
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

MAN Truck & Bus jest jednym z czołowych europejskich producentów pojazdów użytkowych 

i dostawców rozwiązań dla branży transportowej, osiągającym roczne obroty o wartości 

około 11 miliardów euro (dane za rok 2019). W ofercie firmy znajdują się samochody 

dostawcze, pojazdy ciężarowe, autobusy, silniki wysokoprężne i gazowe, a także usługi 

związane z przewozem osób i transportem towarów. Przedsiębiorstwo MAN Truck & Bus 

należy do spółki TRATON AG i zatrudnia pond 37 000 pracowników na całym świecie. 
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MAN TGE seryjnie wyposażony w 
połączenia sieciowe 

Teraz samochody dostawcze MAN TGE są już seryjnie 

wyposażone w moduł MAN Telematik. Dzięki współdziałaniu z 

nową generacją systemów infotainment przystosowanych do 

pracy w trybie online dostępnych staje się wiele nowych 

funkcji. 

MAN TGE robi poważny krok ku przyszłości. Supernowoczesny moduł 

MAN Telematik, który będzie teraz seryjnie instalowany niemal we 

wszystkich modelach* pojazdów TGE, otwiera przed klientami segmentu 

van zupełnie nowe możliwości połączeń. Dostępne dzięki temu usługi 

obejmują między innymi funkcję MAN Live-Verkehr (sytuacja na drodze 

w czasie rzeczywistym) i nowe In-Vehicle-Apps, które szybko 

udostępniają ważne dla kierowcy informacje. Pierwsze aplikacje In-

Vehicle-Apps, na przykład Tankuj i Parkuj, są zintegrowane w 

rozwiązaniu nawigacyjnym i dzięki możliwości pracy w trybie online oraz 

intuicyjnej obsłudze przekazują użytkownikowi najaktualniejsze 

informacje dotyczące cen paliwa lub opłat parkingowych. Wkrótce 

pojawią się kolejne aplikacje, takie jak wiadomości lub pogoda oraz 

cyfrowe oferty MAN DigitalServices. 

Pojazdy TGE otrzymują też całkowicie nową generację przystosowanych 

do pracy w trybie online systemów infotainment, które we współpracy z 

nowym modułem MAN Telematik bardzo ułatwią klientowi codzienną 

pracę. Nowe systemy infotainment dla wszystkich pojazdów MAN TGE z 

silnikiem Diesla** będą dostępne od roku modelowego 2021. Produkcja 
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dla nowego roku modelowego uwzględniająca większość nowych opcji 

już się rozpoczęła. 

Najbardziej widoczną zmianą w kabinie pojazdu MAN TGE roku 

modelowego 2021 jest – oprócz nowych systemów infotainment – 

innowacyjny moduł z trzema przyciskami, który zwiększa poziom 

bezpieczeństwa i komfort jazdy kierowcy.  

Wprowadzając nowe funkcje online MAN przyspiesza proces cyfryzacji w 

segmencie lekkich pojazdów użytkowych. 

Większe bezpieczeństwo w sytuacji awaryjnej: moduł z 3 

przyciskami 

Istotną nową funkcją dostępną w pojazdach TGE roku modelowego 2021 

jest moduł z trzema przyciskami umieszczony centralnie w podsufitce. 

Moduł ten posiada dwa szare i jeden czerwony przycisk, które 

umożliwiają bezpośrednie korzystanie z usług telefonicznych, takich jak 

telefon alarmowy 112, telefon awaryjny MAN i telefon informacyjny MAN 

bez podłączenia telefonu komórkowego. W momencie naciśnięcia 

czerwonego przycisku SOS lub otwarcia poduszki powietrznej zostaje 

automatycznie nawiązane połączenie telefoniczne z centralą alarmową 

za pośrednictwem numeru 112. Równocześnie moduł przekazuje 

informację o lokalizacji pojazdu i inne określone przepisami informacje, 

które mają przyspieszyć podjęcie akcji ratunkowej. 

Przycisk telefonu awaryjnego MAN jest oznaczony symbolem klucza 

płaskiego. Uruchomienie tego przycisku powoduje automatyczne 

połączenie telefoniczne z MAN Mobile24. Na podstawie języka 

ustawionego domyślnie w systemie infotainment moduł automatycznie 

łączy kierowcę z odpowiednim partnerem w Mobile24. Równocześnie 

system przekazuje MAN Mobile24 ważne dane dotyczące pojazdu, takie 

jak jego lokalizacja oraz kod błędu, dzięki czemu w przypadku awarii 

istnieje możliwość szybkiej diagnozy i naprawy pojazdu.  
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Przycisk informacyjny – oznaczony symbolem „i” – również nawiązuje 

połączenie telefoniczne z centralą MAN Mobile24. Telefon informacyjny 

służy do wyjaśnienia kwestii dotyczących pojazdu. Nowy moduł z trzema 

przyciskami dostępny jest dla wszystkich nowych modeli radia 

montowanych w MAN TGE – w wersji bazowej „MAN Radio Van“ za 

dopłatą, we wszystkich pozostałych modelach w ramach wyposażenia 

seryjnego. 

Odpowiednio do potrzeb: 4 nowe systemy infotainment 

Dostępne są cztery modele nowej generacji systemów infotainment MAN 

różniące się zakresem funkcji: „MAN Radio Van“, „MAN Media Van“, 

„MAN Media Van Business“ oraz „MAN Media Van Business Navigation“. 

MAN Radio Van: po prostu tylko radio 

Bazowy wariant nowych systemów infotainment MAN TGE oferuje tylko 

funkcję podstawową – radio. Korzystając z kieszeni na kartę SD można 

ponadto przegrać własne pliki audio. Obsługa odbywa się przy pomocy 

wygodnych przycisków i pokręteł. Dla wersji „MAN Radio Van“ można 

zamówić dodatkowo jako wyposażenie fabryczne moduł z trzema 

przyciskami umożliwiający korzystanie z telefonów alarmowych. W 

gotowym pojeździe nie ma już później możliwości zainstalowania modułu 

z trzema przyciskami. 

MAN Media Van: możliwość połączeń online 

System infotainment „MAN Media Van“ jest wyposażony w kolorowy 

wyświetlacz TFT 6,5 cali z ekranem dotykowym i łączy funkcje radia, 

mediacenter, urządzenia głośnomówiącego i komputera pokładowego. 

Wszystkie funkcje mogą być obsługiwane na ekranie dotykowym. Łącze 

MAN SmartLink umożliwia kablowe połączenie telefonu komórkowego z 

systemem infotainment oraz korzystanie z serwisu streamingowego i 

aplikacji nawigacyjnych za pośrednictwem MirrorLinkTM, Apple 

CarPlayTM lub Android AutoTM. W pojazdach odpowiednio 

przystosowanych fabrycznie istnieje też możliwość podłączenia do 
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monitora systemu infotainment kamery jazdy do tyłu. Model radia „MAN 

Media Van“ posiada zintegrowaną funkcję korzystania z telefonu 

alarmowego, telefonu awaryjnego MAN i telefonu informacyjnego MAN 

za pośrednictwem modułu z trzema przyciskami. 

MAN Media Van Business: wyższy komfort 

System infotainment „MAN Media Van Business“ można rozpoznać po 

kolorowym wyświetlaczu 8 cali z ekranem dotykowym. Model ten powstał 

z myślą o kierowcach zainteresowanych komfortem obsługi i 

dodatkowymi połączeniami. Zainstalowane seryjnie wejście Wireless 

MAN Smart tLink umożliwia bezkablowe podłączenie smartfona, a zatem 

korzystanie z urządzenia głośnomówiącego i serwisu streamingowego w 

systemie infotainment. Model „MAN Media Van Business“ może ponadto 

korzystać z aplikacji In-Vehicle-Apps, na przykład prognoz pogody i 

wiadomości. Jest też zintegrowany z modułem z trzema przyciskami 

umożliwiającym bezpośrednie korzystanie z telefonów alarmowych. 

MAN Media Van Business Navigation: kompleksowy pakiet 

Najwyższy model systemu infotainment „MAN Media Van Business 

Navigation“ oprócz kolorowego wyświetlacza 8 cali z ekranem 

dotykowym, bezkablowego łącza WLAN-smartfon, rozszerzonych 

aplikacji InVehicle-Apps*** i możliwości opcjonalnego zainstalowania 

kamery jazdy do tyłu (pod warunkiem fabrycznego przystosowania 

pojazdu) posiada także zintegrowany system nawigacyjny z modułem 

MAN Live-Verkehr i systematyczną aktualizacją kart. Wariant ten 

zalecany jest szczególnie do pojazdów użytkowanych w ramach 

działalności gospodarczej. Obejmuje on dwuletnią gwarancję na 

korzystanie z serwisu pogodowego w czasie rzeczywistym oraz update 

kart MAN, przy czym licencja może być w razie potrzeby przedłużona. Z 

nawigacji można oczywiście korzystać także po upływie licencji bez 

aktualizacji karty i funkcji Live-Verkehr. Model „MAN Media Van Business 

Navigation“ jest też wyposażony seryjnie w moduł z trzema przyciskami 
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umożliwiający korzystanie z telefonu alarmowego, telefonu awaryjnego 

MAN i telefonu informacyjnego MAN. 
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