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

INTRO



Der er ikke mange varebiler, der har 
så meget lastbil i sig som MAN TGE.
Uanset om det gælder byggepladser, 
skovbrug, persontransport eller 
distribution, så kan den klare stort 
set det hele. Den fås i en lang række 
varianter, den har mange digitale 
løsninger og en kundeorienteret 
service, der sikrer at jobbet altid 
bliver gjort. I mere end 100 år har 
MAN været globalt førende på 
erhvervskøretøjer, så der er ingen, 
der kender dine ønsker og krav 
bedre. Og med vores 24-timers 
service er vi altid klar, når du har 
brug for det. Læs mere om varebilen 
med lastbilgenerne. 

MAN TGE – intro    |  5
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ALT HVAD DU BEHØVER 
OG MERE TIL.
MAN TGE.

¹ Ekstraudstyr mod merpris

|    MAN TGE – intro 6

1 – Kassevognen
Et ægte fragteksemplar.
Uanset hvad du har brug for at transpor-
tere, så bringer en MAN TGE kassevogn 
enhver last sikkert frem. Det op til 18,4 m³ 
store lastrum har plads til det hele. Og i 
kraft af de op til 14 surringsøjer, der er 
indbygget i gulvet, og surringsskinnerne¹ i 
gulv, sidevægge og skillevæg samt i taget 
er der ikke noget, der kan flytte sig 
ukontrolleret.
 
2 – Minibussen
Alle passagerer er VIP.
MAN TGE Minibussen rummer op til 19 
passager, foruden føreren. De mange 
sædearrangementer, de mange varianter af 
klimaanlæg, udstyr og indretning giver 
maksimal fleksibilitet og komfort.  MAN TGE 
minibusmodellerne „City“, „Intercity“ og 
„Coach“ dækker således alle former for 
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 
med fast lad, tippelad, med kran og tip, 
kroghejs, autotransport, lift eller noget 
helt andet – så er den altid klar til 
tjeneste. Og hvis du har brug for mere, 
kan du vælge mandskabsvognen, der 
har plads til team på 6 mand foruden 
chaufføren.
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PÅ NETTET OG PÅ VEJEN
– MED MAN CONNECT.

MAN CONNECT



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 
smartphone, så du bekvemt kan benytte kompatible apps 
via MAN SmartLink. Desuden har bilen også sine egne 
online-tjenester, alt efter udstyrsvariant. I tilfælde af uheld 
eller en nødsituation kan du hurtigt tilkalde hjælp via 
modulet med de 3 knapper² i loftskonsollen, så du altid 
kan føle dig sikker, uanset forholdene.

Fra og med årgang 2021 udstyres alle MAN med den nye 
MAN Telematik-Box som standard, således at de er 
kompatible med MAN DigitalServices. Dermed vil MAN 
TGE i fremtiden have adgang til en lang række tjeneste-
ydelser, der åbner vejen til den digitale vognpark for 
kunderne. Den nye MAN Telematik-Box er den kontakt-
flade, der giver et detaljeret billede af vognparken og de 
enkelte køretøjer, og som dermed leverer værdifulde 
informationer til at forbedre effektiviteten. 

Lad MAN hjælpe dig med at tage endnu et skridt ind i 
fremtidens mobilitet.

 

1 MAN Connect fås fra og med varianten „MAN Media Van“. 2 Leveres 
ikke til chassiser til specialopbygning.

MAN TGE – MAN Connect   |  9



INTERIØR OG EKSTERIØR



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.
Den ergonomiske førerplads byder på 
maksimal komfort, selv på ujævnt og 
hullet underlag. Det gælder også 
infotainmentsystemet, der nemt 
betjenes via stemmestyring, så du kan 
koncentrere dig fuldt ud om kørsels-
forholdene. Og de gennemtænkte og 
alsidige aflæggemuligheder og 
opbevaringsrum holder orden på din 
arbejdsdag.

MAN TGE – interiør og eksteriør   |  11
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Aflæggemuligheder.
Allerede i kabinen mærker man, at man ikke sidder i 
en helt almindelig varebil.
I kraft af de gennemtænkte aflæggemuligheder er alt på 
rette plads: fra arbejdshandsker og til åndedrætsværn.
Ud over de meget store og dybe aflæggerum under hele 
forruden er der yderligere rum og aflæggemuligheder i 
loftskonsollen og over det rummelige handskerum samt i 
dørene. MAN TGE har desuden et stuverum under det 
opklappelige sæde samt praktiske rum og holdere på 
det nedfældelige ryglæn på det dobbelte passagersæde. 
I instrumentpanelet har både fører og passager hver to 
kopholdere samt to 12V-udtag tilsammen. Som ekstra-
udstyr kan der fås to 12V-udtag samt et 230V-udtag på 
førersædets konsol. To USB C porte lige ved siden af 
gearstangen afrunder den intuitive betjening af 
førerpladsen.

1 Stuverum under sædet
2 230V-udtag¹
3 Nedfældeligt ryglæn med kopholdere, tabletholder og  
 aflæggerum
4 Rum i dørene
5 USB-port
6 Kopholdere
7 12V-udtag¹
8 Aflåseligt handskerum¹
9 Gennemtænkt aflæggesystem med ruminddeling
10 Opbevaringspakke 2: Tagrum med to DIN porte og 
 læselampe

¹ Ekstraudstyr mod merpris.
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Infotainment.
Vi gør din arbejdsdag lettere med den nye generation af 
online-infotainment-systemer.
Sammen med den standardmonterede Telematik-Box¹ 
får du nem adgang til en række mobile online-tjenester, 
der er skræddersyet præcist til de forskellige behov i din 

branche. De nye infotainmentsystemer fås med fire 
forskellige funktionsomfang. Du kan vælge enten en 
standard radio med tilkaldetjenester som ekstraudstyr 
eller en mere „all-inclusive“-løsning med onlinenaviga tion 
samt innovative InVehicle-apps, som kan udvides, og 

1

som kan hjælpe dig f.eks. ved tankning og parkering ved 
at levere nyttige informationer om brændstofpriser og 
parkeringstakster.

|    MAN TGE – infotainment    14
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¹ Undtagelse: leveres ikke til eTGE, til modeller uden radio og 
modeller med radioforberedelse. 2 Ekstraudstyr mod merpris. 
3 Vejret på den nuværende destination. 

Infotainment.
1 – MAN Media Van Business Navigation²
– All-round-pakken uden problemer  
• 8“ TFT-farvedisplay med touch
• DAB+-kompatibel
• Håndfri betjening
• Trådløs MAN SmartLink for tilslutning af en 
 smartphone via Bluetooth eller WiFi
• Inkluderer to års licensgebyr for navigationsfunktion  
 med live-trafikdata og regelmæssige kortopdateringer
 (kan forlænges via MAN Now)
• Brug af online-tjenester
 (vejropdatering³, aktuelle nyheder - kan forlænges  
 via MAN Now) m.m.

• Brug af musikstreaming-tjenester via smartphone
 (MAN SmartLink™, Apple CarPlay™, Android Auto™)
• Inklusiv forbindelse til MAN DigtialServices   
 og MAN Connect services

1

3

3 – MAN Media Van² – start på opkobling 
(standardudstyr)
• 6,5“ TFT-farvedisplay med touchskærm
• DAB+-kompatibel
• Håndfri betjening
• MAN SmartLink til tilslutning af smartphone via kabel
• Inklusiv tilslutning til MAN DigitalServices  
 og MAN Connect 

2 – MAN Media Van Business² – avanceret komfort 
• 8“ TFT-farvedisplay med touchskærm
• DAB+-kompatibel
• Håndfri betjening
• Trådløs MAN SmartLink for tilslutning af en
 smartphone via Bluetooth eller WiFi
• Brug af online-tjenester (vejropdatering og  
 aktuelle nyheder) m.m.

MAN TGE – infotainment   |



MAN info-call: 
Hvis du har brug for en løsning på et køretøjsrelateret problem, forbinder MAN 
info-call dig med MAN Mobile24-centralen med et tryk på „i“-knappen. Her får 
du professionelle svar på alle dine spørgsmål.

MAN nødtjeneste: 
I tilfælde af driftsstop får du forbindelse med en callcenter-medarbejder i MAN 
Mobile24-centralen ved at trykke på knappen med skruenøgle-symbolet. Den 
pågældende rådgiver dig på det infotainment-sprog, du har valgt. Desuden 
overfører systemet en række vigtige data for bilen så som placering og 
fejlkoder direkte til MAN Mobile24. Det sikrer en hurtig diagnose og reparation i 
tilfælde af problemer.

Alarmopkald (EU-alarmopkald):
Ved uheld, hvor airbaggen udløses, etableres der automatisk en samtale med 
alarmcentralen via alarmnummer 112. I medicinske nødsituationer kan du også 
aktivere et alarmopkald manuelt med den røde SOS-knap. Samtidig sender 
modulet, bilens position og andre, lovmæssigt fastsatte informationer for at 
fremskynde redningsindsatsen.

Opkaldstjenester 
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 
et nødopkald med et tryk på en knap – eller når airbaggen udløses – så du får 
forbindelse med den rette person og tjeneste. Dermed slipper du for at spilde tid 
med at lede efter telefonnumre i situationer, hvor du har brug for råd og hjælp 
– uden en ekstra mobiltelefon. 

3-knaps-modulet er kompatibelt med alle infotainmentsystemer, og det er 
allerede integreret i loftskonsollen på tre modeller på forhånd.

¹3-knaps-modulet leveres som standard.  Leveres ikke til eTGE og til chassiser til specialop bygning (f.eks. 
front med forrude, podest, autocampere) samt til modeller uden radio og modeller med radioforberedelse.

|    MAN TGE – opkaldstjenester16
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Aircondition.
MAN TGE sikrer altid det rette arbejdsklima.
Du kan vælge mellem manuel Climatic-styring¹ og fuld-
automatisk klimastyring Climatronic¹. 
Til persontransport har MAN TGE i Kombi-varianten en 
klimakanal til passagerkabinen under loftsbeklædningen. 
Dermed kan temperaturen i passagerkabinen styres separat. 
Alle andre minibus-varianter (TGE City, TGE Intercity, TGE 
Coach) kan ligeledes udstyres med separat aircondition til 
passagerkabinen. Desuden indebærer de tonede, varme-
isolerende ruder¹, at solopvarmningen af kabinen reduceres. 
Dermed er der altid det perfekte klima i MAN TGE, uanset 
driftsforholdene og vejret.

1 – Climatic¹ (manuel)
Det halvautomatiske klimaanlæg har en kabinesensor, så 
temperaturen i førerhuset konstant holdes på det valgte niveau.

2 – Climatronic¹ (automatisk)
Dette system omfatter individuelt justerbar temperatur-
regulering af to hhv. tre zoner for fører, passager og lastrum/
passagerka bine. Systemet registrerer solindstrålingen og 
udetemperaturen og tilfører den nødvendige mængde kølig 
luft. Det automatiske recirkulationssystem, luftkvalitets-
sensoren, ekstra luftdyser i loftsbeklædningen¹ og ekstra 
varmeapparat (ekstraudstyr) sikrer et behageligt klima.

2

1

 ¹ Ekstraudstyr mod merpris.

MAN TGE – aircondition   |



 ¹ Ekstraudstyr mod merpris. ² Certificering af kampagnen for sund ryg. Testet og anbefalet af „Tysk  Association of Rygsundhedsfaciliteter“  
og „Forum for sund ryg – lev bedre“ den 10. juni 2021. 3 Af trykketekniske årsager kan farverne i illustrationerne afvige fra de virkelige.

1

2

a

b

c

Sæder.
Også når det gælder sæder har MAN TGE mere end 
blot én løsning at byde på.
Der leveres seks varianter af sæder: fra „Standard“,  
„Comfort“ og „Comfort Plus“¹, efter ønske som drejesæde¹, 
og til det særdeles ergonomiske „ergoComfort“¹ sæde med 
AGR-certifikat, som i udgaven „ergoActive“¹ desuden har 
indbygget massagefunktion. MAN TGE leveres også med et 
stort udvalg af indtræk. Du kan vælge mellem det særdeles 
slidstærke sædebetræk² „Marathon“¹ (a), der har stået sin 
prøve i lastbilbranchen, og standard sædebetrækket af stof, 
„Toronto Grid“ (b). Den sidste mulighed er et indtræk af 
kunstlæder, „Mesh“¹ (c). 

1 – Bagsæde i dobbeltkabine
Jo flere hænder, der tager fat, jo hurtigere bliver arbejdet 
gjort. Derfor er der rigelig plads til indtil fire ekstra kolleger på 
bagsædet i dobbeltkabinen.

2 – Førersæde „Comfort Plus“¹
„Comfort Plus“ førersædet har en 4-vejs, elektrisk indstillelig 
lændestøtte og opklappelige armlæn i begge sider –  
dermed kan du læne dig afslappet tilbage, også på lange 
ture og ujævne strækninger under arbejdet.

|    MAN TGE  – sæder og sædetyper18



Sædetyper.

MAN TGE – sæder og sædetyper   |  19



LASTRUM



Lastrum.
MAN TGE imponerer med plads i overmål.
Som kassevogn fås den med to akselafstande, tre længder 
og tre højder samt en volumen på op til 18,4 m³. Alt efter 

udgave kan man vælge mellem totallængder fra 5,9 m til 7,39 
m og totalhøjder fra 2,35 m til 2,83 m. Den tilladte totalvægt 
går op til 5,5 t. Desuden kan den klare op til 3,5 t på krogen. 

Hertil kommer chassisvarianterne. De fås med almindeligt 
førerhus eller dobbeltkabine (evt. som mandskabsvogn). 
Fra fabrik leveres der tre ladlængder på op til 4,7 m.

De viste lastrums-volumener gælder for modeller med forhjulstræk.

MAN TGE – lastrum   |  21
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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. 
Efter ønske kan der monteres surringsskinner på gulvet, i loftet og på sidevæggene samt 
på skillevæggen. Som ekstraudstyr leveres der vægbeklædning af krydsfiner eller 
dobbeltvæggede plastplader. Lastrummet er som standard udstyret med kraftig 
LED-belysning, der sikrer optimale lysforhold. Desuden har MAN TGE fordelen af en lav 
læssehøjde og en ekstra bred skydedør med en 1.311 mm stor åbning i siden.

Indretninger: 
1 – Forberedelse til indretning

Et stort antal sekskantede huller til M6-bolte over og under ruderne giver fine mulig-
heder for nem montering af reoler og skabe. 

2 – Lav læssehøjde²
De forhjulstrukne varianters 100 mm lavere læssehøjde letter på- og aflæsning. Som 
hjælp til indstigning leveres der et trin¹ i hele bredden bagtil eller - sammen med 
anhængertræk - et trin¹ i den halve bredde i højre side af bagenden.

3 – Surringsskinner og  øjer¹
Efter ønske kan der monteres surringsskinner på gulv, loft og sidevæggene samt skille-
væggen til lastrummet. Surringsøjer i gulvet er standard.

4 – Lastholdere i loftet¹
Muliggør nem placering af langt gods. De to bøjler kan forskydes i længden, så de kan 
tilpasses godsets længde. Når holderne ikke er nødvendige, kan de let afmonteres.

5 – Gulv  og vægbeklædning¹
Enten et robust trægulv eller det  innovative universalgulv; som ekstraudstyr fås 
beklædninger på sidevæggene af krydsfiner eller dobbeltvæggede plastplader.
(optional).

6 – Lastrumsbelysning
Som standard med 4 stk. holdbare, kraftige LED-lamper.

7  – Bagdørenes åbningsvinkler
Bagdørene leveres efter ønske med åbningsvinkel på 180° eller 270°¹. I siden en ekstra 
bred skydedør med 1.311 mm bredde.

¹ Ekstraudstyr mod merpris. ² Værdien gælder for TGE kassevogn med forhjulstræk, i forhold til baghjulstræk og firehjulstræk. MAN TGE – lastrum   |  23



Front- og hækdesign.
MAN TGE er ikke til at overse:
I kraft af LED-forlygterne (ekstraudstyr) med LED-kørelys er 
den ikke bare smart, men også en forudseende ledsager 
ved natkørsel. Den store forrude og de smalle A-stolper 
sikrer et uhindret udsyn, som suppleres af de store side-
spejle med ekstra vidvinkelfelt. Desuden sikrer den lave 
cw-værdi en fin aerodynamik og sparer mærkbart på 
brændstofregningen. 

Forlygter: LED-forlygter med LED-kørelys fås 
som ekstraudstyr.

Kølegitter: Med den karakterfulde MAN-løve, omgivet af en 
højglans kromliste. 

Sidespejle: Stor spejlflade, som ekstraudstyr elektrisk 
justerbare, el-opvarmede og elektrisk indklappelige, med 
supplerende vidvinkelfelt og integrerede, beskyttede 
sideblink.

|    MAN TGE – front- og hækdesign   24



MAN TGE INDIVIDUAL LION S 
Når selv vejen holder vejret.  
Ingen udfordring er for stor for den nye MAN TGE Individual Lion S. 
Kombinationen af gennemtestet MAN-teknologi, maksimal komfort og 
imponerende design gør den til meget mere end bare en varebil. 

Det eksklusive design sætter nye standarder for æstetik og får entu-
siasters hjerte til at banke. TGE individual Lion S er det perfekte valg 
for den, der ønsker et køretøj, der er ligeså imponerende, som det job, 
de selv udfører. 

1 – Eksklusivt Individual Lion S interiør
2 – Høj-kvalitets lædersæde med røde syninger
3,4 – Eksklusivt Individual Lion S eksteriør

1 2

43
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Fælge.
Du er godt kørende med fælgprogram-
met til MAN TGE! 
Du vælger selv: alufælge, stålfælge med 
heldækkende hjulkapsler eller med 
navkapsler.

a   Stålfælg med heldækkende hjulkapsel¹
b   Stålfælg med navkapsel i krom¹
c   Alufælge

Lakering.
Uanset om du foretrækker unilak, 
metallak, perleeffektlak eller 
speciallakering: 
Du sætter selv standarden. I sidste ende er 
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
8 Reflex Silver metallic¹

Hvis du synes, at Candy White ikke er sød 
nok, eller at Deep Black ikke er dyb nok, 
kan du vælge blandt en lang række 
yderligere farver som ekstraudstyr.

a

b

c

¹ Ekstraudstyr mod merpris.

2

|    MAN TGE – fælge og lakering26
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KUNNE HAVE BYGGET 
ROM PÅ EN DAG.

ALSIDIGHED





MAN TGE er klar til selv de mest krævende opgaver.
For med to akselafstande, tre taghøjder og tre længder 
kan den opfylde alle ønsker og behov. Akselafstandene 
er 3.640 mm og 4.490 mm. Lastrummets længde¹ ligger 
mellem 3.450 mm og 4.855 mm, og højden² i lastrummet 
er mellem 1.726 mm og 2.196 mm. I kombination giver 

det en maksimal volumen i lastrummet på 18,4 m³. 
Chassiserne med almindeligt førerhus giver mulighed for 
en maksimal opbygningslængde på 5.550 mm, chassi-
serne med dobbeltkabine giver maksimalt 4.300 mm. 
Uanset hvilken variant du vælger: MAN TGE tager altid 
slæbet med en tilladt totalvægt fra 3,5 til 5,5 tons. 

Desuden kan den trække en påhængsvogn på op til 3,5 t 
med anhængertrækket. Den klarer op til 1,8 t. Så du kan 
altid finde den helt rigtige kombination af kraft og plads. 
Stærkt, ikke?

 ¹ Længde ved gulvet inkl. lastlængde under skillevæg. Lastlængden er mindre højere oppe. ² For forhjulstræk.|    MAN TGE – modelvarianter30



MAN TGE kassevogn.

MAN TGE dobbeltkabine. MAN TGE enkeltkabine.

MAN TGE Minibus.

2,590
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Lang Standard
Køretøjsdimensioner i mm
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Længde køretøj

2,798
2,590
2,355

7,391 6,836 5,986

Ekstra lang Lang Standard
Køretøjsdimensioner i mm
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Længde køretøj

Ekstra 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 – modelvarianter   |  31¹ De anførte dimensioner gælder for modeller med forhjulstræk og ladopbygning fra fabrik.
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Opbygninger.
Uanset hvordan din arbejdsdag ser 
ud, og hvor den foregår:
I kraft af vores brancheekspertise, 
vores mange års erfaring og vores 
talrige samarbejdspartnere blandt 
opbyggere har vi den ideelle løs ning 
til netop din virksomhed. Enhver  
MAN TGE kan tilpasses efter dine 
ønsker – som tipbil, som liftbil, som 
redningskøretøj eller som rullende 
værksted. Du siger, hvad du har brug 
for, vi ved hvordan.

Opbygning
fra fabrik.

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 
branchespecifikke opbygninger og 
færdige, individuelle opbygninger ab 
fabrik. Du kan konfigurere din MAN TGE 
præcis sådan, som du har behov for: 
som ladvogn, tipbil eller kasseopbygning 
med indbyggede reolsystemer – lige så 
nemt og hurtigt som dit eget professi-
onelle arbejde. Og hvis du vil have en 
MAN TGE med opbygnings løsning  
allerede i løbet af få dage, kan vi med 
vores Vans to Go-koncept tilbyde dig et 
stort udvalg af komplette biler til øjeblik-
kelig levering.

1 – Ladvogn med kran; 2 – Letvægtskasse; 3 – Servicebil med reolindretning; 4 – 5,5 t model med 3-vejstip

1

2

3 4
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1 – Kassevogn Plus (fås i forskellige længder og højder); 2 – Separat betjeningspanel til opbygningen, kan nås fra førersæde og udefra; 3 – Bugseringskøretøj

1

2 3
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At en MAN TGE skal opfylde helt 
andre krav i skovbruget end ved 
pakkedistribution er klart. 
Det er lige så klart, at det i sådanne 
tilfælde er en fordel at arbejde sammen 
med MAN. For vi står klar med mere end 
100 års erfaring i transportbranchen og 
med et stort antal opbyggere, der 
opfylder vores høje krav.

Eksempler på opbygninger:
1 Containertip
2 Bugseringskøretøj
3 Liftdumper
4 Redningskøretøj
5 Glasreol
6 Lift
7 Kassevogn med læssebagsmæk
8 Tipbil
9 Tipbil med kran
10 Ladvogn
11 Lad med presenningsrig
12 Autocamper
13 Redningskøretøj
14 Kasse med lift
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Udstyrspakker.
Du kan vælge mellem en lang række
udstyrspakker ab fabrik til attraktive priser.

Sikkerhedspakker. Komfortpakker.

Branchespecifikke pakker.

Sikkerhedspakke Aktiv:
– Adaptiv Cruise Control (ACC) inkl fartbegrænser  
 (m. stopfunktion til aut. gear)
– Front Assist med City Emergency Brake (Avanceret   
 nødbremse) til Adaptive Cruise Control (ACC) op 
 til 160 km/t
– Sidespejle, el-justerbare, opvarmede med el-klapfunktion
– Aktiv Vognbane Assistent med Blind Spot-sensor og  
 udkørselsassistent 
– Parkeringssensor for og bag med 360⁰ sidesensor  
 (aktiv sidebeskyttelse)
– Tågelygter inkl. kurvelys

Sikkerhedspakke Passiv:
– Fører- og frontpasssagerairbag, med mulighed for  
 deaktiverering af frontpassagerairbag.
– Side- og gardinairbags for fører og passager 
– Tågelygter inkl. kurvelys
– Trinbelysning for, kan frakobles

Lys & udsynspakke:
– Kørelys med aktivering af nærlys (automatisk),  
 „Leaving home“ funktion og manuel „Coming home“  
 funktion.
– Vinduesvisker intervalrelæ med lys- og regnsensor.
– Tågelygter inkl. kurvelys

Komfortpakke DK:
– Adaptiv fartpilot (ACC) inkl. fartbegrænser - til aut. gear
– Dæmpningsforanstaltninger til kabinestøj, Premium
– Fire 12V stik i førerkabine (tre i instrumentpanelet, en i  
 venstre sædekonsol)
– Front assist med City emergency brake (Avanceret   
 nødbremse) til Adaptive Cruise Control ACC op til   
 160 km/t
– Motor/kabine vandvarmer, programmerbar med   
 fjernbetjening
– “ergoComfort“ førersæde (AGR certificeret), vægtaffjedret  
 med 2 armlæn, lændestøtte og sædedybdeindstilling
– Sædebetræk „Marathon“ (Slidstærkt)

Komfortpakke DK Plus:
– Adaptiv fartpilot (ACC) inkl. fartbegrænser - til aut. gear
– Dæmpningsforanstaltninger til kabinestøj, Premium
– Fire 12V stik i førerkabine (tre i instrumentpanelet, en i  
 venstre sædekonsol)
– Front assist med City emergency brake (Avanceret   
 nødbremse) til Adaptive Cruise Control ACC op til  
 160 km/t
– Krompakke (kromlister ved luftdyser og radio)
– Motor/kabine vandvarmer, programmerbar med   
 fjernbetjening

– Multifunktionsrat i læder, med varme (multijusterbart,  
 op/ned, ind/ud)
– “ergoActive“ førersæde (AGR certificeret), vægtaffjedret  
 med massage, 2 armlæn, lændestøtte og    
 sædedybdeindstilling
– Sædebetræk „Marathon“ (Slidstærkt)
– Trinbelysning for – kan frakobles

Vinterpakke:
– Motorvarmer med programmerbar parkeringsvarme og
 trådløs fjernbetjening
 – Forlygtevaskere med elopvarmede sprinklerdyser og 
    niveauføler for sprinklervæske

Førerassistentpakke Distribution (Kassevogn):
– Bakkamera „Rear View“
– Sidespejle, el-justerbare, opvarmede med el-klapfunktion
– Blind Spot-sensor og udkørselsassistent
– Sidemarkeringslygter
– Parkeringshjælp for og bag samt     
 sidebeskyttelsesassistent
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Varerumspakke:
– Bagdøre med 270 graders åbning
– Førerhusdøre, forstærkede dørhængsler, i førersiden
– Sidebeklædning i passager-/varerum, plastik, halv højde
– Sidemarkeringslys
– Trinbræt bag, i fuld bredde
– Trægulv i varerum + læssekantbeskyttelse bag
 
Exclusive pakke (DK):
– MAN Media Van Business
– 3-knaps-nødopkaldsmodul
– Klimaanlæg Climatronic i førerhuset, fuldautomatisk,  
 2 zoner
– Kørelys med aktivering af nærlys (automatisk), „Leaving  
 home“ funktion og manuel „Coming home“ funktion 
– LED forlygter med LED kørelys
– Motor/kabine vandvarmer, programmerbar med  
 fjernbetjening
– Aflåseligt handskerum med lys
– Vinduesvisker intervalrelæ med lys- og regnsensor
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ALENE PÅ ARBEJDE, MEN 
ALTID I GODT SELSKAB.

INNOVATION OG SIKKERHED





Innovation og sikkerhed.
Du har brug for et team, som du kan stole på.
Derfor kommer MAN TGE heller ikke alene – den er udstyret med en række 
innovative sikkerhedssystemer, som inden for de enkelte systemers grænser 
hjælper dig til at koncentrere dig endnu mere om arbejdet. Og som samtidig 
bidrager til at undgå skader på bilen og dermed omkostninger for dig.

  1 – Park Assist2

  Når du skal ind i eller ud af en parallelparkering overtager parkerings- 
assistenten styringen af bilen, hvis du ønsker det, og rangerer din MAN TGE ind 
på forbavsende lidt plads. Føreren skal stadig selv passe gas og bremse, således 
at bilen altid er under kontrol. På den måde letter MAN TGE førerens arbejde ved 
parkering og forebygger skader som følge af fejl under parkeringsmanøvrer.

2

1

3 4
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¹ Op til 30 km/t. 2 Ekstraudstyr mod merpris.

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

Hvis føreren ikke reagerer, når en MAN TGE nærmer sig en forhindring, advares 
føreren af den avancerede nødbremseassistent, og i nødstilfælde indleder den 
automatisk en opbremsning. I kombination med automatgearkasse bremser den 
endda helt til stilstand, hvis der er risiko for kollision.

  3 – Blind Spot Sensor (Udkørselsassistent)¹
  Som en funktion i vognbaneskifteassistenten hjælper assistenten 
føreren med at forlade en parallelparkering, når han skal bakke ud fra P-båsen. 
Systemet bremser automatisk MAN TGE, hvis der er risiko for at støde sammen 
med den tværgående trafik.

  4 – Lane Assist¹
  Så snart der er den mindste tendens til, at bilen utilsigtet vil forlade sin 
vognbane, griber den aktive vognbaneassistent ind, ved at styre bilen tilbage i 
vognbanen, så den holder sin kurs. Systemet aktiveres automatisk ved 
hastigheder over 65 km/h, og det fungerer også under dårlige vejrforhold og i 
mørke.

  5 – 360° parkeringssensor¹
  Systemet består af 16 ultralydsfølere, som registrerer afstanden til 
forhindringer langs siderne på MAN TGE, og som i nødstilfælde advarer om 
genstande hele vejen rundt om bilen. Et blik på displayet sikrer et 360° overblik 
fra førersædet og indikerer en evt. risiko for kollision i den tilsigtede bane. 
Desuden advarer et lydsignal om risiko for kollision.

  6 – Trailer Assist¹
  Kan aktiveres ved behov. Ved bakning med trailer følger MAN TGE 
automatisk den retning, som føreren først har indstillet. Føreren skal kun give 
gas og bremse, bilen overtager selv styringen.

  7 – Adaptive Cruise Control (ACC) inkl. fartbegrænser¹
  Fartpilot med hastighedsbegrænser giver høj komfort, og i kombination 
med automatgear kan systemet bremse bilen helt til stilstand.
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¹ Systemt hjælper føreren inden for dets grænser. ² Ekstraudstyr mod merpris MAN TGE – yderligere assistentsystemer   |  43

Yderligere assistentsystemer1. 

Lane Assist ink. Blind Spot med Udkørselsassistent2: Ved hastigheder over 
10 km/t advarer vognbane- skifteassistenten mod overhalende køretøjer i den 
blinde vinkel. Dermed bidrager den til at undgå kollisioner ved vognbaneskift 
– både i bytrafik og på motorvej.

Sidevindsassistent (kun kassevogn): Den holder din MAN TGE sikkert i sin 
bane ved sidevind og på vejbaner med sidehældning. 

Driver Alert (Træthedsregistrering): Hvis systemet registrerer afvigelser fra 
den normale køremåde, der indikerer træthed hos føreren, anbefaler den 
føreren at holde pause via lyd- og lyssignaler.

Multifunktionsbremse: Den bevirker, at bilen efter en kollision afbremses med fuld 
bremsevirkning, og den bidrager dermed til at undgå efterfølgende kollisioner.

Light Assist (Fjernlysassistent)2: Den registrerer forankørende og mod-
kørende trafikanter og blænder automatisk ned, inden de bliver blændet.

Lys /regnsensor2: Den reagerer automatisk i mørke og regn og styrer lygter og 
viskere efter forholdene.

Hill Start Assist: Den letter igangsætning op ad bakke ved at forhindre, at bilen 
ruller baglæns.

Parkeringssensor, for og bag2: Den hjælper ved parkering og rangering via 
lyd- og lys signaler, der giver besked om den resterende afstand til genstande 
foran og bag ved bilen.

Rear View (bakkamera): Viser billeder på monitoren i kabinen. Hjælper ved 
parallelparkering, rangering og bakning.

ABS & ESP: Den elektroniske stabilitetskontrol er en udvidelse af antiblokerings-
systemet. Det elektronisk styrede førerassistentsystem kan modvirke udskrid-
ninger ved målrettet afbremsning af de enkelte hjul.



VEDLIGEHOLD BETYDER IKKE AT 
MAN SKAL HOLDE STILLE.

AFTERSALES



En af de største fordele ved din 
nye MAN TGE: os hos MAN.
Med individuelle løsninger, avanceret 
styring af service og tid, MAN 
originaldele og -tilbehør samt skræd-
dersyede MAN servicekontrakter 
fjerner vi alle forhindringer for dig. I 
kombination med vores fleksible 
åbningstider på MAN-værkstederne 
og vores 24-timers nødtjeneste er der 
ikke noget, der kan holde dig væk fra 
arbejdet.
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MAN Mobile24 
Uanset om der er tale om storbyjunglen eller helt 

ude i skoven: „MAN Mobile24“, vores 24 timers nødtjeneste, 
sørger for, at du ikke bliver ladt alene. MAN-nødtjenesten 
står klar hele døgnet, 365 dage om året. I nødstilfælde skal 
du blot ringe til Mobile24-telefonnummeret, der er det 
samme over hele Europa. Så får du kontakt med en 
kompetent medarbejder, der hjælper dig på et af 25 sprog. 
Og hvis det er nødvendigt, får du assistance på stedet af en 
MAN servicevogn fra et af de cirka 2.000 værksteder over 
hele Europa. Og du kan følge den aktuelle status for forløbet 
i hjælpeindsatsen via Mobile24 Tracking Link.
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MAN Services
Én gang MAN, altid MAN. Det gælder ikke blot 

for MAN TGE selv, men også for MANs reparations- 
og vedligeholdelsesservice. De skræddersyede 
servicekontrakter kan tilpasses mht. supplerende 
ydelser som drivlinegaranti og totalgaranti for bilen. En 
servicekontrakt giver dig fuld sikkerhed i planlægning 
og kalkulationer, hvilket også letter dine administrative 
opgaver. Dermed kan du planlægge servicearbejder 
og eftersyn optimalt og dermed forebygge problemer. 
Takket være MANs mobilitetsgaranti er du garanteret 
transport til det nærmeste værksted, hvis det i 
undtagelsestilfælde skulle blive nødvendigt. MAN 
originale reservedele har høj kvalitet og lang levetid, og 
de er til din disposition når som helst, dag og nat. 
Alternativt kan du vælge MAN ecoline originaldelene, 
der er professionelt renoverede komponenter med 
MAN kvalitet, der er mere miljøvenlige og mere 
økonomiske end nye dele. Herudover tilbyder MAN 
originalt tilbehør af et omfattende sortiment til komfort, 
transport og sikkerhed.

MAN TopUsed
Et første klasses tilbud på en fremragende varebil. 

MAN TopUsed er en stærk partner for dig, 
når det gælder brugte køretøjer med vores  

egne MAN Used-filialer i mere end 30 lande.  
Du kan nemt finde din brugte MAN TGE på 
 www.topused.man.eu. Ud over det omfattende 
udbud af tjeneste ydelser som individuelle 
finansierings løsninger, indbytning og Europa- 
dækkende brugtvogns garanti nyder du godt af 
vores køretøjers høje kvalitet.



MAN Financial Services, MAN Card und MAN 
Rental

Vores individuelt udformede finansieringsprodukter byder 
på alle muligheder for gunstig anskaffelse af en ny MAN 
TGE. Med vores leasing tilbud kan du drive virksomheden 
optimalt, fordi du kun betaler for det tidsrum, du faktisk 
benytter køretøjet. Vores forsikringsprodukter sikrer dig 
omfattende beskyttelse mod både udefra kommende og 
selvforskyldte skader. MAN Card forenkler internationale 
betalinger af brændstof og service ydelser samt afregning 
af køretøjsrelevante omkostninger. Med vores rental -
tilbud kan du også udvide kapaciteten i din vognpark i et 
bestemt tidsrum med kort varsel. Resultat: højere 
konkurrencekraft i kraft af større fleksibilitet. Hvis du 
ønsker personlig rådgivning, skal du blot kontakte os.  
Du kan finde flere oplysninger og kontaktdata på  
www.man.de/fs.

MAN DigitalServices
MAN DigitalServices tilbyder hurtig og enkel 

adgang til en digital flåde samt overvågning af dine 
køretøjer, der kan øge den overordnede omkostningsef-
fektivitet samt den generelle effektivitet af din flåde. MAN 
DigitalServices kan enkelt blive en del af din hverdag vis 
Marketplace på RIO-platformen.
Oversigt over digitale tjenester:
– Geo - Effektiv ruteplanlægning med omfattende   
 kortlægning
– MAN ServiceCare S (gratis) - Proaktiv vedlige -  
 holdelse og reparationer af MAN.
– MAN ServiceCare M - Skræddersyet vedligeholdelse  
 og reparationsstyring.
– MAN Now - Over-the-air opdateringer. Den to-årige   
 licens til kort- og trafikdata (MAN EfficientRoute) og de  
 seneste nyheder og vejropdateringer (MAN Online  
 News - gratis) kan forlænges med MAN Now.

Læs mere om MAN DigitalServices til MAN TGE på 
www.digital.man og på RIO-Marketplace: 

Weitere Informationen zu unseren MAN DigitalServices 
für den MAN TGE finden Sie auf www.digital.man und 
dem Marketplace der RIO Plattform:
https://rio.cloud/dk/marketplace/man-digital-services

MAN ProfiDrive®
MAN TGE er en rigtig allrounder, perfekt afstemt til 

førerens daglige opgaver og udfordringer. De højt kvalifi-
cerede MAN ProfiDrive® trænere hjælper dig til at køre din 
MAN TGE endnu mere forudseende, endnu mere sikkert 
og endnu mere effektivt og samtidigt reducere drifts-
omkostningerne. MAN Profi Drive® tilbyder en lang række 
kurser, der er specielt afstemt til varebil-segmentet.

Vi tilbyder kurser på følgende områder:
– Sikker kørsel (iht. retningslinjerne fra det tyske  
 trafiksikkerhedsråd, DVR)
– Økonomi
– Offroad
–  Introduktion til bilen og dens teknik
– Last-/bagagesikring
– Kvalifikationskurser for varebilschauffører 
– Skadesforebyggelse/risikostyring
– Introduktion for redningsmandskab

En stor del af kurserne anerkendes af relevante instanser.
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Fører arbejdet dig ad grusveje og 
skovstier? Ikke noget problem – så 
vil MAN TGE træde i karakter med 
sit intelligente firehjulstræk.
Ved normal kørsel som f.eks. på 
asfalterede veje kører MAN TGE med 
Haldex firehjulstræk som en forhjuls-
trukket varebil. Når grebet i underlaget 
bliver dårligt, kobler den firehjulstræk-
ket til – helt uden at du behøver at 
gøre noget. Og på et splitsekund.
Det giver dig ikke blot afgørende en 
gevinst i sikkerhed i bytrafik, idet alle 
sikkerhedssystemerne arbejder 
perfekt sammen med firehjulstrækket, 
så komforten bliver mere komfortabel 
end nogensinde før. Trækkraften 
fordeles fleksibelt mellem akslerne, og 
spærredifferen tiale fås som ekstra-
udstyr. Firehjuls trækket er slidstærkt 
og uden store servicekrav, og det 
monteres direkte på samlebåndet og 
fås også som permanent træk på 5,0 
og 5,5 t-modellerne, hvor det er 
udviklet sammen med special firmaet i 
firehjulstræk Oberaigner. Du kan 
glemme alt, hvad du troede du viste 
om firehjulstræk. Skift til en MAN TGE 
med firehjulstræk.

TERRÆN ER 
IKKE NOGET 
PROBLEM.
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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.
De er udviklet specielt til kravene i erhvervskøretøjer, og de 
forener lang levetid med høj ydelse og lavt brændstofforbrug. 
Uanset hvilken gearkasse og hvilke drivende hjul du vælger, 
og uanset hvor ekstreme dine kørselsforhold er, får du høje 
km-tal, effektivitet og driftsikkerhed.

 ¹ Leveres ikke sammen med tvillingmontering.

Drivline og motorer.
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Diesel motor - Euro 6d:

2.0  l (103 kW/140 HK, 360 Nm):
Forhjulstræk, firehjulstræk 4x4

2.0  l (130 kW/177 HK):
Forhjulstræk, firehjulstræk 4x4

Diesel motor - Euro 6e:

2,0 l (103 kW, 140 Nm)¹:
Forhjulstræk, baghjulstræk  
og firehjulstræk 4x4

2,0 l (120 kW, 163 HK, 410 Nm):
Baghjulstræk
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– Høj lastekapacitet
– Høj anhængervægt på op til 3,0 t
– 100 mm lavere læssehøjde og indstigning
– Stor højde i lastrum
– Tværliggende motor

140 HK motor

177 HK motor

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

– Høj anhængervægt på op til 3,5 t
– Lille venderadius
– Maksimal nyttelast
– Optimal trækkraft ved store læs
– Langsliggende motore

140 HK motor
163 HK motor

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

– Sikker trækkraft
– Sikre køreegenskaber
– Bedste retningsstabilitet
– Høj anhængervægt på op til 3,0 t
– Tværliggende motor
– Nu også med permanent firehjulstræk ved 5,0 og
   5,5 t totalvægt

177 HK motor 6-trins manuel gearkasse
8-trins automatgearkasse

Forhjulstræk

Baghjulstræk

Firehjulstræk



Modelprogram.
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Kassevogn

Standard Lang Ekstra lang

Længde: 5.986 mm
Akselafstand: 3.640 mm

Længde: 6.836 mm
Akselafstand: 4.490 mm

Længde: 7.391 mm
Akselafstand: 4.490 mm

Normalt tag
Højde: 2.355 mm

Højt tag
Højde: 2.590 mm

Ekstra højt tag
Højde: 2.798 mm

Chassis

Standard Lang Ekstra lang

Længde: 5.968 mm
Akselafstand: 3.640 mm

Længde: 6.818 mm
Akselafstand: 4.490 mm

Længde: 7.211 mm
Akselafstand: 4.490 mm

Kort førerhus
Højde: 2.305 – 2.327 mm

Dobbeltkabine
Højde: 2.321 – 2.352 mm

Vægtvarianter: 3,0 t, 3,5 t, 3,88 t, 4,0 t, 5,0 t, 5,5 t plus påhængsvægte på 2,0 til 3,5 t.   /   Motorvarianter: 2,0 l Turbodiesel: 75 kW, 90 kW, 103 kW, 2,0 l BiTurbo diesel: 130 kW, 
Elektrisk: 100 kW.   /   Drivaksler: Forhjulstræk, Baghjulstræk, Firehjulstræk.   /   Gearkassevarianter: Manuel 6-trins gearkasse, 8-trins automatgear, Elektrisk 1-trins gear.



PAS PÅ, 
BILEN GØR SIG BEMÆRKET.
MAN TGE er enestående i mange henseender. For her mødes muligheder næsten uden grænser og en fremragende service.    
På www.van.man kan du få alt at vide om varebilen fra MAN.



Øvrigt udstyr.
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1 – Anhængertræk med kugle
Dermed kan man trække påhæng og bæresystemer op til 
3,5 t sikkert og pålideligt. 

2 – Trin i bagkofanger¹, bredt
Det letter på- og aflæsning. 

3 – Trin, halv bredde¹
Det letter på- og aflæsning ,også i kombination med 
anhængertræk op til 3,5 t.

Stænklapper¹ 
(ikke ill.). Beskytter mod opsprøjtet snavs og sten. 

Elektrisk forberedelse til anhængertræk
(ikke ill.). Er standard på TGE, anhængertræk med  
kugle kan tilvælges¹.

Forberedelse til lastholder på tag¹ 
(ikke ill.). Monteringsskinner med C-profil på taget letter 
senere montering af tagbøjler, bagagebærere og andre 
holdere.

Lastholder¹
(ikke ill.). Med denne holder kan man læsse og transportere 
langt gods på sikker måde.

2

1 3



Generelle og øvrige informationer.
Køretøjerne på illustrationerne i dette dokument kan være vist med ekstraudstyr mod merpris. Bemærk venligst, at nogle typer af ekstraudstyr kun leveres i bestemte kombinationer  
og/eller ikke kan kombineres med hinanden, samt er bundet til bestemte lovmæssige forskrifter. MAN hæfter udtrykkeligt ikke for misbrug af dette udstyr. 

Nogle typer ekstraudstyr kan medføre forlænget leveringstid for køretøjet. Individuelle ønsker aftales med din MAN Partner. Kun din MAN Partner kan kontrollere de nødvendige krav til 
kombinationer samt at oplysningerne er korrekte og fuldstændige i ordresystemet.

Det faktum, at et mærke i dette dokument ikke er markeret med en ®, skal ikke forstå således, at det pågældende mærke ikke er et registreret varemærke, og/eller at dette mærke må 
benyttes uden forudgående skriftlig tilladelse fra MAN SE. Produktnavnet AdBlue® er et registreret varemærke tilhørende Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA). iPod/iPad/iPhone 
er mærker tilhørende Apple Inc.

Samtlige oplysninger i dette dokument gælder for forholdene på det tyske marked og afspejler den viden, der forelå ved redaktionens slutning.

Motorerne er udstyret med et flertrins system til efterbehandling af udstødningsgassen (dieselpartikelfilter og SCR-katalysator). SCR-katalysatoren (Selective Catalytic Reduction)  
omdanner kvælstofilterne (NOx) i udstødningsgassen selektivt til kvælstof (N2) og vand (H2O), uden at der dannes uønskede biprodukter. Omdannelsen sker ved brug af en syntetisk 
fremstillet vandig opløsning af urinstof, for eksempel AdBlue® (ISO 22241-1/AUS 32), der medføres i en separat tank. Alt efter køretøjstype skal kunden selv efterfylde AdBlue® mellem 
service eftersynene eller få efterfyldt hos en MAN Service-Partner.

De anførte egenvægte for køretøjerne inkluderer 68 kg for fører, 7 kg for bagage, alle driftsmidler (væsker) og 90 % fuld tank, opgjort efter EU-direktiv nr. 1230/2012 i den aktuelt  
gældende udgave. Udstyr hhv. udstyrslinjer kan påvirke egenvægten. Den faktiske nyttelast for et køretøj, der beregnes som forskellen mellem den tilladte totalvægt og egenvægten,  
kan dermed kun opgøres ved vejning af det pågældende køretøj.

Motoreffekten reduceres uundgåeligt, jo højere over havets overflade, man befinder sig. Vogntogsvægten (tilladt påhængsvægt + tilladt totalvægt for det trækkende køretøj) skal derfor 
nedsættes med 10% ved kørsel højere end 1000 m over havet og med yderligere 10% for hver ekstra 1000 m.  

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

Kølemiddel R1234yf bruges i alle versionerne med dieselmotor i køretøjsklasserne N1, N2 og M2. GWP for det anvendte kølemiddel er 4 (kølemiddel R1234yf). Påfyldningsmængderne 
afhænger af aircondition-kompressoren. De varierer mellem 540 – 570 gram med én klimakompressor. Med to klimakompressorer varierer påfyldningsmængderne mellem 785 og 815 
gram. eTGE bruger kølemidlet R134a. GWP for det anvendte kølemiddel er 1.430 (kølemiddel R134a). Påfyldningsmængderne afhænger af klimaanlægskompressoren og varierer mellem 
560 og 590 gram. Med minibuskonfigurationer er kølemiddel R134a stadig i brug til det tagmonterede klimaanlæg.
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Generelle og øvrige informationer.
De anførte forbrugs- og emissionsværdier er målt i henhold til de lovmæssigt foreskrevne testprocedurer. Efter den 1. september 2017 typegodkendes visse nye køretøjer i henhold til 
den nye testprocedure for personbiler og lette erhvervskøretøjer, Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP), der er en mere realistisk metode til måling af brænd-
stofforbrug og CO₂-emissioner.

Ekstraudstyr og tilbehør (monterede dele, dækdimension etc.) kan påvirke køretøjets parametre som f.eks. vægt, rullemodstand og aerodynamiske forhold, og dette kan – lige som 
vejrforhold og trafikforhold samt den individuelle kørestil – påvirke brændstofforbruget, strømforbruget, CO₂-emissionerne samt præstationerne for køretøjet.

Yderligere oplysninger:
Denne brochure gælder pr. 1. marts 2023 for MAN TGE, modelårgang 2021. Vi tager forbehold for ændringer og fejl. 

Serviceeftersyn hos MAN opdeles i „olieskift-service“ og „inspektion“. Service-interval-displayet i instrumentgruppen tjener til at huske brugeren på tidspunktet for det næste service-
eftersyn.

Tilbagetagelse og genanvendelse af brugte køretøjer:
MAN tager ansvar for udfordringerne i det moderne samfund og tager hensyn hertil i alle nye produkter af mærket MAN. Det gælder naturligvis også for beskyttelsen af miljø og  
ressourcer. Derfor kan alle nye MAN TGE genbruges miljøvenligt, og de kan i princippet returneres gratis – på betingelse af, at de nationale lovmæssige bestemmelser er opfyldt.  
Nærmere informationer om tilbagetagelse og genanvendelse af brugte køretøjer kan fås på https://www.van.man/de/de/altautoverwertung.html samt hos alle MAN-forhandlere  
og/eller serviceværksteder.
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MAN Truck & Bus – et selskab i TRATON GROUP

MAN TGE – de professionelles valg.
Forbrug ved blandet kørsel fra 9,8 til 10,8 km/l CO2 fra 290 til 319 g/km

Trykt i Danmark 2023/03.
Efter trykning af denne brochure, kan produkterne afvige fra de anførte former, farvetoner samt 
leveringsomfang. Desuden kan illustrationerne vise ekstraudstyr, dekorationselementer samt 
tilbehør, der ikke er standardudstyr. Hvis der er benyttet symboler eller numre ved bestilling ved 
genstanden for købet, kan der ikke afledes nogen rettigheder alene heraf.  
Denne tryksag benyttes internationalt. Udsagn om lovmæssige, retmæssige og skattemæssige 
forskrifter og konsekvenser gælder dog alene for Forbundsrepublikken Tyskland på tidspunktet 
for redaktionens slutning for denne brochure. Spørg derfor din MAN-forhandler om de forskrifter 
og konsekvenser, der gælder i andre lande, samt om den aktuelle nyeste udgave. Der tages 
forbehold for ændringer og fejl.

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


