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Európa egyik vezető vállalata az MAN Truck & Bus a haszonjárműgyártás és a szállítási megoldások terén, 

éves forgalma több mint 11 milliárd euró (2021-es adat). Termékkínálatában kishaszongépjárművek, teher-

gépjárművek, autóbuszok, dízel- és gázmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz 

kapcsolódó különböző szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a TRATON SE leányvállalata, és világ-

szerte több mint 34 000 munkatársat foglalkoztat. 
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Járművek az MAN standján az IAA 2022 kiállításon  

A 12-es pavilon C20-as standján és a kiállítási pavilon előtti Expo-

Allee területen az MAN 14 járművet állít ki a teljes típuskínálatából: 

a bemutató középpontjában a nagyszériás eTruck 

sorozatgyártáshoz közeli prototípusa áll majd, amely 2024-ben 

jelenik meg a piacon. Az MAN hagyományos termékkínálatát négy 

TGX, négy TGS, egy TGM, egy TGL és négy TGE képviseli majd: 

 

Az MAN eTruck sorozatgyártáshoz közeli prototípusa – nyerges vontató 

Az MAN eTruck sorozatgyártáshoz közeli prototípusa a kiállításon előrevetíti az 

MAN jövőbeli, hosszú távú fuvarozásra is alkalmas, károsanyag-kibocsátástól 

mentes, akkumulátoros elektromos hajtású járműveit. Napi hatótávolsága 600 

és 800 kilométer közötti, valamint felkészítették a megawatt teljesítményű 

töltésre. 

• Hajtásképlet: 4x2 

• Alváz: 3750 mm tengelytávolság, normál alvázmagasság, elöl-hátul 

légrugós felfüggesztés 

• Fülke: GX fülke MAN OptiView digitális tükörhelyettesítő rendszerrel 

• Felépítmény: nyerges vontató 

 

MAN TGX 18.520 4x2 BL SA – nyerges vontató 

Az MAN „klasszikus” nyerges vontatója most még hatékonyabb és 

biztonságosabb. A megnövelt teljesítményű D26 motor a fülke optimalizált 

aerodinamikájával együtt hozzájárul az üzemanyag-fogyasztás 

csökkentéséhez. MAN OptiView digitális tükörhelyettesítő rendszer és korszerű 

vezetéstámogató rendszerek segítik a járművezetőt szállítási feladatainak 

elvégzésében. 

• Hajtáslánc: D26 hathengeres, soros motor 520 LE (382 kW)/1800 f/p 

teljesítménnyel; 2650 Nm/930-1350 f/p nyomatékkal; MAN TipMatic 
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12.26 DD sebességváltó Retarder 35 tartósfékkel; Hypoid i = 2,31 hajtott 

tengely 

• Hajtásképlet: 4x2 

• Alváz: 3600 mm tengelytávolság, normál alvázmagasság, elöl laprugós, 

hátul légrugós felfüggesztés 

• Fülke: GM fülke MAN OptiView digitális tükörhelyettesítő rendszerrel, 

Easy Control kapcsolópanel a vezetőoldali ajtó alsó részén 

• Fülke felszereltsége: MAN Smart Select, Navigation Professional 12,3'' 

médiarendszer, automatikus járműbeállítás és hangfelismerés a 

kijelzőhöz a gépjárművezetői kártyán keresztül 

 

MAN TGX 18.640 4x2 BL SA – nyerges vontató 

A kínálat csúcsa a teljesítmény és az exkluzivitás terén! Ezt az Individual Lion S 

kivitelű nyerges vontatót a legerősebb MAN motor hajtja 640 lóerő 

teljesítménnyel. Az új, fekete színű optikai csomagot kapta meg, amely 

tökéletesen illik az új Individual Lion S vörös fényezéséhez. A GX fülke Individual 

Lion S felszereltsége nyomatékosítja az exkluzív megjelenést, valamint 

maximális kényelmet nyújt a járművezetőnek televízióval, mikrohullámú sütővel, 

kávéfőzővel és további tárolórekeszekkel. 

• Hajtáslánc: D38 hathengeres, soros motor 640 LE (471 kW)/1800 f/p 

teljesítménnyel; 3000 Nm/900-1380 f/p nyomatékkal; MAN TipMatic 

12.30 DD sebességváltó Retarder 35 tartósfékkel; Hypoid i = 2,53 hajtott 

tengely 

• Hajtásképlet: 4x2 

• Alváz: 3600 mm tengelytávolság, normál alvázmagasság, elöl laprugós, 

hátul légrugós felfüggesztés 

• Fülke: GX fülke MAN OptiView digitális tükörhelyettesítő rendszerrel, 

Individual Lion S felszereltség külső stíluscsomaggal és fekete optikai 

csomaggal, fekete lámpatartó konzol a tetőn 

• Fülke felszereltsége: MAN Smart Select, Navigation Professional 12,3'' 

médiarendszer, Individual Lion S felszereltség, befordítható utasülés, 

tévénéző nyugágyfunkció, 22 colos televízió, beépített szekrény 

mikrohullámú sütővel és kávéfőzővel 

 

MAN TGX 33.520 6x4 BL SA – nyerges vontató 
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A 10 tonna teherbírású első tengely és a megerősített alvázkeret lehetővé teszi 

nagyobb teljesítményű rakodódaruk felszerelését, kiterjesztve a munkavégzés 

hatósugarát. A rugalmas alkalmazhatóság érdekében ezt az MAN TGX járművet 

nyeregszerkezettel és platós cserefelépítményhez való rögzítési pontokkal is 

felszerelték. 

• Hajtáslánc: D26 hathengeres, soros motor 520 LE (382 kW)/1800 f/p 

teljesítménnyel; 2650 Nm/930-1350 f/p nyomatékkal; MAN TipMatic 

12.28 OD sebességváltó Retarder 35 tartósfékkel; Hypoid i = 3,36 hajtott 

tengelyek 

• Hajtásképlet: 6x4 

• Alváz: 3900 mm + 1350 mm tengelytávolság, normál alvázmagasság, 

elöl laprugós, hátul légrugós felfüggesztés, 10 tonna teherbírású első 

tengely, megerősített alvázkeret 

• Fülke: GM fülke MAN OptiView digitális tükörhelyettesítő rendszerrel 

• Fülke felszereltsége: MAN Smart Select, Navigation Professional 12,3'' 

médiarendszer 

• Legnagyobb megengedett össztömeg: 33 000 kg 

• Felépítmény: nyerges vontató Palfinger rakodódaruval és platós 

cserefelépítménnyel 

 

MAN TGX 41.640 8x4/4 BB SA – nyerges vontató 

Az MAN gyárilag kínál teljes felszereltségű nehézvontatót akár 250 tonna 

legnagyobb megengedett szerelvényössztömeggel. A négytengelyes nyerges 

vontató hajtásláncát 640 lóerős motor, hidrodinamikus tengelykapcsoló, MAN 

TipMatic automatizált sebességváltó és agyáttételes tengelyek alkotják. A 

csúcsteljesítményhez MAN Individual Lion S csúcsfelszereltség társul fekete 

optikai csomaggal. 

• Hajtáslánc: D38 hathengeres, soros motor 640 LE (471 kW)/1800 f/p 

teljesítménnyel; 3000 Nm/900-1380 f/p nyomatékkal; MAN TipMatic 

12.30 OD sebességváltó turbo EVBec és Retarder 40 tartósfékkel; 

hidrodinamikus tengelykapcsoló; agyáttételes i = 4,33 hajtott tengelyek 

• Hajtásképlet: 8x4/4, kormányzott második (előfutó) tengellyel 

• Alváz: 2600 + 1450 + 1400 mm tengelytávolság, normál 

alvázmagasság, elöl-hátul laprugós felfüggesztés 
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• Fülke: GX fülke MAN OptiView digitális tükörhelyettesítő rendszerrel, 

Individual Lion S felszereltség fekete optikai csomaggal, fekete 

lámpatartó konzol a tetőn 

• Fülke felszereltsége: MAN Smart Select, Navigation Professional 12,3'' 

médiarendszer, Individual Lion S felszereltség, tévénéző 

nyugágyfunkció, 22 colos televízió, beépített szekrény 

• Felépítmény: nehézvontató kibővített sűrített levegős rendszerrel, 760 

l gázolajtartály és 200 l hidraulikaolaj-tartály, kiegészítő hűtő és 

háromfokozatú hidraulikarendszer 

 

MAN TGS 26.520 6x6 BB CH – fülke-alváz 

Ez az Individual Lion S kivitelű MAN TGS terepen érzi otthon magát. Ezt három 

hajtott tengely, nagy méretű szóló abroncsok és nagy hasmagasság biztosítja. 

Az MAN Individual részleg négyszemélyes üléspadot épített a hosszú TM 

fülkébe. A modell expedíciós vagy sürgősségi járműként is használható. 

• Hajtáslánc: D26 hathengeres, soros motor 520 LE (382 kW)/1800 f/p 

teljesítménnyel; 2650 Nm/930-1350 f/p nyomatékkal; MAN TipMatic 

12.28 OD sebességváltó Retarder 35 tartósfékkel; agyáttételes i = 4,00 

hajtott tengelyek 

• Hajtásképlet: 6x6, az első tengely hajtása kapcsolható 

• Alváz: 4200 + 1400 mm tengelytávolság, nagy alvázmagasság, elöl-

hátul laprugós felfüggesztés, szóló abroncsok a hátsó tengelyeken is 

• Fülke: TM fülke acél lökhárítóval, építőipari fellépőkkel, MAN OptiView 

digitális tükörhelyettesítő rendszerrel, Individual Lion S felszereltség 

fekete optikai csomaggal, fekete lámpatartó konzol a tetőn, az MAN 

Individual részleg által a fülke hátfalára épített négyszemélyes üléspad, 

amely átalakítható fekhellyé 

• Fülke felszereltsége: Individual Lion S felszereltség, MAN Smart Select, 

Navigation Professional 12,3'' médiarendszer 

• Legnagyobb megengedett össztömeg: 26 000 kg 

• Felépítmény: dobozos cserefelépítmény 

 

MAN TGS 26.540 6x4 BL SA – nyerges vontató 

Ez az ausztrál piacon szokványos jobbkormányos kivitelű, háromtengelyes 

nyerges vontató 90 tonna legnagyobb megengedett szerelvényössztömeggel 
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használható hosszú távú fuvarozásban. A modell Euro 5-ös kialakítása azt 

mutatja be, hogy az MAN az adott ország előírásaira specifikált járműveket is 

kínál az EU-n kívüli piacokra. 

• Hajtáslánc: D26 hathengeres, soros motor 540 LE (397 kW)/1900 f/p 

teljesítménnyel Euro 5-ös változatban; 2500 Nm/1050-1350 f/p 

nyomatékkal; MAN TipMatic 12.28 OD sebességváltó; Hypoid i = 4,11 

hajtott tengelyek; fülke mögötti függőleges kipufogócső 

• Hajtásképlet: 6x4 

• Alváz: 3200 + 1350 mm tengelytávolság, normál alvázmagasság, elöl 

laprugós, hátul légrugós felfüggesztés; 580 + 620 literes gázolajtartályok 

• Fülke: TN fülke gallytörő ráccsal 

• Fülke felszereltsége: MAN Smart Select, Navigation Professional 12,3'' 

médiarendszer 

• Legnagyobb megengedett össztömeg: 26 000 kg / legnagyobb 

megengedett szerelvényössztömeg: 90 tonna 

• Felépítmény: nyerges vontató 

 

MAN TGS 28.520 6x4-4 BL CH – fülke-alváz 

Hasznos teherbírása, mint egy háromtengelyes teherautóé, 

manőverezhetősége, mint egy kéttengelyes teherautóé – ezt a kormányzott és 

felemelhető utánfutó tengely teszi lehetővé. Egykaros, horgos konténeremelő 

felépítménnyel vagy kommunális járműként ez az MAN TGS a szilárd burkolatú 

utakat elhagyva is magabiztosan halad előre a hasmagasságának és a két 

hajtott tengelye által biztosított vonóerő-átadásnak köszönhetően. Jól megfelel 

nehéz pótkocsik vontatásához, építőipari logisztikai feladatokhoz és téli 

útkarbantartó eszközökkel felszerelve kommunális alkalmazásokhoz, út- és 

autópálya-karbantartási munkákhoz. 

• Hajtáslánc: D26 hathengeres, soros motor 520 LE (382 kW)/1800 f/p 

teljesítménnyel; 2650 Nm/930-1350 f/p nyomatékkal; MAN TipMatic 

12.28 OD sebességváltó; agyáttételes i = 4,33 hajtott tengelyek 

• Hajtásképlet: 6x4-4, a második tengely hajtott, az első tengely hajtása 

kapcsolható 

• Alváz: 3900 + 1400 mm tengelytávolság, nagy alvázmagasság, elöl 

laprugós, hátul légrugós felfüggesztés; kormányzott és felemelhető 

utánfutó tengely 
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• Fülke: NN fülke acél lökhárítóval, MAN OptiView digitális 

tükörhelyettesítő rendszerrel, építőipari fellépőkkel, eszközhordozó lap 

téli útkarbantartó eszközökhöz, magasra szerelt fényszórók téli 

útkarbantartó eszközökhöz 

• Fülke felszereltsége: MAN Smart Select, Navigation Professional 12,3'' 

médiarendszer 

• Legnagyobb megengedett össztömeg: 28 000 kg 

• Felépítmény: Palfinger egykaros, horgos konténeremelő felépítmény, 

Küpper Weisser téli útkarbantartó eszköz 

 

MAN TGS 41.520 8x4 BB CH – fülke-alváz 

Az új MAN TGS Individual Lion S az IAA 2022 kiállításon ünnepli a premierjét. 

Külső és belső felszereltségével a dizájn és a kényelem terén is exkluzivitást 

nyújt – nemcsak közúton, hanem építési területeken és terepen is. Középmagas 

belsőterével és két hajtott tengelyével ez az MAN TGS a billencsek legszélesebb 

körben használt változatát képviseli. 

• Hajtáslánc: D26 hathengeres, soros motor 520 LE (382 kW)/1800 f/p 

teljesítménnyel; 2650 Nm/930-1350 f/p nyomatékkal; MAN TipMatic 

12.28 OD sebességváltó és MAN PriTarder tartósfék; agyáttételes i = 

4,00 hajtott tengelyek 

• Hajtásképlet: 8x4, kormányzást segítő fékfunkcióval 

• Alváz: 1795 + 2505 + 1400 mm tengelytávolság, közepes 

alvázmagasság, elöl-hátul laprugós felfüggesztés 

• Fülke: NN fülke acél lökhárítóval, építőipari fellépőkkel, MAN OptiView 

digitális tükörhelyettesítő rendszerrel, Individual Lion S felszereltség 

fekete optikai csomaggal, fekete lámpatartó konzol a tetőn 

• Fülke felszereltsége: Individual Lion S felszereltség, MAN Smart Select, 

12,3'' digitális műszerpanel, Navigation Professional 12,3'' 

médiarendszer 

• Legnagyobb megengedett össztömeg: 32 000 kg németországi 

forgalomba helyezéssel; műszakilag 41 000 kg lehet a kiállított fülke-

alváz/billencsfelépítmény összeállításban 

• Felépítmény: Meiller Trigenius D428 három irányba billenthető 

felépítmény elektromosan elhúzható tetőponyvával, hidraulikusan 

felhajtható aláfutásgátlóval és I.S.A.R.-Control kézi rádiós távvezérlőn 
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keresztüli működtetéssel. Az új generációs Meiller billencsfelépítmények 

az MAN gyári billencskínálatából megrendelhetők. 

 

MAN TGM 23.320 6x2-4 LL CH – fülke-alváz 

Italok és élelmiszerek belvárosi kiszállításakor az alacsony rakodóperem, a 

nagy hasznos teherbírás és a maximális manőverezhetőség számít igazán. 

Ezek jellemzik a kiállított háromtengelyes MAN TGM teherautót. 

• Hajtáslánc: D08 hathengeres, soros motor 320 LE (235 kW)/2200 f/p 

teljesítménnyel; 1250 Nm/1200-1700 f/p nyomatékkal; MAN TipMatic 

12.12 OD sebességváltó; Hypoid i = 4,11 hajtott tengely 

• Hajtásképlet: 6x2-4, kormányzott és felemelhető utánfutó tengellyel 

• Alváz: 4425 + 1350 mm tengelytávolság, normál alvázmagasság, elöl-

hátul légrugózás; 19,5'' gumiabroncsok az alacsony, kb. 1040 mm-es 

rakodóperem érdekében 

• Fülke: CC fülke MAN OptiView digitális tükörhelyettesítő rendszerrel 

• Fülke felszereltsége: radaros oldalsó holttérfigyelő, 12,3'' digitális 

műszerpanel, Navigation Professional 12,3'' médiarendszer, MAN Easy 

Control kapcsolópanel a vezetőoldali ajtó alsó részén 

• Legnagyobb megengedett össztömeg: 23 000 kg, hasznos teherbírás: 

13 100 kg 

• Felépítmény: az Ewers vállalat italszállító dobozos felépítménye 

 

MAN TGL 8.190 4x2 BL CH – fülke-alváz 

A TGL típus képviseletében az MAN egy elosztó tehergépjárművet állít ki nagy 

hasznos teherbírással, kiváló manőverezhetőséggel, gazdaságos üzemeléssel 

és nagyon jól felszerelt járművezetői munkahellyel. 

• Hajtáslánc: D08 négyhengeres, soros motor 190 LE (140 kW)/2300 f/p 

teljesítménnyel; 750 Nm/1200-1750 f/p nyomatékkal; MAN TipMatic 

06.10 OD sebességváltó; Hypoid i = 3,70 hajtott tengely 

• Hajtásképlet: 4x2 

• Alváz: 4200 mm tengelytávolság, normál alvázmagasság, elöl laprugós, 

hátul légrugós felfüggesztés 

• Fülke: CC fülke MAN OptiView digitális tükörhelyettesítő rendszerrel 
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• Fülke felszereltsége: 12,3'' digitális műszerpanel, Navigation 

Professional 12,3'' médiarendszer, MAN Easy Control kapcsolópanel a 

vezetőoldali ajtó alsó részén 

• Legnagyobb megengedett össztömeg: 7490 kg 

• Felépítmény: a Spier vállalat bútorszállító dobozos felépítménye 

 

MAN TGE 3.180 4x2 – fülke-alváz 

A rövidfülkés, dobozos felépítményes MAN TGE otthonosan mozog az 

elosztófuvarozásban. Az emelőhátfal megkönnyíti a járművezetőnek az áruk ki- 

és berakodását. Az MAN kompletten kínálja ennek a fülke-alváznak és 

felépítménynek a kombinációját. Az Individual Lion S változat exkluzív, sportos 

megjelenést nyújt a járműnek. 

• Hajtáslánc: 2,0 literes, négyhengeres, turbófeltöltős dízelmotor, 177 LE 

(130 kW)/3600 f/p teljesítménnyel, 410 Nm/1500-2000 f/p nyomatékkal, 

hatfokozatú, kézi sebességváltó 

• Hajtásképlet: 4x2, elsőkerék-hajtás, elöl csavarrugós, hátul laprugós 

felfüggesztés 

• Kivitel: fülke-alváz 4490 mm tengelytávolsággal 

• Fülke: rövidfülke Individual Lion S kivitelben fényezett elemekkel, 

Climatronic légkondicionáló, MAN Media Van Business Navigation 

csomag 

• Legnagyobb megengedett össztömeg: 3500 kg, hasznos teherbírás: 

970 kg 

• Felépítmény: Junge dobozos felépítmény 750 kg teherbírású Bär 

emelőhátfallal gyárilag elérhetően 

 

MAN TGE 3.180 4x2 – fülke-alváz 

Építőipari vállalatok, kertészeti és tereprendező cégek, kommunális vállalatok, 

közútkezelők, valamint udvarépítéssel foglalkozó társaságok használják az 

MAN TGE duplafülkés, billenőplatós kivitelét. Ez akár hét ülést is kínál. 

• Hajtáslánc: 2,0 literes, négyhengeres, turbófeltöltős dízelmotor, 177 LE 

(130 kW)/3600 f/p teljesítménnyel, 410 Nm/1500-2000 f/p nyomatékkal, 

nyolcfokozatú, automatikus sebességváltó 

• Hajtásképlet: 4x2, elsőkerék-hajtás, elöl csavarrugós, hátul laprugós 

felfüggesztés 
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• Kivitel: fülke-alváz 3640 mm tengelytávolsággal 

• Fülke: duplafülke az MAN Individual által fényezett elemekkel, hátsó 

üléspad 4 ülőhellyel, távirányítós, levegős kiegészítő fűtés 

• Legnagyobb megengedett össztömeg: 3500 kg, hasznos teherbírás: 

970 kg 

• Felépítmény: Schoon három irányba billenthető alumíniumfelépítmény 

gyárilag elérhetően 

 

MAN TGE 3.180 4x4 – zárt furgon 

Ez a zárt furgon az exkluzivitást ötvözi a nagy teljesítményű hajtással. Az 

elektronikus vezérlésű, automatikusan kapcsolódó összkerékhajtás nagy 

vonóerő-átadási igény esetén a TGE típus legerősebb motorjának nyomatékát 

viszi át az útra. A meghökkentő megjelenésről az Individual Lion S kialakítás, a 

krómozott oldalsó csövek és a fényezett elemek gondoskodnak. 

• Hajtáslánc: 2,0 literes, négyhengeres, turbófeltöltős dízelmotor, 177 LE 

(130 kW)/3600 f/p teljesítménnyel, 410 Nm/1500-2000 f/p nyomatékkal, 

nyolcfokozatú, automatikus sebességváltó 

• Hajtásképlet: 4x4, összkerékhajtás, mechanikus differenciálzár, elöl 

csavarrugós, hátul légrugós felfüggesztés, MAN Individual légrugós 

felfüggesztés a hátsó tengelynél 

• Kivitel: zárt furgon 3640 mm tengelytávolsággal, Individual Lion S 

változat oldalsó csövekkel és fényezett elemekkel 

• Felszereltség: Climatronic légkondicionáló, tolatókamera, MAN Media 

Van Business Navigation csomag 

• Legnagyobb megengedett össztömeg: 3500 kg, hasznos teherbírás: 

840 kg 

• Raktér kialakítása: Bott polcrendszer műhelyfelszerelések számára 

mobil rakodórámpával gyárilag elérhetően 

 

MAN TGE 3.140 E 4x2 – fülke-alváz 

Az elektromos hajtású TGE hatótávolsága 110–115 km a WLTP-tesztciklus 

szerint. Biztonsági rendszereinek kínálata rendkívül bőséges. A 

csomagkiszállító (CEP) felépítménnyel az eTGE a csendes és károsanyag-

kibocsátástól mentes üzemelésének köszönhetően különösen megfelel városi 

környezetben végzett feladatokhoz. 



 

 

  10. / 10. oldal 
 
 

• Hajtáslánc: villanymotor, 136 LE (100 kW)/3300-11700 f/p 

teljesítménnyel, 290 Nm/0-3300 f/p nyomatékkal, egyfokozatú erőátvitel, 

CCS töltőcsatlakozó, 35,8 kWh lítiumion-akkumulátor 

• Hajtásképlet: 4x2, elsőkerék-hajtás 

• Kivitel: fülke-alváz 3640 mm tengelytávolsággal 

• Fülke: rövidfülke Individual Lion S kivitelben fényezett elemekkel, LED-

es fényszórók LED-es nappali menetvilágítással 

• Legnagyobb megengedett össztömeg: 3500 kg, hasznos teherbírás: 

900 kg 

• Felépítmény: Schoon Lightbox csomagkiszállító (CEP) dobozos 

felépítmény 15 m³ térfogattal, csomagkiszállító polcrendszerrel és a 

fülke, illetve a raktér közötti átjáróval 

 


