
DE MAN TGE 
INDIVIDUAL LION S.

DE MAN TGE.
DAAR KUN JE OP REKENEN.

MAN Truck & Bus b.v.

MAN Truck & Bus b.v.
Postbus 72
3800 HD Amersfoort
man-nederland.nl

De informatie kan worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen en fouten 
voorbehouden. Producten kunnen in vorm, constructie, kleur en features afwijken van de versie  
ten tijde van de redactiesluiting voor deze brochure. De afbeeldingen kunnen speciale uitrusting, 
decoratieve elementen of accessoires tonen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Voor zover 
er symbolen of nummers worden gebruikt voor het beschrijven van een order of het onderwerp van 
een order, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Neem contact op met uw MAN dealer 
voor meer informatie.

Versie januari 2023

Met zijn exclusieve uitstraling, 
dynamische carbonlook 

elementen, klassieke voorkant 
en rode accenten trekt de 

MAN TGE Individual Lion S 
alle ogen naar zich toe.

Highlights exterieur:

– Exclusieve roestvrijstalen sierstrip aan de voorkant
– Bumperafdekking in carbonlook
– Carbonlook spiegelkappen met geïntegreerde MAN leeuw
– Zwarte 17 inch aluminium velgen af fabriek

– Rode remklauwen
–  Zwarte aluminium sidebar met kunststof treden en  

Individual Lion S logo
–  Bumper voorzien van ladingbescherming en Lion S Individual 

embleem
– Exclusieve 3-delige dakspoiler

Het samenspel van krachtige, dynamische details, lijnen en contouren, 
maakt van het ruime interieur van de MAN TGE Individual Lion S een 
waar stijlicoon. 

Hoogwaardige materialen, ongeëvenaard vakmanschap en een 
aantrekkelijk kleur- en lichtconcept in combinatie met innovatieve 
comfort features maken het verfijnde design van het interieur af.

Highlights interieur:

–  Hoogwaardige lederen stoelen met rood stiksel met 
hexagondesign en gestikt MAN leeuw embleem

– Multifunctioneel stuurwiel in zwart pianolak met rode inleg
– Moderne elementen met LED-verlichting

ALLE FEATURES 
IN ÉÉN OOGOPSLAG.*

Exclusief voor het interieur van de Individual Lion S:

–  Zwart kunstlederen stoelen met rood stiksel met hexagondesign 
en gestikt MAN leeuw embleem op de rugleuning

–  Ventilatieopeningen met rode sierlijsten in bestuurders-  
en bijrijdersruimte

– Multifunctioneel stuurwiel in zwart pianolak met rode inleg
–  Zilveren sierlijsten om handgrepen bestuurders- en 

bijrijdersportier
– Vloermatten met rode naad
– LED-voetruimteverlichting in bestuurders- en bijrijdersruimte
–  LED-verlichting voor bovenste en onderste opbergvakken in 

bestuurders- en bijrijdersportier
–  Rode LED-lichtstroken op de bekleding van het bestuurders-  

en bijrijdersportier
* Features kunnen variëren afhankelijk van het design.

Exclusief voor het exterieur van de Individual Lion S:

– Bumperafdekking in carbonlook
– Exclusieve roestvrijstalen sierstrip aan de voorkant
–  Exclusieve modelaanduiding met Individual Lion S logo  

voor en achter
– Opvallende rode strepen op de grille en de zijkanten
–  Bumper en zijbeschermingsstrip in carrosseriekleur  

gespoten (optioneel)
– Zwarte aluminium 17 inch velgen
–  Zwarte aluminium sidebar met kunststof treden en  

Individual Lion S logo (optioneel)
– Rode remklauwen
– Individual embleem op het bestuurders- en bijrijdersportier
– Carbonlook spiegelkappen met geïntegreerde MAN leeuw
–  Bumper voorzien van ladingbescherming en Individual Lion S 

embleem
– Exclusieve dakspoiler in zwart
– Deze uitvoering is leverbaar in lengte L3, L4 en in hoogte H2, H3.

UITERLIJKE SCHOONHEID 
STRAALT, INNERLIJKE 
SCHOONHEID BEPAALT.

EEN STRELING VOOR HET OOG.
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