To nie Van. To MAN.
MAN TGE

CECHA SZCZEGÓLNA:
WSZECHSTRONNOŚĆ.

Niektóre elementy wyposażenia widoczne w broszurze nie stanowią wyposażenia standardowego.

MAN TGE – samochód dostawczy od monachijskiego
producenta pojazdów użytkowych o 150 letniej tradycji.
Budując samochód dostawczy o szerokim przedziale
tonażu od 3,0 do 5,5 t DMC1, MAN wykorzystał całe swoje
doświadczenie inżynieryjne oraz zaproponował cenione
przez klientów samochodów ciężarowych, unikalne w świecie samochodów dostawczych, usługi przeniesione wprost
z segmentu pojazdów użytkowych.
MAN wielokrotnie udowadniał, iż budowane przez niego
pojazdy wyróżniają się ponadprzeciętną wytrzymałością
i wręcz legendarną niezawodnością. Te cechy w połączeniu
z nastawieniem na możliwie najniższe zużycie paliwa pozwalały wielokrotnie uzyskiwać międzynarodowe wyróżnienia
czy tytuły „Truck of the Year - Najlepszego Pojazdu Użytkowego Roku”, ostatni raz w 2021 r.
Celem konstruktorów MAN było uzyskanie dla MAN TGE
najlepszego w klasie zużycia paliwa. Udało się to dzięki
zastosowaniu najnowszych rozwiązań technicznych,
m.in.: nowego silnika z funkcją odzyskiwania energii
podczas hamowania a także elektromechanicznego
wspomagania układu kierowniczego, oświetlenia LED
zarówno zewnętrznego i wewnętrznego, standardowej
funkcji start-stop a także znakomitej aerodynamice
(najniższy w klasie współczynnik oporu powierza Cx = 0,33).
Wśród proponowanych typów, oprócz klasycznych
pojazdów typu furgon z nadwoziem zamkniętym
i przeszklonych kombi, są dostępne również podwozia
pod zabudowę z pojedynczą lub podwójną kabiną.

przedni, tylny (koła pojedyncze lub bliźniacze) lub napęd
na wszystkie koła (4x4) dostępny dla wszystkich tonaży
(DMC). Można także wybrać skrzynię biegów: manualną
6-biegową albo w pełni automatyczną 8 biegową
w połączeniu z dowolnym napędem.
W MAN TGE zastosowano wysokoprężne silniki najnowszej
generacji. Czterocylindrowe turbo diesle Common Rail
skonstruowano specjalnie z uwzględnieniem ciężkich
warunków eksploatacji samochodów dostawczych.
Warto wspomnieć, iż MAN ma ogromne doświadczenie
w budowie silników diesla, gdyż to właśnie w firmie MAN
Rudolf Diesel opracował swój pierwszy silnik wysokoprężny.
Gama silników obejmuje nastawy mocy: 140 KM (103 kW),
163 KM (120 kW), 177 KM (130 kW) oraz 136 KM (100 kW)
dla silnika elektrycznego.
Silnik elektryczny zastosowany w MAN eTGE, zgodnie
z filozofią MAN, ma najniższe w klasie zużycie energii
na 100 km wynoszące zaledwie 29 kWh. Tak doskonały
wynik osiągnięto dzięki wyposażeniu standardowo
MANa eTGE między innymi w pompę ciepła.
Ponadto w MAN TGE połączono komfort z codzienną
użytecznością, tworząc najnowocześniejszą kabinę w tej
klasie pojazdów. Niektóre rozwiązania można znaleźć tylko
w samochodach osobowych klasy premium.
System ergonomicznych, dobrze przemyślanych schowków
i półek wspiera kierowcę w realizacji codziennych zadań.

Odpowiednia kombinacja długości i wysokości pojazdu
typu furgon umożliwia uzyskanie maksymalnej objętości
przestrzeni ładunkowej 18,4 m³ z imponującą długością
wewnętrzną 4855 mm. Dodatkowo, TGE może holować
przyczepę o DMC aż 3,5 t.

Siedzenia kierowcy, dostępne w różnych wersjach, są idealnie wyprofilowane a dodatkowa funkcja masażu gwarantuje
optymalny poziom komfortu. Ich znakomitą ergonomiczność
potwierdza certyfikat niemieckiego stowarzyszenia lekarzy
i terapeutów AGR (Aktion Gesunder Rücken).

To jednak nie wszystko. Klienci mogą zdecydować się
na wszystkie dostępne technicznie rodzaje napędów:

Odporna na ścieranie tapicerka foteli, która sprawdziła się
już w pojazdach ciężarowych MAN, to dodatkowa gwarancja
długiej eksploatacji.
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DMC – dopuszczalna masa całkowita.
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Innowacje MAN TGE
Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy
	Zwiększa bezpieczeństwo i komfort jazdy
Zmniejsza zużycie paliwa
	Umożliwia automatyczne kierowanie pojazdem
przy udziale innych systemów

1

Asystent hamowania awaryjnego (1)
	Redukuje skutki lub nawet zapobiega kolizjom
	Automatycznie hamuje samochód przed
przeszkodą lub znacznie zmniejsza prędkość
Adaptacyjny tempomat
	Zapobiega najechaniu na poprzedzający
pojazd (automatycznie hamując pojazd)
	Zwiększa komfort jazdy, szczególnie na długich
trasach, np. po autostradzie
	Automatycznie dostosowuje prędkość
do poprzedzającego pojazdu (zwalnia
i przyspiesza)

2

Aktywny asystent pasa ruchu (2)
Automatycznie utrzymuje pojazd w pasie ruchu
Ogranicza ryzyko wypadku
	Zwiększa bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg
Asystent samoczynnego parkowania
Wykrywa miejsce do parkowania
Automatycznie parkuje pojazd
	Wspomaga wyjazd z miejsca parkingowego
Zmniejsza ryzyko szkód parkingowych
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Asystent cofania
	Pomaga zapobiegać wypadkom podczas
cofania z miejsc parkingowych, bram itp.
	Monitoruje obszar za pojazdem podczas jazdy
na wstecznym biegu
	Ostrzega kierowcę o przeszkodzie
	Automatycznie hamuje pojazd, jeśli zachodzi
niebezpieczeństwo zderzenia

Asystent ochrony bocznej
	Pomaga zapobiec kolizji z obiektami stałymi
i ruchomymi znajdującymi się z boku pojazdu
	Ostrzega wizualnie i akustycznie o odległości
od przeszkody

STOP

Hamulec multikolizyjny
	Zapobiega szczególnie niebezpiecznym
wypadkom wtórnym
	Automatycznie hamuje pojazd po kolizji
Komfortowe siedzenia
	14 możliwości ustawień fotela dzięki regulacji
ręcznej lub elektrycznej
	Podparcie lędźwiowe sterowane elektrycznie
w czterech kierunkach
	Amortyzowany fotel z regulacją twardości
	Dwa podłokietniki
	Opcjonalnie funkcja masażu
	Certyfikat niemieckiego stowarzyszenia lekarzy
i terapeutów AGR (Aktion Gesunder Rücken)
Światła LED
	Światła mijania, drogowe, dzienne i tylne
wykonane w technologii LED
	Inteligentne światła - system, dzięki kamerze
rozpoznającej pojazdy jadące z naprzeciwka,
automatycznie przełącza światła, co zapobiega
oślepianiu innych uczestników ruchu
Miejsce pracy kierowcy
	Najwyższy komfort i wzorcowa ergonomia
Klimatyzacja w standardzie
Przemyślany system schowków i półek
Materiały wykończeniowe najwyższej jakości

Z RODZINY AUT STWORZONYCH
DO CIĘŻKIEJ PRACY.
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Dane techniczne
Furgon
Standard

Długi

Długość:
- całkowita:
- część ładunkowa:
Drzwi przesuwne:
Rozstaw osi:

Dach standardowy
Wysokość zewnętrzna:
Wysokość wewnętrzna:

5986 mm
3450 mm
1311 mm
3640 mm

2355 mm
1726 mm

9,9 m3

2590 mm
1961 mm

11,3 m3

Bardzo długi

Długość:
- całkowita:
- część ładunkowa:
Drzwi przesuwne:
Rozstaw osi:

6836 mm
4300 mm
1311 mm
4490 mm

Długość:
- całkowita:
- część ładunkowa:
Drzwi przesuwne:
Rozstaw osi:

7391 mm
4855 mm
1311 mm
4490 mm

Dach wysoki
Wysokość zewnętrzna:
Wysokość wewnętrzna:

Dach bardzo wysoki
Wysokość zewnętrzna:
Wysokość wewnętrzna:

2798 mm
2189 mm

14,4 m3

16,4 m3

16,1 m3

18,4 m3

Podwozie pod zabudowę
Standard
Długość:
Rozstaw osi:

Kabina pojedyncza
Wysokość zewnętrzna:

2305-2312 mm

Kabina podwójna
Wysokość zewnętrzna:

1

Koła bliźniacze.
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2321-2330 mm

Długi
5996/59681 mm
3640 mm

Długość:
Rozstaw osi:

Bardzo długi
6846/68181 mm
4490 mm

Długość:
Rozstaw osi:

72111 mm
4490 mm

MNÓSTWO DOSTĘPNEJ
PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ.
1311 mm
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Przestrzeń ładunkowa
ładunkowej. W zależności od wersji długość pojazdu waha
się od 5,98 do 7,39 metra, a wysokość pojazdu od 2,35
do 2,83 metra. Podwozie również dostępne jest w dwóch
wersjach, z pojedynczą lub podwójną kabiną. Podwozie

Wymiary MAN TGE – tego oczekujesz od pojazdu
dostawczego.
Furgon oferuje do wyboru dwa rozstawy osi, trzy długości
i trzy wysokości dostępne aż do 18,4 m³ przestrzeni

z fabryczną zabudową skrzyniową jest dostępne w czterech
długościach, przy czym maksymalna długość skrzyni wynosi
4,7 metra.

Doskonała ładowność

Europalety

Palety Euro-3

Kontenery rolkowe

(800 mm x 1200 mm)

(1100 mm x 1200 mm)

(720 mm x 830 mm)

Standard

Długi

Bardzo długi

Standard

Długi

Bardzo długi

Standard

Długi

Bardzo długi

4x

6x

6x

3x

4x

4x

6x

8x

9x

Podana pojemność załadunku dotyczy wersji z napędem na przednie koła.
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Nowy MAN TGE

Kabina kierowcy
Niezwykłe wzornictwo wnętrza zdecydowanie wyróżnia
TGE w segmencie pojazdów dostawczych.
Przestrzeń kabiny kierowcy została zaprojektowana tak,
aby umożliwić przechowanie wszystkiego, czego tylko
potrzebujesz do codziennej pracy, od rękawic roboczych
po kask ochronny. Szczególnie pojemne i głębokie schowki
znajdują się na podszybiu oraz podsufitce, a wygodne
kieszenie w obudowie drzwi wejściowych. MAN TGE oferuje
jeszcze więcej dostępnego miejsca do przechowywania
przedmiotów pod składanym siedziskiem z prawej strony.
Praktyczne przegródki i uchwyty są również dostępne
po złożeniu oparcia podwójnego siedzenia pasażera.
W desce rozdzielczej znajdują się dwa uchwyty na kubki,
po jednym od strony kierowcy i pasażera, trzy gniazda
12 V, wejście mini jack i dwa porty USB. Czwarte gniazdo
12 V znajduje się w podstawie siedzenia kierowcy.
Opcjonalnie istnieje możliwość domówienia gniazda 230 V.

1

4
2

Port USB i wejście mini jack (1)
Schowek pod siedzeniem pasażerów (2)
Gniazdo 230 V¹ (3)
	Składane oparcie z uchwytami na kubki, uchwytem
na tablet i schowkiem (4)
Schowki w drzwiach (5)
Uchwyt na kubek
Gniazdo 12 V
Wentylowany schowek na rękawiczki
Schowek z przegrodami na podszybiu
Pakiet schowków z kieszeniami na podsufitce1

3

5
1

Wyposażenie dostępne za dopłatą.
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Siedzenia
Jeśli chodzi o siedzenia, MAN TGE oferuje równie
imponującą gamę opcji.
Dostępnych jest sześć rodzajów siedzeń, od wersji
„Standard”, „Comfort”¹ lub „Comfort Plus”¹, dostępnych
również jako fotele obrotowe¹, do niezwykle ergonomicznego
fotela „ergoComfort”¹ z atestem AGR, a nawet z funkcją
masażu w najbogatszej i najczęściej wybieranej wersji
„ergoActive”¹. Oferujemy również szeroki wybór tapicerki
siedzeń2. Wybierz pomiędzy (A) wyjątkowo odporną
na ścieranie tapicerką wykonaną z wytrzymałego materiału
„Marathon”1 zalecaną do zastosowania w pojazdach
użytkowych, (B) standardową tapicerką z tkaniny
„Toronto Grid” lub (C) wysokiej jakości pokrowcami
na siedzenia ze skóry syntetycznej „Mesh”1.

Tylna kanapa brygadowa (1)
Im większa załoga, tym szybciej możesz wykonać zadanie.
Tylna kanapa w podwoziu z podwójną kabiną oferuje dużo
miejsca dla czterech dodatkowych pasażerów.
Siedzenie kierowcy “Comfort Plus”¹ (2)
Fotel kierowcy „Comfort Plus” jest wyposażony w elektrycznie regulowane, czterokierunkowe podparcie lędźwi
oraz składane podłokietniki po obu stronach, dzięki czemu
praca jest przyjemniejsza niż kiedykolwiek, nawet na długich
trasach lub wyboistych drogach.

1

A

B

2

C
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¹ Wyposażenie opcjonalne za dopłatą.

² Proces drukowania może spowodować, że przedstawione kolory będą różnić się od rzeczywistych.

Rodzaje siedzeń

” i „Comfort”

Pojedyncze siedzenia „Standard

„Standard”

„Comfort”

„Comfort
Plus”

„Siedzenie
obrotowe”

Regulacja oparcia
Regulacja wzdłużna
Regulacja wysokości
Regulacja siedziska
Manualna regulacja
odcinka lędźwiowego
Elektryczna regulacja
odcinka lędźwiowego
Wewnętrzny podłokietnik
Podłokietnik lewy/prawy
Funkcja obracania
o około 180 stopni

fort” i “ergoActive”

Pojedyncze siedzenia “ergoCom

„ergoComfort”

„ergoActive”

Regulacja oparcia
Regulacja wzdłużna
Regulacja wysokości
Regulacja siedziska
Elektryczna regulacja
odcinka lędźwiowego
Podłokietnik lewy/prawy
Funkcja amortyzacji
z regulacją wagi
Regulacja głębokości
siedziska
Funkcja masażu

Funkcje siedzenia obrotowego
1 Funkcja amortyzacji z regulacją wagi
2 Regulacja wzdłużna
3 Regulacja wysokości
4 Regulacja głębokości siedziska
5 Regulacja pochylenia siedziska
6 Regulacja oparcia
7	Elektryczna regulacja odcinka
lędźwiowego
8 Regulacja zagłówka
9 Regulacja podłokietnika

MAN TGE
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Napęd i silnik
Co jest niezbędne w pracy? Dążenie do sukcesu.
Dlatego MAN TGE jest napędzany przez nową generację
najnowocześniejszych silników, które dostarczają moc
i wydajność na każdej nawierzchni.
Podzespoły opracowane specjalnie pod kątem wymagań
pojazdów użytkowych łączą długą trwałość z dużą mocą
i niskim zużyciem paliwa. Niezależnie od wybranego typu
skrzyni biegów i rodzaju napędu, nawet przy ekstremalnych
profilach jazdy MAN zapewnia duże przebiegi, efektywność
i bezpieczeństwo eksploatacji.

Silniki Diesla:
2,0 l (103 kW, 360 Nm):
Napęd przedni, tylny i na wszystkie koła (4x4)
Średnie zużycie paliwa: od 7,1 l/100 km
Emisja CO2: od 185 g/km
2,0 l (130 kW, 410 Nm)1:
Napęd przedni, tylny i na wszystkie koła (4x4)
Średnie zużycie paliwa: od 9,0 l/100 km
Emisja CO2: od 239 g/km

Silnik elektryczny:
Elektromotor (100kW, 290 Nm):
Napęd przedni
Zużycie energii: od 29,0 – 30,9 kWh/100 km
Emisja CO2: 0 g/km
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¹ 120kW dla wersji z tylnym napędem i homologacją Heavy Duty.

Napęd
na oś przednią

Napęd
na oś tylną

Napęd
na wszystkie koła

Napęd elektryczny
na oś przednią

– duża ładowność
– dopuszczalna masa całkowita ciągnionej
przyczepy do 3,0 t
– o 100 mm niższa krawędź załadunku
i wysokość wejścia
– duża wysokość przestrzeni ładunkowej
– silnik z przodu zamontowany poprzecznie

Silnik 103 kW

–d
 opuszczalna masa całkowita ciągnionej
przyczepy do 3,5 t
– mała średnica zawracania
– maksymalne obciążenie
– najlepsza trakcja przy dużych obciążeniach
– silnik z przodu zamontowany wzdłużnie

Silnik 103 kW

– stały napęd na 4 koła
–o
 d 0% do 100% momentu obrotowego może
być przekazane na dowolne, pojedyncze koło
–m
 ożliwość połączenia z blokadą mechanizmu
różnicowego tylnej osi
– dopuszczalna masa całkowita ciągnionej
przyczepy do 3,0 t
– silnik z przodu zamontowany poprzecznie
– bezpieczne zachowanie podczas jazdy
– najlepsza stabilność toru jazdy

Silnik 103 kW
Silnik 130 kW

6-biegowa manualna skrzynia biegów
6-biegowa manualna skrzynia biegów
8-biegowa automatyczna skrzynia biegów

–
–
–
–

Silnik 100 kW

1-biegowa automatyczna
skrzynia biegów

bezemisyjny silnik o działaniu synchronicznym
pojemność przestrzeni ładunkowej: 10,7 m3
zasięg do 173 km (według NEDC)
szybkie ładowanie DC do 80 % pojemności
akumulatora w czasie 45 minut
– bogate wyposażenie standardowe
– niskie koszty eksploatacyjne
– dostępne warianty ładowności:
– 950 kg dla 3,5 t DMC

Silnik 130 kW

Silnik 120 kW

6-biegowa manualna skrzynia biegów
8-biegowa automatyczna skrzynia biegów
6-biegowa manualna skrzynia biegów
8-biegowa automatyczna skrzynia biegów

6-biegowa manualna skrzynia biegów
8-biegowa automatyczna skrzynia biegów
6-biegowa manualna skrzynia biegów
8-biegowa automatyczna skrzynia biegów
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GOTOWY DO KAŻDEJ MISJI,
ALE BEZ EMISJI - MAN eTGE.
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Wiemy, że przyszłość jest poprzedzona
literą “e”.
Przedstawiamy model MAN eTGE, nasz
pierwszy pojazd produkowany seryjnie,
wyposażony w napęd elektryczny. Moc
silnika 136 KM (100 kW), dostępna
ładowność aż do 950 kg, oraz cichy
i całkowicie bezemisyjny silnik – ten
pojazd świetnie sprawdza się w ruchu
miejskim, bez żadnych ograniczeń
w poruszaniu się w strefach zeroemisyj
nych. Cichy jak noc, może również
pracować do świtu, aby uniknąć godzin
szczytu, które spowalniają efektywną
dystrybucję.
Akumulator HV o pojemności 36 kWh jest
zamontowany bezpośrednio w podwoziu
pojazdu. Przy użyciu stacji ładującej
o mocy 40 kW akumulator można nałado
wać do stanu 80% w zaledwie 45 minut.
Przy użyciu ładowarki naściennej AC
z zasilaniem trójfazowym, MAN eTGE
może być w pełni naładowany w ciągu
około pięciu i pół godziny. Przy zasięgu
aż do 173 km (według NEDC), MAN eTGE
zmniejsza zarówno stres w pracy, jak
również emisję CO2. Po czterech latach
użytkowania eTGE poniesione koszy
posiadania (TCO) osiągają taki sam
poziom jak TGE z silnikiem konwencjonalnym. Przy dotacjach państwowych,
ulgach podatkowych czy niższych kosztach energii może się nawet okazać, że
jest to bardziej ekonomiczne rozwiązanie.
Koszt przejechania 100 km wynosi
tylko 14,5 zł 1.
1

Przyjęto zużycie energii: 29 kWh/100 km przy cenie za 1 kWh = 50 gr netto.
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MAXI TAXI.
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Nasze autobusy MAN zawsze były na najwyższym poziomie.
Teraz zmniejszamy ich rozmiar.
Ale minibus MAN TGE nadal jest bardzo praktyczny i stanowi
idealny środek transportu dla szkół, publicznej komunikacji miejskiej
czy przewoźników komercyjnych. MAN TGE w wersji minibus
cechuje się dużymi możliwościami konfiguracji układu siedzeń
i dostępnością wersji funkcjonalnych. To wszystko sprawia, że
nasz minibus zapewnia komfort podróży na najwyższym poziomie,
a przewóz pasażerów staje się łatwiejszy niż kiedykolwiek.
Pojazd można opcjonalnie doposażyć w elektryczne drzwi
przesuwne1, aktywowane przyciskiem. Szerokie boczne drzwi
przesuwne zapewniają wygodne wejście, lecz może być ono
jeszcze wygodniejsze – dzięki zastosowaniu elektrycznie wysuwanego dodatkowego stopnia1. Minibus MAN TGE można zamówić
z napędem na tylne koła, w wersji 5,0 lub 5,5 t DMC z 6-biegową
manualną skrzynią biegów, lub 8-biegową automatyczną
przekładnią i może być dostosowany do praktycznie każdych
wymagań. Pojazd jest również wyposażony w innowacyjne
systemy wspomagania jazdy kierowcy i bezpieczeństwa
pasażerów. Asystent hamowania awaryjnego w standardzie,
aktywny asystent pasa ruchu1, adaptacyjny tempomat1 to tylko
kilka z nich. A ponieważ indywidualny styl ma zastosowanie
dla całej rodziny pojazdów MAN, również minibus TGE posiada
wystrój wnętrza pełnoprawnego autobusu MAN, który można
precyzyjnie dostosować do potrzeb.
MAN TGE Kombi: Prawdziwy mistrz wszechstronności.
Zaprojektowany do wielofunkcyjnego użytku, MAN TGE w wersji
kombi, to dedykowany pojazd dla szerokiego spektrum transportu
pasażerskiego. Niezależnie od tego, czy przewozisz gości hotelowych, czy organizujesz mobilne spotkania biznesowe, MAN TGE
Kombi z maksymalnie dziewięcioma wygodnymi siedzeniami
jest przystosowany do każdej sytuacji. Co więcej, system szyn
w podłodze z układem mocującym pozwala na łatwą zmianę
ustawienia poszczególnych foteli. MAN TGE Kombi jest dostępny
z napędem na przednie koła lub w układzie 4x4, z 6-biegową manualną lub 8-biegową automatyczną skrzynią biegów, również w wersji
dla niepełnosprawnych. W końcu, wyjątkowa praca wymaga
wyjątkowego pojazdu.
1

Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.
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Gdy specyfika twojej pracy wymaga
poruszania się po drogach gruntowych
i leśnych szlakach, będziesz zdumiony
wspaniałymi osiągami MAN TGE z bez
obsługowym napędem na wszystkie koła.
W normalnych warunkach jezdnych, na
przykład na drodze asfaltowej, MAN TGE
4x4 w inteligentny sposób przenosi napęd
na przednią oś, generując oszczędność
paliwa. Ale na powierzchniach z ograniczoną
trakcją samoczynnie przełącza się w tryb
napędu na wszystkie koła, bez konieczności
ingerencji kierowcy. A dzieje się to zalewie
w ułamku sekundy. Co więcej, MAN TGE 4x4
zapewnia bezpieczeństwo nawet podczas
codziennej jazdy przez miasto, ponieważ
wszystkie systemy wspomagania są w pełni
zintegrowane z napędem 4x4. To oznacza,
że twoje odczucia podczas jazdy są teraz
bardziej przyjemne niż kiedykolwiek.
Pełna moc napędowa jest automatycznie
dystrybuowana między przednią i tylną
oś, reagując momentalnie na utratę
trakcji, a opcjonalny mechanizm różnicowy
z blokadą zapewni odpowiednią przyczepność w ekstremalnie trudnym terenie.
Ten odporny na zużycie i łatwy w eksploatacji system jest dostępny fabrycznie także
jako napęd na wszystkie koła dedykowany
dla pojazdów z ogumieniem bliźniaczym tylnej osi. Opracowany we współpracy z firmą
Oberaigner permanentny napęd 4x4
z dyferencjałem Torsen został wyposażony
w dystrybucję mocy na przednie-tylne koła
w proporcji 42-58 %. Zapomnij wszystko,
co dotychczas myślałeś że wiesz o napędzie
na wszystkie koła. Już teraz zasiądź
za kierownicą MAN TGE z napędem 4x4.
20
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Obręcze kół
Felgi MAN TGE zapewniają dobrą
podróż!
Do wyboru:
Obręcz stalowa z dużym kołpakiem1 (A)
Obręcz stalowa srebrna z małym kołpakiem1 (B)
Obręcz ze stopu lekkiego1 (C)

A

Lakiery
MAN TGE jest rodzajem wizytówki na kołach.
To klient nadaje ton. Do wyboru lakier bazowy (bez
dopłat), metalizowany, perłowy lub specjalny:
Zielony (Ontario Green) (1)
Niebieski (Deep Ocean Blue) (2)
Biały (Candy White) (3)
Grafitowy metalik (Indium Gray Metallic)1 (4)
Pomarańczowy (Luminous Orange) (5)
Czarny perłowy (Deep Black Pearlescent)1 (6)
Czerwony wiśniowy (Cherry Red) (7)
Srebrny metalik (Reflexsilver Metallic)1 (8)

B

A jeśli kolor Candy White nie jest zbyt słodki
lub Deep Black nie jest wystarczająco głęboki,
ponad 90 lakierów jest dostępnych na życzenie.

C
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Pozostałe wyposażenie
Zaczep holowniczy1, opcjonalnie z systemem
wymiennym (1). Jest on przystosowany do podłączenia
przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, wraz
z elektronicznym systemem stabilizacji pojazdu z przyczepą.
Hak holowniczy z głowicą kulową1, opcjonalnie
z systemem wymiennym (2). Przy pomocy tego
urządzenia można bezpiecznie i niezawodnie ciągnąć
przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
Stopień w zderzaku1, próg wejścia – tylko 39 cm (3)
Rozwiązanie to ułatwia ładowanie i rozładowywanie pojazdu.

1

Stopień w zderzaku1, przez połowę szerokości (4)
Rozwiązanie to ułatwia ładowanie i rozładowywanie pojazdu,
także przy zamontowanym haku holowniczym przeznaczonym
do ciągnięcia przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

2

Fartuch przeciwbłotny1 (bez zdjęcia). Zabezpiecza przed
wyrzucanym błotem i kamieniami.
Przygotowanie do zamontowania haka holowniczego1
(bez zdjęcia). Dostępne są różne rozwiązania przystosowane
do montażu haków holowniczych do przyczep o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 t.
Przygotowanie do zamontowania bagażnika nadachowego1
(bez zdjęcia). Zainstalowane na dachu szyny montażowe
o profilu C ułatwiają późniejszy montaż bagażników, koszy
i innych urządzeń.
Bagażniki z rolkami1 (bez zdjęcia). Dzięki temu rozwiązaniu
można bezpiecznie ładować i przewozić długie ładunki.

3
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Wyposażenie dostępne za dopłatą

Przestrzeń ładunkowa jest wyposażona w solidną drewnianą podłogę¹ lub podłogę
uniwersalną¹, która umożliwia w razie potrzeby szybki montaż lub demontaż
zindywidualizowanego systemu regałów.
Możesz zdecydować się także na zamontowanie szyn mocujących na podłodze, suficie,
ścianach bocznych lub ściance działowej przestrzeni ładunkowej. Opcjonalnie dostępne
są również panele ścienne z laminowanego drewna lub syntetycznych dwuściennych
arkuszy. Przestrzeń ładunkowa jest doskonale oświetlona standardowymi jasnymi
światłami LED. MAN TGE ma również niską krawędź załadunkową i wyjątkowo szerokie
drzwi przesuwne o szerokości otwarcia 1311 mm.
Opcjonalne elementy wyposażenia przestrzeni ładunkowej:
Przygotowanie do konfiguracji (1)
Duża liczba otworów sześciokątnych pod śruby M6 pozwala na łatwy montaż półek
i szafek nad i pod przetłoczeniem okiennym.
Niska krawędź załadunkowa2 (2)
Napęd na przednie koła w połączeniu z obniżoną krawędzią załadunkową o 100 mm
ułatwia załadunek i rozładunek. Dodatkowy stopień wejściowy z tyłu¹ na całej długości
tyłu pojazdu lub przez połowę szerokości w przypadku haka holowniczego, jest również
dostępny do zamówienia dla łatwiejszego dostępu do ładowni.

2

1

Szyny i punkty mocujące¹ (3)(4)
W razie potrzeby szyny mocujące można zamontować na podłodze, suficie, ścianach
bocznych lub ściance działowej ładowni. W standardzie znajdują się punkty mocowania
w podłodze.
Wewnętrzny bagażnik dachowy¹ (5)
Oferuje łatwe przechowywanie dłuższych przedmiotów. Obie części regału można
przesuwać wzdłuż sufitu pojazdu, aby dopasować długość do wszystkich rodzajów
towarów. Można je zdjąć, gdy nie są używane.

4

Panele podłogowe i ścienne¹
Solidna podłoga drewniana lub innowacyjna podłoga uniwersalna; panele ścienne
wykonane z drewna klejonego warstwowo lub syntetycznych dwuściennych arkuszy
(opcjonalnie).
Oświetlenie przedziału ładunkowego
Jasne, trwałe światła LED są standardem.
Kąt otwarcia drzwi
Tylne drzwi otwierają się pod kątem 180° lub 270° w zależności od wersji pojazdu
i wybranej opcji wyposażenia; bardzo szerokie drzwi przesuwne z boku o szerokości
otwarcia 1311 mm pozwalają na swobodny załadunek europalety.
¹ Wyposażenie opcjonalne za dopłatą.

3

5

² Rysunek dotyczy furgonu TGE z napędem na przednie koła w porównaniu do modeli z napędem na tylne koła i na wszystkie koła (4×4).
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Łączność - infotainment
Nowa generacja kompatybilnych z Internetem systemów
informacyjno-rozrywkowych sprawi, że Twój dzień pracy
będzie łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej.
We współpracy ze standardowym modułem telematycznym1 systemy te zapewniają dostęp do szerokiej gamy
mobilnych usług online, które są optymalnie dostosowane
do różnorodnych potrzeb Twojej branży. Intuicyjne i łatwe
w obsłudze, nowe systemy multimedialne są dostępne

w czterech różnych zakresach funkcjonalnych. Możesz
wybrać standardowe radio z opcjonalną usługą połączeń
lub bardziej kompleksowy system z nawigacją online
oraz innowacyjnymi i rozszerzalnymi aplikacjami InVehicle,
które mogą pomóc Ci w tankowaniu i parkowaniu,
na przykład dostarczając przydatne informacje na temat
opłat parkingowych i cen paliwa.

MAN Media Van Business Navigation2 (1)(2)
	
8-calowy kolorowy wyświetlacz TFT z ekranem
dotykowym
Kompatybilny z DAB+
Zawiera moduł 3 przycisków3
Zestaw głośnomówiący
Bezprzewodowy MAN SmartLink do podłączenia
smartfona przez Bluetooth lub WLAN
	
Obejmuje dwuletnią licencję na nawigację z funkcją
ruchu na żywo, regularne aktualizacje map (można
odnowić za pośrednictwem platformy MAN Now)
Korzystanie z usług online (aplikacje InVehicle:
aktualizacje pogody, aktualne wiadomości)
Korzystanie z usług strumieniowego przesyłania muzyki
za pośrednictwem smartfona (MAN SmartLinkTM,
Apple CarPlayTM, Android AutoTM)

2
¹ Wyjątek: niedostępne dla MAN eTGE, pojazdów bez fabrycznego
radia i pojazdów z przygotowaniem do instalacji radia.
2
Wyposażenie opcjonalne za dopłatą.
3
Niedostępne dla MAN eTGE i podwozi do zastosowań specjalnych
(np. podwozie otwarte, kamper), a także pojazdów bez fabrycznego
radia i pojazdów z przygotowaniem do montażu radia.

1

1
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Łączność - infotainment
MAN Media Van Business2 (3)
8-calowy kolorowy wyświetlacz TFT z ekranem dotykowym
Kompatybilny z DAB+
Zawiera moduł 3 przycisków3, zestaw głośnomówiący
i MAN SmartLink do podłączenia
smartfona przez Bluetooth lub WLAN
Korzystanie z usług online (aplikacje InVehicle: aktualizacje
pogody, aktualne wiadomości) bez funkcji nawigacji
Korzystanie z usług strumieniowego przesyłania muzyki
za pośrednictwem smartfona (MAN SmartLinkTM,
Apple CarPlayTM, Android AutoTM)
Współpracuje z opcjonalną kamerą cofania

MAN Media Van2 (4)
	
6,5-calowy kolorowy wyświetlacz TFT z ekranem
dotykowym
Kompatybilny z DAB+
	
Zawiera moduł 3 przycisków3, zestaw głośnomówiący
i MAN SmartLink do podłączenia smartfona za pomocą
kabla
Korzystanie z usług strumieniowego przesyłania muzyki
za pośrednictwem smartfona (MAN SmartLinkTM,
Apple CarPlayTM, Android AutoTM)
Współpracuje z opcjonalną kamerą cofania

4

3
MAN TGE
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Łączność - usługi zdalne
W MAN TGE jest to możliwe, aby dzięki usługom połączeń cyfrowych
za pośrednictwem modułu z trzema przyciskami1 otrzymać szybką pomoc
w sytuacjach awaryjnych.

Czym jest moduł 3 przycisków?
Moduł 3 przycisków to nowość oferowana w MAN TGE. Jest umieszczony
w konsoli dachowej pojazdu. W przypadku opcji „Połączenia awaryjnego eCall”
zostaniesz automatycznie połączony z numerem alarmowym 112 za jednym
naciśnięciem przycisku lub wyzwoleniem poduszki powietrznej, oszczędzając
czas na wyszukiwanie numerów telefonów w potencjalnie niebezpiecznych
kolizjach i wypadkach drogowych i przyspieszając czas reakcji służb ratunkowych
na wezwaną pomoc.
Moduł z trzema przyciskami jest kompatybilny ze wszystkimi systemami
informacyjno-rozrywkowymi i jest już fabrycznie zintegrowany z konsolą dachową.
Jest dostępny już w podstawowej wersji „MAN Radio Van” i może zostać
zamontowany bezpośrednio w fabryce za dodatkową opłatą.

MAN Info Call
Aby otrzymać profesjonalne rozwiązania problemów i wątpliwości związanych
z obsługą MAN TGE, można zadzwonić pod numer informacyjny MAN
i połączyć się z centralą MAN Mobile24 po kliknięciu przycisku „i” w konsoli
dachowej. Konsultanci telefoniczni centrum pomocy udzielą profesjonalnych
odpowiedzi na wszystkie pytania.

MAN Breakdown Service
W przypadku awarii pojazdu zostaniesz połączony za naciśnięciem przycisku
o symbolu klucza do centrali MAN Mobile24, gdzie konsultant telefoniczny
przyjmie Twoje zgłoszenie i poinformuję najbliższy serwis MAN. Jednocześnie
ważne dane pojazdu, takie jak lokalizacja i kody usterek są przesyłane
bezpośrednio do MAN Mobile24, zapewniając szybką diagnostykę i naprawę
pojazdu.

Połączenia awaryjne (eCall)
W razie wypadku, który uruchamia poduszkę powietrzną, automatycznie
nawiązywane jest połączenie głosowe z centrum alarmowym za pośrednictwem
numeru alarmowego 112. W nagłych przypadkach medycznych można włączyć
połączenie alarmowe ręcznie za pomocą sygnału czerwonego przycisku SOS.
Jednocześnie moduł przesyła lokalizację pojazdu i inne wymagane prawem
informacje w celu przyspieszenia akcji ratowniczej.
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¹ Niedostępne dla MAN eTGE i podwozi do zastosowań specjalnych (np. podwozie otwarte, kamper),
a także pojazdów bez fabrycznego radia i pojazdów z przygotowaniem do montażu radia.

Klimatyzacja
W MAN TGE zawsze czujesz się komfortowo w czasie pracy.
Możesz wybrać między manualną klimatyzacją Climatic znajdującą się w standardzie lub w pełni automatyczną klimatyzacją
Climatronic¹. W MAN TGE w wersji kombi kanał powietrzny
pod konsolą dachową zapewnia wygodę pasażerom podczas
każdej podróży. Natężenie nawiewu w kanale można indywidu
alnie regulować za pomocą osobnego kontrolera. Wszystkie inne
modele minibusów (TGE City, TGE Intercity, TGE Coach) można
również wyposażyć w osobną klimatyzację z opcją sterowania
nawiewu dla przedziału pasażerskiego. Przyciemniane, izolujące
okna¹ zapewniają również komfortową temperaturę dla
pasażerów. Więc bez względu na to, dokąd się wybierasz
i jaka jest pogoda na zewnątrz, w MAN TGE zawsze możesz
liczyć na przyjemność z jazdy.

Ogrzewanie i wentylacja
MAN TGE jest standardowo wyposażony w ogrzewanie
i wentylację.

1

Climatic (manualna) (1)
Bezstopniowe sterowanie systemem klimatyzacji zapewnia
możliwość dostosowania temperatury do żądanego poziomu.
Climatronic (automatyczna) (2)
Dzięki temu systemowi temperatura może być indywidualnie
regulowana w dwóch lub trzech strefach, w tym dla kierowcy,
pasażera na przednim siedzeniu oraz strefy załadunku/ pasażera.
Bierze pod uwagę intensywność nasłonecznienia i temperaturę
zewnętrzną, a następnie dostosowuje klimatyzację, aby to
zrekompensować. Automatyczna recyrkulacja powietrza, czujnik
jakości powietrza, dodatkowe wloty powietrza w podsufitce¹
i opcjonalne dodatkowe ogrzewanie również zapewniają komfort.
2
¹ Wyposażenie opcjonalne za dopłatą.

MAN TGE

29

Zabudowy
Nie ma znaczenia, jak zaawansowane
są wyzwania wynikające ze specyfiki
twojej pracy.
Nasza wiedza branżowa, lata doświadczeń i szeroka sieć producentów
zabudów są gwarancją dostawy
idealnego rozwiązania dla Twojego
biznesu. MAN TGE może zostać
skonfigurowany do Twoich wymagań
jako wywrotka, izoterma, laweta,
mobilny warsztat i nie tylko. Po prostu
powiedz nam, czego potrzebujesz,
a my zajmiemy się całą resztą.
Nikt nie lubi czekać na odbiór gotowego
pojazdu, a zwłaszcza nie wtedy, gdy jest
to MAN TGE. Dlatego też oferujemy
szeroką dostępność wyspecjalizowanych
zabudów, dopasowanych do specyfiki
każdej branży. Czy jest to podwozie
z otwartą skrzynią ładunkową, izoterma
z agregatem chłodniczym, kontener
z windą załadowczą lub nadwozie przystosowane do transportu międzynarodowego
– dostarczymy twój zamówiony pojazd
w mgnieniu oka. Dla tych z Państwa,
którzy nie mogą czekać dłużej niż kilka
dni na odbiór MAN TGE we właściwej
zabudowie, oferujemy szeroką gamę
kompletnych pojazdów, dostępnych
„od ręki”.

2

1

3
1 – Skrzynia otwarta z żurawiem;
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4
2 – Izoterma z agregatem chłodniczym;

3 – Pojazd z zabudową warsztatową;

4 – Kombi

5

6
5 – Zabudowa brygadowa “Furgon Plus”;

6 – Kamper;

7

7 – Laweta
MAN TGE
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Nie ulega wątpliwości, że MAN TGE
musi w leśnictwie spełniać zupełnie
inne wymagania niż TGE wykorzystywany
do dostarczania przesyłek.
Oczywisty jest również inny fakt:
współpraca z MAN na pewno zawsze się
opłaca. MAN oferuje bowiem swoim
klientom ponad 100-letnie doświadczenie
w zakresie transportu oraz współpracę
z wieloma producentami zabudów,
którzy spełniają wysokie wymagania MAN
w stosunku do jakości.

Przykładowe zabudowy
Hakowiec (1)
Pomoc drogowa (2)
Kombi (3)
Pojazd ratowniczy/pożarniczy (4)
Zabudowa międzynarodowa (5)
Podnośnik koszowy (6)
Furgon z windą załadowczą (7)
Wywrotka (8)
Wywrotka z żurawiem (9)
Chłodnia z agregatem chłodniczym (10)
Otwarta skrzynia ładunkowa (11)
Otwarta skrzynia ładunkowa z plandeką
i stelażem (12)
Pojazd kempingowy (13)
Ambulans (14)
Kontener z windą załadowczą (15)
32
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MAN Services
Jeśli raz wybierzesz markę MAN, to pozostaniesz z nią na
zawsze. Nie dotyczy to jedynie MAN TGE, ale także bogatej
palety usług w zakresie napraw i przeglądów. Indywidualne
umowy serwisowe różnią się usługami dodatkowymi, takimi
jak gwarancja na układ napędowy lub zarządzanie umowami – druga z wymienionych tu usług przejmuje od klienta
także obowiązki o charakterze administracyjnym. Dostępne
są cztery rodzaje umów serwisowych: „Comfort”, „Comfort
Plus”, „Comfort Super” oraz „Comfort Managed”. Dzięki tym
usługom można idealnie zaplanować przeglądy i naprawy,
zabezpieczając się przed niespodziewanymi awariami.
Gwarancja mobilności MAN zapewnia w przypadku awarii
transport do najbliżej położonej stacji serwisowej. Trwałe,
Oryginalne Części Zamienne MAN dostępne są o każdej
porze dnia i nocy. Poza tym akcesoria MAN obejmują
szeroki asortyment części i systemów zapewniających
komfort i bezpieczeństwo w transporcie.
MAN TopUsed
Oferujemy czynną pomoc przy podejmowaniu decyzji,
a także gwarantujemy jakość naszych usług. Zapewniamy
możliwość odkupu samochodów używanych w rozliczeniu
za nowe. Zaletami tego rozwiązania są: możliwość pozosta
wienia w rozliczeniu pojazdów dowolnej marki, rzetelna
wycena na podstawie Eurotax, szybka realizacja transakcji,
a przede wszystkim wygoda – klient przyjeżdża dotąd
użytkowanym autem, a wyjeżdża nowym MAN TGE.
Ponadto, w naszej ofercie występuje gwarancja odkupu,
zapewniająca przewidywalność kosztów eksploatacji,
ze względu na odsprzedanie za gwarantowaną kwotę
po ustalonym okresie. Dodatkową zaletą tego rozwiązania
jest oszczędność czasu oraz pieniędzy.
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MAN Mobile24 – pomoc całodobowa
Służba drogowa „MAN Mobile24” jest czynna całą
dobę, dzięki czemu kierowca nie musi długo stać
na trasie – zarówno w wielkich miastach, jak
i na leśnych bezdrożach. MAN jest do dyspozycji przez
całą dobę, 365 dni w roku. W razie potrzeby wystarczy
zadzwonić pod obowiązujący na terenie całej Europy
jeden numer Mobile24. Pod tym numerem czeka
kompetentny partner, który pomoże rozwiązać problem.
W niezbędnych przypadkach zapewni on pomoc
ze strony mobilnego serwisu MAN obejmującego
ponad 2000 warsztatów na terenie całej Europy.

Ubezpieczenia MAN – ochrona na jaką
zasługujesz!
W ofercie posiadamy promocyjne pakiety ubezpieczeń,
zaprojektowane wspólnie z naszymi partnerami
ubezpieczeniowymi specjalnie dla użytkowników aut
dostawczych. Naszym celem jest oferowanie
najlepszych na rynku produktów ubezpieczeniowych
oraz świadczenie usług w najwyższej jakości obsługi.
Państwa bezpieczeństwo jest naszym priorytetem!
W celu zapoznania się z naszą oferta zapraszamy
do kontaktu z naszymi specjalistami ds. ubezpieczeń.

MAN Truck & Bus Polska
al. Katowicka 9, Wolica
PL 05-830 Nadarzyn
+48 600 82 82 82
www.van.man
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