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Nowy MAN TGE.



BO TO NIE JEST 
ŁATWA PRACA. 

Niektóre elementy wyposażenia widoczne w broszurze nie stanowią wyposażenia standardowego.
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Nowy MAN TGE od monachijskiego producenta 
pojazdów ciężarowych o ponad 100-letniej tradycji 
wkroczył w świat pojazdów dostawczych. Wprowadzając 
TGE, MAN proponuje lekki pojazd użytkowy w przedziale 
od 3 do 5,5 tony DMC*.

MAN przenosi wszystkie swoje wieloletnie doświadczenia 
i usługi zorientowane na potrzeby klienta z branży 
samochodów ciężarowych do segmentu pojazdów 
dostawczych. Współpraca i ciągła wymiana informacji, 
m.in. z fi rmami zabudowującymi oraz klientami, dopro-
wadziła do stworzenia pojazdu o najwyższej wartości 
użytkowej.

Celem konstruktorów MAN TGE było uzyskanie najniższego 
w klasie zużycia paliwa. Udało się to dzięki najnowszym 
osiągnięciom techniki (np. elektromechaniczne wspoma-
ganie układu kierowniczego, nowo zaprojektowany 
ekonomiczny silnik, oświetlenie w technologii LED, 
system Start-Stop oraz funkcja odzyskiwania energii 
podczas hamowania), a także niespotykanej aerodynamice 
(współczynnik oporu powietrza Cx = 0,33).

Wśród proponowanych typów, oprócz klasycznych 
pojazdów typu furgon z nadwoziem zamkniętym 
i przeszklonych kombi, są dostępne również podwozia 
pod zabudowę w wersji z pojedynczą i podwójną kabiną.

Odpowiednia kombinacja długości i wysokości pojazdu 
typu furgon umożliwia maksymalną objętość przestrzeni 
ładunkowej 18,4 m³ z imponującą długością wewnętrzną 
4855 mm. Dodatkowo można podczepić przyczepę 
o DMC aż 3,5 t.

To jednak nie wszystko. Klienci mogą zdecydować się 
na wszystkie dostępne technicznie rodzaje napędów: 
przedni, tylny (koła pojedyncze lub bliźniacze) lub napęd 
na wszystkie koła (4x4) z nowej generacji sprzęgłem 
Haldex i asystentem zjazdu. Można także wybrać skrzynie 
biegów: manualną 6-biegową albo w pełni automatyczną 
8-biegową.

Wraz z MAN TGE narodziła się nowa generacja 
silników diesla. Silnik TGE to czterocylindrowy turbo 
diesel Common Rail, który skonstruowano specjalnie 
z uwzględnieniem ciężkich wymagań eksploatacyjnych 
pojazdu dostawczego. 

Warto wspomnieć, iż MAN ma ogromne doświadczenie 
w budowie silników diesla, gdyż to właśnie w fi rmie MAN 
Rudolf Diesel opracował swój pierwszy silnik wysokoprężny.

Gama silników o pojemności 1.968 cm3 obejmuje nastawy 
mocy 102 KM (75 kW), 122 KM (90 kW), 140 KM (103 kW) 
oraz BiTurbo 177 KM (130 kW).

Ponadto w MAN TGE udało się połączyć 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 schow-
ków i półek wspiera kierowcę w realizacji codziennych 
zadań. Siedzenia kierowcy, dostępne w różnych wersjach, 
są idealnie wyprofi lowane a dodatkowa funkcja masażu 
gwarantuje optymalny poziom komfortu. Ich znakomitą 
ergonomiczność potwierdza certyfi kat niemieckiego 
stowarzyszenia lekarzy i terapeutów AGR  (Aktion 
Gesunder Rücken).

Odporna na ścieranie tapicerka foteli, która sprawdziła 
się już w pojazdach ciężarowych MAN, to dodatkowa 
gwarancja długiej eksploatacji.

*) 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

 

Asystent hamowania awaryjnego (standard)
  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)

 

Aktywny asystent pasa ruchu
 Automatycznie utrzymuje pojazd w pasie ruchu
 Ogranicza ryzyko wypadku
  Zwiększa bezpieczeństwo wszystkich użytkow-

ników dróg

 

Asystent samoczynnego parkowania
 Wykrywa miejsce do parkowania
 Automatycznie parkuje pojazd
  Wspomaga wyjazd z miejsca parkingowego
 Zmniejsza ryzyko szkód parkingowych

 

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 cofania z przyczepą
  Automatycznie manewruje podczas cofania 

z przyczepą
 Kierowca steruje tylko gazem i hamulcem

 

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
  Certyfi kat 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
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Z RODZINY AUT STWORZONYCH 
DO CIĘŻKIEJ PRACY.
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Dane techniczne. Furgon Kombi

Standard Długi Bardzo długi Standard Długi

Długość:
- całkowita: 5.986 mm
- część ładunkowa: 3.450 mm
Drzwi przesuwne: 1.311 mm
Rozstaw osi: 3.640 mm

Długość:
- całkowita: 6.836 mm
- część ładunkowa: 4.300 mm
Drzwi przesuwne: 1.311 mm
Rozstaw osi: 4.490 mm

Długość:
- całkowita: 7.391 mm
- część ładunkowa: 4.855 mm
Drzwi przesuwne: 1.311 mm
Rozstaw osi: 4.490 mm

Długość:
- całkowita: 5.986 mm

Rozstaw osi: 3.640 mm

Długość:
- całkowita: 6.836 mm

Rozstaw osi: 4.490 mm

Dach standardowy
Wysokość zewnętrzna: 2.355 mm
Wysokość wewnętrzna: 1.726 mm

Dach wysoki
Wysokość zewnętrzna: 2.590 mm
Wysokość wewnętrzna: 1.961 mm

Dach bardzo wysoki
Wysokość zewnętrzna: 2.798 mm
Wysokość wewnętrzna: 2.189 mm

Podwozie pod zabudowę

Standard Długi Bardzo długi

Długość: 5.996/5.968* mm
Rozstaw osi: 3.640 mm

Długość: 6.846/6.818* mm
Rozstaw osi: 4.490 mm

Długość: 7.211* mm
Rozstaw osi: 4.490 mm

Kabina pojedyncza
Wysokość zewnętrzna:
 2.305-2.312 mm

Kabina podwójna
Wysokość zewnętrzna:
 2.321-2.330 mm

DMC:

Ustawienie silnika:
Rodzaj napędu:

– poprzeczne
– przedni

– poprzeczne
– 4x4

– wzdłużne
– tylny

3,0 t – 4,0 t 3,0 t – 4,0 t 3,5 t – 5,5 t

 * Koła bliźniacze

9,9 m3

11,3 m3 14,4 m3

16,1 m3

16,4 m3

18,4 m3

* Tylko napęd przedni

800

12
00

Palety EUR 1

4x 6x 6x

1000

12
00

Palety EUR 3

3x 4x 4x

Kontener rolkowy*

720 830

18
00

6x 8x 9x

Koncepcja załadunku – europalety, 
kontenery rolkowe

EUROPALETY
Wszystkie wysokości podłogi, 

napęd przedni / tylny / 4x4

KONTENERY ROLKOWE
Niski próg załadunkowy,            

napęd przedni
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Napęd na oś przednią Napęd na oś tylną Napęd na wszystkie koła

– 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

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

– stały napęd na 4 koła
–  do 100% momentu obrotowego może być przekazane 

na dowolne, pojedyncze koło
– bezpieczne zachowanie podczas jazdy
– najlepsza stabilność toru jazdy
– dopuszczalna masa całkowita ciągnionej przyczepy do 3,0 t
– silnik z przodu zamontowany poprzecznie

Silnik 75 kW 6-biegowa manualna skrzynia biegów

Silnik 103 kW 6-biegowa manualna skrzynia biegów

8-biegowa automatyczna skrzynia biegów

Silnik 130 kW 6-biegowa manualna skrzynia biegów

8-biegowa automatyczna skrzynia biegów

Silnik 90 kW 6-biegowa manualna skrzynia biegów

Silnik 103 kW 6-biegowa manualna skrzynia biegów

Silnik 130 kW 6-biegowa manualna skrzynia biegów

8-biegowa automatyczna skrzynia biegów

Silnik 103 kW 6-biegowa manualna skrzynia biegów

Silnik 130 kW 6-biegowa manualna skrzynia biegów

8-biegowa automatyczna skrzynia biegów

Napęd i silnik.

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 profi lach jazdy MAN zapewnia duże 
przebiegi, efektywność i bezpieczeństwo eksploatacji.

2,0 l (75 kW, 300 Nm):
Napęd przedni
Średnie zużycie paliwa: od 7,4 l / 100 km
Emisja CO2: od 193 g/km

2,0 l (90 kW, 300 Nm)2:
Napęd tylny, koła z podwójnym ogumieniem

2,0 l (103 kW, 340 Nm)3:
Napęd przedni, tylny i na wszystkie koła 4x4
Średnie zużycie paliwa: od 7,4 l / 100 km
Emisja CO2

1: od 193 g/km

2,0 l (130 kW, 410 Nm):
Napęd przedni, tylny i na wszystkie koła 4x4
Średnie zużycie paliwa: od 7,5 l / 100 km
Emisja CO2

1: od 196 g/km

1 Dotyczy modeli ze standardowym rozstawem osi i standardową wysokością dachu. 2 Brak danych w momencie druku. 3 Niedostępne dla pojazdów z podwójnym ogumieniem.
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Obręcze kół.

Felgi nowego MAN TGE zapewniają dobrą 
podróż! 
Do wyboru: 
obręcze kół ze stopu lekkiego, 
stalowe z dużymi albo małymi kołpakami.

A. Obręcz stalowa z dużym kołpakiem¹
B.  Obręcz stalowa srebrna z małym 

kołpakiem¹ 
C. Obręcz ze stopu lekkiego¹

Lakiery.

Do wyboru lakier bazowy (bez dopłat), 
metalizowany, perłowy lub specjalny: 
To klient nadaje ton. Wszakże, to nowy 
MAN TGE jest rodzajem wizytówki na kołach.

1. Zielony (Ontario Green)
2. Niebieski (Deep Ocean Blue)
3. Biały (Candy White)
4. Grafi towy metalik (Indium Gray Metallic)¹
5. Pomarańczowy (Luminous Orange)
6. Czarny perłowy (Deep Black Pearlescent)¹
7. Czerwony wiśniowy (Cherry Red)
8. Srebrny metalik (Refl exsilver Metallic)¹

A jeśli kolor Candy White nie jest zbyt słodki 
lub Deep Black nie jest wystarczająco głęboki, 
ponad 70 lakierów jest dostępnych na życzenie.

¹ Wyposażenie dodatkowe za dopłatą.
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Pozostałe wyposażenie.

1.  Zaczep holowniczy1, opcjonalnie z systemem wymiennym.
Jest on przystosowany do podłączenia przyczep o dopuszczal-
nej masie całkowitej do 3,5 t, wraz z elektronicznym systemem 
stabilizacji pojazdu z przyczepą.

2.  Hak holowniczy z głowicą kulową1, opcjonalnie 
z systemem wymiennym. Przy pomocy tego urządzenia 
można bezpiecznie i niezawodnie ciągnąć przyczepy 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

3.  Stopień w zderzaku1, próg wejścia – tylko 39 cm.
Rozwiązanie to ułatwia ładowanie i rozładowywanie pojazdu.

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

Fartuch przeciwbłotny1 (bez zdjęcia). Zabezpiecza przed 
wyrzucanym błotem i kamieniami.

Przygotowanie do zamontowania haku 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 na dachu1 (bez 
zdjęcia). Zainstalowane na dachu szyny montażowe o profi lu C 
ułatwiają późniejszy montaż bagażników, koszy i innych urządzeń.

Bagażniki z rolkami1 (bez zdjęcia). Dzięki temu rozwiązaniu można 
bezpiecznie ładować i przewozić długie ładunki.

1 Wyposażenie dostępne za dopłatą
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Systemy MAN Media.

1. System radiowy „MAN Media Van”1

 – monochromatyczny ekran TFT
 – dwa głośniki, każdy o mocy 20 W
 – gniazdo kart pamięci SD
 – wejście AUX-IN
 – port USB
 – łącze Bluetooth dla telefonów komórkowych

2. System radiowy „MAN Media Van Advanced”1

 – kolorowy ekran TFT 20,8 cm (8,0 cali)
 – ekran dotykowy z czujnikiem przybliżania
 – odtwarzacz CD przystosowany do MP3 i WMA
 – cztery głośniki, każdy o mocy 20 W
 – gniazdo kart pamięci SD
 – wejście AUX-IN
 – port USB
 – łącze Bluetooth dla telefonów komórkowych
 –  podwójny tuner o zmiennych fazach w celu zapewnienia 

jak najlepszego odbioru programów radiowych

3.  System nawigacyjny „MAN Media Van Navigation”1

Oprócz funkcji systemu „MAN Media Van Advanced” 
zintegrowane jest także drugie gniazdo dla kart SD, 
do którego wkładana jest karta SD z mapami do nawigacji.
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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
 1. Hakowiec
 2. Pomoc drogowa
 3. Bramowiec
 4. Pojazd ratowniczy/pożarniczy
 5. Zabudowa międzynarodowa
 6. Podnośnik koszowy
 7. Furgon z windą załadowczą
 8. Wywrotka
 9. Wywrotka z żurawiem
 10. Chłodnia z agregatem chłodniczym
 11. Otwarta skrzynia ładunkowa
 12.  Otwarta skrzynia ładunkowa 

z plandeką i stelażem
 13. Pojazd kempingowy
 14. Ambulans
 15. Kontener z windą załadowczą
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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 admini-
stracyjnym. 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 niespodzie-
wanymi 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. Można też wybrać Oryginalne Części 
Zamienne MAN ecoline – profesjonalnie regenerowane części 
zamienne, spełniające wymagania MAN pod względem 
jakości. Są one bardziej przyjazne dla środowiska i bardziej 
ekonomiczne od nowych części. Poza tym akcesoria MAN 
obejmują szeroki asortyment części i systemów zapewniają-
cych 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 pozostawienia 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 
eksploa tacji, ze względu na odsprzedanie za gwarantowaną 
kwotę po ustalonym okresie. Dodatkową zaletą tego 
rozwiązania jest oszczędność czasu oraz pieniędzy.



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. Służba drogowa jest 
do dyspozycji przez całą dobę, 365 dni w roku. 
W razie potrzeby wystarczy zadzwonić pod obowią  -
zujący 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 2.000 warsztatów 
na terenie całej Europy.

1 Dostępne w późniejszym terminie

Digital Services1 - usługi cyfrowe
Zmień swojego MAN TGE w inteligentnego 

vana. Za pośrednictwem jednolitego systemu 
informacyjnego i spójnej aplikacji możliwa jest stała 
wymiana danych między wszystkimi uczestnikami 
łańcucha dostawczego, co pozwala na ograniczenie 
zużycia energii, optymalne wykorzystanie pojazdu 
i precyzyjne zarządzanie przeglądami.



MAN Truck & Bus Polska Sp. z o. o. - Spółka Grupy MAN Truck & Bus AG

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
al. Katowicka 9, Wolica

05-830 Nadarzyn

+48 600 82 82 82

www.van.man

Stan na grudzień 2017. Zastrzega się możliwość zmian podyktowanych postępem technicznym.

Więcej informacji u doradców handlowych MAN Van.


