber
– Bedste retningsstabilitet

103 HK motor
1  HK motor

6-trins manuel gearkasse
6-trins manuel gearkasse
8-trins automatgearkasse

 – Synkronmotor
3

– Lasthøjde: 670 mm
– Versioner:

100 HK motor 1-trins gearkasse



PAS PÅ, 
BILEN GØR SIG BEMÆRKET.

.
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Kassevogn

Standard Lang Ekstra lang

Akselafstand: 3.640 mm Akselafstand: 4.490 mm Akselafstand: 4.490 mm
Normal tag
Højde: 2.355 mm

Højt tag
Højde: 2.590 mm

Super højt tag
Højde: 2.798 mm

Chassis

Standard Lang Ekstra lang

Akselafstand: 3.640 mm Akselafstand: 4.490 mm Akselafstand: 4.490 mm
Kort førerhus
Højde

Dobbeltkabine
Højde

Vægtvarianter: Motorvarianter:
Drivaksler: Gearkassevarianter:



Vi kan levere en række forskelligt udstyr til opbygninger 
på MAN TGE som ekstraudstyr, til ladvogne med både 
kort førerhus og dobbeltkabine – så du er forberedt på 
næsten alt.

1 – Redskabskasse¹

under ladet.

2 + 3 – Presenning og ramme¹

lasten mod regn og storm. Rammen leveres i forskellige højder. 

integreret lysbane.

Surreøjer

Værktøjskasse¹

Illustrationerne viser eksempler. ¹Ekstraudstyr mod merpris

21

3
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1

3

2

4
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1 – Skurvognstræk¹, med skiftesystem 
som ekstraudstyr.

 
elektronisk vogntogsstabilisering. 

2 – Anhængertræk med kugle¹,
med skiftesystem som ekstraudstyr.

3 – Trin i bagkofanger¹, bredt. 

4 – Trin, halv bredde¹.

Stænklapper¹ 

Forberedelse til anhængertræk¹ 

Forberedelse til lastholder på tag¹ 

holdere.

Lastholder med rulle¹
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Af trykketekniske grunde kan farverne i dette dokument afvige fra de faktiske farver.

64 |

-

Yderligere oplysninger:

eftersyn.

Tilbagetagelse og genanvendelse af brugte køretøjer:
 

 



MAN Truck & Bus – et selskab i TRATON GROUP

MAN Truck & Bus Danmark A/S
Ventrupparken 6
2670 Greve
www.van.man

MAN TGE – de professionelles valg.

 

for redaktionens slutning for denne brochure. Spørg derfor din MAN-forhandler om de forskrifter 


