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MAN TGE, jako nowy produkt w ofercie producenta pojazdów użytkowych MAN, 
wkracza w świat lekkich samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie 
całkowitej od 3,0 do 5,5 t.

Nowy MAN TGE został opracowany pod kątem spełnienia najważniejszych 
wymagań klienta w zakresie: użyteczność w codziennej pracy, efektywność, 
niezawodność oraz właściwości jezdne. Bez względu na rodzaj zastosowania 
– budownictwo, sektor leśny, usługi publiczne, branża kurierska czy transport 
dystrybucyjny, jak również przewóz osób – nowy MAN TGE to dobry wybór.

Nasze doświadczenie i szeroka paleta usług = Twoje korzyści:
 – ponad 100 lat kompetencji MAN w zakresie pojazdów użytkowych
 – profesjonalna obsługa ukierunkowana na klienta 
 – indywidualne specjalne i branżowe rozwiązania dla każdego zastosowania
 – doskonała jakość usług w oparciu o kontrakty serwisowe MAN, wydłużone 
godziny pracy serwisów czy całodobowa pomoc Mobile24
 – gwarancja mobilności
 – usługi cyfrowe MAN z innowacyjnymi rozwiązaniami dla transportu, umożli-
wiającymi szczególnie efektywne wykorzystanie pojazdu
 – usługi finansowe MAN Financial Services 
 – szkolenie kierowców MAN ProfiDrive® w zakresie jazdy ekonomicznej i bezpiecznej.

Dzięki szerokiej ofercie różnych wariantów i wersji pojazdów MAN TGE, 
bez problemów znajdziesz odpowiedni dla siebie model:
 – furgon w trzech wersjach długości i trzech wariantach wysokości dachu, 
z maksymalną pojemnością przestrzeni ładunkowej do 18,4 m3

 – podwozie z kabiną pojedynczą w trzech oraz podwozie z kabiną podwójną 
w dwóch wersjach długości.

MAN TGE daje wiele różnych możliwości w zakresie zabudowy oraz rozbudowy 
zarówno furgonów, jak też podwozi (np. mobilny pojazd serwisowy, ambulans, 
nadwozie skrzyniowe, wywrotka czy kontener). Każdy wariant nadwozia jest 
dostępny z napędem przednim, tylnym lub 4x4, tak że wykorzystanie jest niemal 
nieograniczone.

Wnętrze kabiny MAN TGE wyróżnia się przestronnością i przejrzystym kokpitem. 
Innowacyjny i przemyślany system schowków i półek zapewni miejsce na niemal 
wszystko, co potrzebne do pracy.
Przemieszczanie się w codziennej pracy zapewniają wydajne i wytrzymałe silniki 
wysokoprężne z turbodoładowaniem o mocy od 75 do 130 kW (od 102 do 177 KM) 
z momentem obrotowym do 410 Nm. Silniki te mogą współpracować z manualną 
lub automatyczną skrzynią biegów. W ten sposób MAN TGE oferuje maksymalny 
komfort jazdy i ekonomiczność.

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to nowy MAN TGE oferuje liczne innowacyjne 
systemy: oprócz seryjnie montowanego asystenta hamowania awaryjnego, 
opcjonalnie są dostępne również inne systemy wspomagające kierowcę, 
jak np. asystent cofania, parkowania, ochrony bocznej, utrzymania pasa 
ruchu, czy też cofania z przyczepą.

Przedstawione w dalszej części informacje techniczne pokazują możliwości 
szerokiej oferty pojazdów MAN TGE.
Odkryj nowe samochody dostawcze MAN.

CIĘŻARÓWKA WŚRÓD VANÓW – NOWY MAN TGE.



PROGRAM PRODUKCYJNY MAN TGE.

Furgon

Standard Długi Bardzo długi

Długość: 5.986 mm
Rozstaw osi: 3.640 mm

Długość: 6.836 mm
Rozstaw osi: 4.490 mm

Długość: 7.391 mm
Rozstaw osi: 4.490 mm

Dach standardowy
Wysokość: 2.355 mm

Dach wysoki
Wysokość: 2.590 mm

Dach bardzo wysoki
Wysokość: 2.798 mm

Podwozie

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: 2.312 – 2.305 mm

Kabina podwójna
Wysokość: 2.330 – 2.321 mm

Warianty masowe: 3,0 t, 3,5 t, 3,88 t, 4,0 t, 5,0 t, 5,5 t DMC. Przyczepa od 2,0 do 3,5 t.
Silniki: 2,0 l  Turbo Diesel: 75 kW (102KM), 90 kW (122 KM), 103 kW (140 KM) lub 2,0 l  BiTurbo Diesel: 130 kW (177KM).
Napęd: przedni , tylny , 4x4.
Skrzynie biegów: manualna 6-biegowa, automatyczna (hydrokinetyczna) 8-biegowa.
* koła bliźniacze

4  –  Program produkcyjny MAN TGE



UKŁAD NAPĘDOWY.

2,0 l 75 kW (102 KM) 2,0 l 90 kW (122 KM) 2,0 l 103 kW (140 KM) 2,0 l 130 kW (177 KM)

Pojemność skokowa [cm³] 1.968 1.968 1.968 1.968

Liczba cylindrów 4 4 4 4

Moc maksymalna [KM (kW)] 75 (102) 90 (122) 103 (140) 130 (177)

przy prędkości obrotowej [1/min] 3.000 – 3.500 3.250 – 3.500 3.500 – 3.600 3.600

Moment obrotowy maksymalny [Nm] 300 300 340 410

przy prędkości obrotowej [1/min] 1.400 – 2.250 1.400 – 2.250 1.600 – 2.250 1.500 – 2.000

Norma emisji spalin EU6 EURO VI EU6 EU6 / EURO VI

Rodzaj paliwa Diesel, zgodnie z DIN EN 590 Diesel, zgodnie z DIN EN 590 Diesel, zgodnie z DIN EN 590 Diesel, zgodnie z DIN EN 590

Warianty skrzyni biegów Manualna 6-biegowa Manualna 6-biegowa Manualna 6-biegowa
Automatyczna 8-biegowa1

Manualna 6-biegowa
Automatyczna 8-biegowa

Napęd Przedni
4x4

Tylny z kołami bliźniaczymi Przedni
4x4
Tylny z kołami pojedynczymi

Przedni
4x4
Tylny

Układ napędowy  –  5

1 Tylko z przednim napędem.



6  –  Wymiary

WYMIARY.

Wartości dla napędu 4x4 i tylnego napędu z dachem standardowym: 11.626/ 29,3 / 31.487 / 41.505 / 5670.
Wartości dla napędu 4x4 tylnego napędu z dachem wysokim: 11.861 / 210,7 / 31.722 / 41.740 / 5670.
Wartości w nawiasach obowiązują dla kół bliźniaczych.

Wszystkie wymiary dotyczą pojazdów seryjnych. Podane wymiary wysokości mogą być różne w zależności od wyposażenia o ok. ± 40 mm. Rysunki pojazdu nie są w skali.
*Długość podłogi z uwzględnieniem wnęki pod ścianą grodziową. Długość przestrzeni ładunkowej w górnej części: 3.201 mm.

MAN TGE: Furgon – standard / dach standardowy MAN TGE: Furgon – standard / dach wysoki
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Przestrzeń ładunkowa, pojemność [m3] 9,92 Przestrzeń ładunkowa, pojemność [m3] 11,32

Boczne drzwi przesuwne, szerokość x wysokość [mm] 1.311 x 1.5873 Boczne drzwi przesuwne, szerokość x wysokość [mm] 1.311 x 1.8223

Tylne drzwi skrzydłowe, szerokość x wysokość w świetle otworu [mm] 1.552 x 1.6054 Tylne drzwi skrzydłowe, szerokość x wysokość w świetle otworu [mm] 1.552 x 1.8404

Wysokość progu załadunkowego z tyłu [mm] 5705 (720) Wysokość progu załadunkowego z tyłu [mm] 5705 (720)

Średnica zawracania [m] 13,6 Średnica zawracania [m] 13,6



Wymiary  –  7

WYMIARY.

Wartości dla napędu 4x4 i tylnego napędu z dachem wysokim: 11.861/ 213,6 / 31.722 / 41.740 / 5670.
Wartości dla napędu 4x4 i tylnego napędu z dachem bardzo wysokim: 12.089 / 215,3 / 31.722 / 41.740 / 5670.
Wartości w nawiasach obowiązują dla kół bliźniaczych.

Wszystkie wymiary dotyczą pojazdów seryjnych. Podane wymiary wysokości mogą być różne w zależności od wyposażenia o ok. ± 40 mm. Rysunki pojazdu nie są w skali.
*Długość podłogi z uwzględnieniem wnęki pod ścianą grodziową. Długość przestrzeni ładunkowej w górnej części: 4.051 mm.

MAN TGE: Furgon – długi / dach wysoki MAN TGE: Furgon – długi / dach bardzo wysoki
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Przestrzeń ładunkowa, pojemność [m3] 14,42 Przestrzeń ładunkowa, pojemność [m3] 16,12

Boczne drzwi przesuwne, szerokość x wysokość [mm] 1.311 x 1.8223 Boczne drzwi przesuwne, szerokość x wysokość [mm] 1.311 x 1.8223

Tylne drzwi skrzydłowe, szerokość x wysokość w świetle otworu [mm] 1.552 x 1.8404 Tylne drzwi skrzydłowe, szerokość x wysokość w świetle otworu [mm] 1.552 x 1.8404

Wysokość progu załadunkowego z tyłu [mm] 5705 (720) Wysokość progu załadunkowego z tyłu [mm] 5705 (720)

Średnica zawracania [m] 16,2 Średnica zawracania [m] 16,2



8  –  Wymiary

WYMIARY.

Wartości dla napędu 4x4 i tylnego napędu z dachem wysokim: 11.861/ 215,5 / 31.722 / 41.740 / 5670.
Wartości dla napędu 4x4 i tylnego napędu z dachem bardzo wysokim: 12.096 / 217,5 / 31.722 / 41.740 / 5670.
Wartości w nawiasach obowiązują dla kół bliźniaczych.

Wszystkie wymiary dotyczą pojazdów seryjnych. Podane wymiary wysokości mogą być różne w zależności od wyposażenia o ok. ± 40 mm. Rysunki pojazdu nie są w skali.
*Długość podłogi z uwzględnieniem wnęki pod ścianą grodziową. Długość przestrzeni ładunkowej w górnej części: 4.606 mm.

MAN TGE: Furgon - bardzo długi / dach wysoki MAN TGE: Furgon - bardzo długi / dach bardzo wysoki
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Przestrzeń ładunkowa, pojemność [m3] 16,42 Przestrzeń ładunkowa, pojemność [m3] 18,42

Boczne drzwi przesuwne, szerokość x wysokość [mm] 1.311 x 1.8223 Boczne drzwi przesuwne, szerokość x wysokość [mm] 1.311 x 1.8223

Tylne drzwi skrzydłowe, szerokość x wysokość w świetle otworu [mm] 1.552 x 1.8404 Tylne drzwi skrzydłowe, szerokość x wysokość w świetle otworu [mm] 1.552 x 1.8404

Wysokość progu załadunkowego z tyłu [mm] 5705 (725) Wysokość progu załadunkowego z tyłu [mm] 5705 (725)

Średnica zawracania [m] 16,2 Średnica zawracania [m] 16,2
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WYMIARY.

Wartości w nawiasach obowiązują dla kół bliźniaczych.

Wszystkie wymiary dotyczą pojazdów seryjnych. Podane wymiary wysokości mogą być różne w zależności od wyposażenia o ok. ± 40 mm. Rysunki pojazdu nie są w skali.

MAN TGE: Podwozie – kabina pojedyncza / standard MAN TGE: Podwozie - kabina pojedyncza / długi
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Średnica zawracania [m] 13,6 Średnica zawracania [m] 16,2



10  –  Wymiary

WYMIARY.

Wartości w nawiasach obowiązują dla kół bliźniaczych.

Wszystkie wymiary dotyczą pojazdów seryjnych. Podane wymiary wysokości mogą być różne w zależności od wyposażenia o ok. ± 40 mm. Rysunki pojazdu nie są w skali.

MAN TGE: Podwozie - kabina pojedyncza / bardzo długi
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WYMIARY.

Wartości w nawiasach obowiązują dla kół bliźniaczych.

Wszystkie wymiary dotyczą pojazdów seryjnych. Podane wymiary wysokości mogą być różne w zależności od wyposażenia o ok. ± 40 mm. Rysunki pojazdu nie są w skali.

MAN TGE: Podwozie – kabina podwójna / standard MAN TGE: Podwozie – kabina podwójna / długi
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12  –  Masy

MASY.

MAN TGE: Furgon

Standard Długi

Napęd DMC [kg] Moc silnika 
[kW (KM)]

Max. masa 
przyczepy 
z hamulcem, 
przy 12 % 
nachyleniu / 
bez hamulca 
[kg]

DMC zestawu 
[kg]

Dopuszczalny 
nacisk przód 
/ tył [kg]

Minimalna 
masa własna 
[kg]

Ładowność 
od – do [kg]

Minimalna 
masa własna 
[kg]

Ładowność 
od – do [kg]

Przedni 3.000 75 (102)
103 (140)
130 (177)

2.500/750
3.000/750
3.000/750

5.500
6.000
6.000

1.800/2.100
1.800/2.100
1.800/2.100

2.022
2.031
2.040

384 – 978
381 – 969
372 – 960

–
–
–

–
–
–

Przedni 3.500 75 (102)
103 (140)
130 (177)

2.500/750
3.000/750
3.000/750

5.500
6.000
6.000

1.800*/2.100
1.800*/2.100
1.800*/2.100

2.022
2.031
2.040

727 – 1.478
724 – 1.469
715 – 1.460

2.153
2.161
2.170

650 – 1.347
650 – 1.339
650 – 1.330

4x4 3.000 103 (140)
130 (177)

3.000/750
3.000/750

6.000
6.000

1.800*/2.100
1.800*/2.100

2.157
2.166

264 – 843
255 – 834

–
–

–
–

4x4 3.500 103 (140)
130 (177)

3.000/750
3.000/750

6.000
6.000

1.800*/2.100
1.800*/2.100

2.157
2.166

607 – 1.343
598 – 1.334

2.287
2.296

614 – 1.213
615 – 1.204

MAN TGE: Podwozie / kabina pojedyncza

Standard Długi

Napęd DMC [kg] Moc silnika 
[kW (KM)]

Max. masa 
przyczepy 
z hamulcem, 
przy 12 % 
nachyleniu / 
bez hamulca 
[kg]

DMC zestawu 
[kg]

Dopuszczalny 
nacisk przód 
/ tył [kg]

Minimalna 
masa własna 
[kg]

Ładowność 
od – do [kg]

Minimalna 
masa własna 
[kg]

Ładowność 
od – do [kg]

Przedni 3.000 75 (102)
103 (140)
130 (177)

2.500/750
3.000/750
3.000/750

5.500
6.000
6.000

1.800*/2.100
1.800*/2.100
1.800*/2.100

1.684
1.684
1.693

851 – 1.316
850 – 1.316
842 – 1.307

1.699
1.699
1.708

800 – 1.301
800 – 1.301
791 – 1.292

Przedni 3.500 75 (102)
103 (140)
130 (177)

2.500/750
3.000/750
3.000/750

5.500
6.000
6.000

1.800*/2.100
1.800*/2.100
1.800*/2.100

1.684
1.684
1.693

1.351 – 1.816
1.350 – 1.816
1.342 – 1.807

1.699
1.699
1.708

1.300 – 1.801
1.300 – 1.801
1.291 – 1.792

* W zależności od wyposażenia dopuszczalny nacisk na oś przednią może być zwiększony na 2.100 kg. W rezultacie minimalna i maksymalna ładowność może być inna.



Masy  –  13

MASY.

MAN TGE: Podwozie / kabina podwójna

Standard Długi

Napęd DMC [kg] Moc silnika 
[kW (KM)]

Masa 
przyczepy 
z hamulcem, 
przy 12 % 
nachyleniu / 
bez hamulca 
[kg]

DMC zestawu 
[kg]

Dopuszczalny 
nacisk przód 
/ tył [kg]

Minimalna 
masa własna 
[kg]

Nośność
od – do [kg]

Minimalna 
masa
własna [kg]

Nośność
od – do [kg]

Przedni 3.500 75 (102)
103 (140)
130 (177)

2.500/750
3.000/750
3.000/750

5.500
6.000
6.000

1.8001/2.100
1.8001/2.100
1.8001/2.100

1.805
1.805
1.814

1.061 – 1.695
1.061 – 1.695
1.058 – 1.686

1.826
1.826
1.835

1.051 – 1.674
1.051 – 1.674
1.042 – 1.665

Nacisk pionowy na hak holowniczy Obciążenie dachu

Dla przyczepy [kg] Nacisk pionowy na hak [kg] Model Obciążenie dachu [kg]

2.000 100 Dach normalny 300

2.500 100 Dach wysoki2 150

3.000 120

1 W zależności od wyposażenia dopuszczalny nacisk na oś przednią może być zwiększony na 2.100 kg. W rezultacie minimalna i maksymalna ładowność może być inna. 
2 Tylko furgon.



14  –  Opony

OPONY.

MAN TGE: Furgon

Opony letnie Rozmiar Opór toczenia
Przyczepność na mokrej 
nawierzchni Zewnętrzny hałas toczenia Emisja hałasu

205/75 R 16 C 113/111 B A 72 dB

235/65 R 16 C 115/113 B B – A 72 – 70 dB

235/65 R 16 C 121/119 B A 72 dB

Opony całoroczne Rozmiar Opór toczenia
Przyczepność na mokrej 
nawierzchni Zewnętrzny hałas toczenia Emisja hałasu

205/75 R 16 C 113/111 C A 73 dB  

235/65 R 16 C 115/113 B A 73 dB  

235/65 R 16 C 121/119 B A 73 dB

Opony zimowe Rozmiar Opór toczenia
Przyczepność na mokrej 
nawierzchni Zewnętrzny hałas toczenia Emisja hałasu

205/75 R 16 C 113/111 E B 73 dB  

235/65 R 16 C 115/113 E – C B 73 – 71 dB  

235/65 R 16 C 121/119 C B 71 dB

 Zewnętrzny hałas toczenia – cichsze opony emitują mniejszy hałas, zwiększają komfort i chronią środowisko naturalne. 



Uwagi. Informacje ogólne i dodatkowe.  –  15

UWAGI.

Silniki wyposażone są w wieloetapowy układ oczyszczania spalin (filtr cząstek stałych i katalizator SCR). Katalizator SCR (Selektywna Redukcja Katalityczna) zmienia składniki 
spalin zawierające tlenki azotu (NOx) w azot (N2) oraz wodę (H2O). Przemiana ta jest dokonywana za pomocą syntetycznego wodnego roztworu mocznika, takiego jak np. AdBlue® 
(ISO 22241-1/AUS 32), przechowywanego w zbiorniku dodatkowym. Zależnie od typu pojazdu, także pomiędzy postojami w serwisie przewidzianymi na obsługę, klient musi 
samodzielnie uzupełniać płyn AdBlue® lub zlecać jego uzupełnianie przez serwis partnerski MAN.

Podane masy własne pojazdu uwzględniają wagę kierowcy 68 kg, wagę bagażu 7 kg, wagę wszystkich płynów eksploatacyjnych oraz zbiornika paliwa napełnionego w 90%, zgodnie 
z dyrektywą 92/21/EWG lub dyrektywą  97/27/WE, które obecnie obowiązują. Wyposażenie lub pakiety wyposażenia mogą wpływać na masę własną pojazdu. Rzeczywistą ładowność 
pojazdu, wynikającą z obliczenia różnicy między dopuszczalną masą całkowitą pojazdu i masą własną pojazdu, można określić ważąc konkretny pojazd.

INFORMACJE OGÓLNE I DODATKOWE.

Pojazdy przedstawione w niniejszym dokumencie mogą być wyposażone w elementy dostępne za dopłatą.

Należy zwrócić uwagę, że niektóre elementy dodatkowego wyposażenia występują w konkretnych połączeniach i/lub nie mogą być ze sobą łączone, jak również mogą podlegać 
określonym regulacjom prawnym. MAN wyraźnie zaznacza, że nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie takiego wyposażenia. Niektóre elementy wyposażenia dodatko-
wego mogą powodować wydłużenie terminu dostawy. Indywidualne wymagania należy uzgadniać z doradcą handlowym MAN Van. Tylko doradca handlowy MAN Van może 
zweryfikować wymagania dotyczące potrzebnej wersji wyposażenia, jak również sprawdzić dokładność i kompletność danych w systemie sprzedaży.

Fakt, że znak w niniejszym dokumencie nie jest oznaczony symbolem ®, nie oznacza, że nie jest to zarejestrowany znak towarowy i/lub że znak ten może być wykorzystywany bez 
pisemnej zgody MAN SE. Nazwa produktu AdBlue® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Związku Przemysłu Samochodowego (VDA). iPod/iPad/iPhone są zarejestrowanymi 
znakami towarowymi Apple Inc.

Nasze pojazdy wyposażone są standardowo w opony całoroczne. Jest możliwość wyposażenia pojazdu fabrycznie w opony letnie lub zimowe. W przypadku wątpliwości prosimy 
zwrócić się o pomoc do doradcy handlowego MAN Van.

Informacje dodatkowe:
Przedstawione w tym dokumencie dane techniczne obowiązują od 1 lutego 2017 roku dla MAN TGE, rok modelowy 2018. Zastrzega się prawo do korekty błędów i wprowadzania 
zmian bez osobnego powiadomienia.

Odbiór i recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji: 
MAN odpowiada na wyzwania nowoczesnego społeczeństwa i uwzględnia je we wszystkich nowych produktach marki MAN. Dotyczy to oczywiście także ochrony środowiska 
i zasobów naturalnych. Dlatego wszystkie nowe pojazdy MAN TGE mogą być poddawane recyklingowi w sposób przyjazny środowisku i mogą być bezpłatnie oddawane stosownie 
do ustawodawstwa obowiązującego w danym kraju. Szczegółowych informacji dotyczących zwrotu i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji udzieli doradca handlowy MAN.
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Tekst i ilustracje nie są wiążące. Zastrzega się możliwość zmian podyktowanych postępem technicznym.

Więcej informacji u doradców handlowych MAN Van.


