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Wat maakt de MAN TGE zo uniek?
–– 100 jaar ervaring: MAN Truck & Bus heeft ruim
100 jaar ervaring in mobiliteitsoplossingen.
–– 24/7 mobilteitsgarantie: dankzij de Mobile24 storings
dienst staat u nooit lang stil.
–– Rijke basisuitrusting: iedere MAN TGE is uitgevoerd
met cruisecontrol, airco, luxe ‘ErgoComfort’ bestuurders
stoel met AGR-kwaliteitszegel en elektrisch instelbare
verwarmbare zijspiegels.
–– Standaard innovatieve veiligheidsassistentiesystemen: Emergency Brake Assist, zijwindcorrectie en
optimaal zichtveld door middel van de slanke A-stijlen.
–– Geen consessies: alle leverbare veiligheidsassistentiesystemen zijn beschikbaar op voor-, vier- of
achterwielaandrijving.
–– Zeer ruime, optimaal in te richten én veilige
laadruimte: eenvoudig toegankelijk door de lage tildrempel. Perfecte toegang tot de laadruimte door wijd
openslaande deuren en een extra brede schuifdeur.
Tevens is de laadruimte altijd voorzien van LED verlichting.
–– Hoogwaardige afwerking van de cabine, met
unieke en ergonomisch geplaatste bedienings- en
opbergmogelijkheden.
–– Zeer breed aanbod in op- en ombouw mogelijkheden.
–– 8-traps volautomaat: Leverbaar in combinatie met voor-,
vier- of achterwielaandrijving.
–– Krachtige en zuinige Euro6 2.0 liter dieselmotoren:
(75 kW/102pk - 130 kW/180pk) met start & stop,
maximaal koppel van 300 Nm tot 410 Nm.
–– Duurzame oplossingen met HVO (130kW/180pk)
en de elektrische eTGE.
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MAN IN NEDERLAND

Als het om mobiliteitsoplossingen
en uitstekende service gaat zijn wij
uw MAN. Voor elke (weg)vervoersvraag heeft MAN Truck & Bus een
passend antwoord in huis.
Wij leveren vrachtwagens voor
langeafstands- en distributieverkeer
en zijn marktleider in trucks voor
bouw- en tractieverkeer. Uiteraard
voldoen al onze modellen aan de
Euro6-norm en staat duurzaamheid
hoog in het vaandel.
Met de TGE stelt MAN een nieuwe
mijlpaal in de geschiedenis van het
segment van lichte bedrijfsvoertuigen.
Met meer dan 100 jaar ervaring zijn we
als truckmerk binnen het bedrijfswagensegment exact op de hoogte
van de uitdagingen binnen de branche.
De MAN TGE is de truck onder de
bestelwagens. En dankzij de uitgebreide
ervaring en brede expertise biedt
MAN betrouwbare kwaliteit en grip
op efficiency.

De MAN TGE. Daar kun je op rekenen.    | 4

Op weg naar het werk, op de
bouwplaats of tijdens de welverdiende pauze - in de MAN
TGE bent u met een echte
professional onderweg.
– Overzichtelijk dashboard.
– Hoogwaardige afwerking van de
cabine, met unieke en ergonomisch
geplaatste bedienings- en
opbergmogelijkheden.
– Comfortabele ‘Ergo Comfort’
bestuurderstoel met AGR
kwaliteitszegel, voorzien van
slijtvaste bekleding – afkomstig
uit de truckserie.
– Multimediasysteem¹,
dat handig via spraakbesturing
kan worden bediend.

COMFORTABEL EN
GEBRUIKSVRIENDELIJK
INTERIEUR

¹ Optie tegen meerprijs.
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Functionaliteit staat voorop
Aan het interieur ziet u al meteen dat u niet in een
gewone bestelwagen zit.
Dankzij het doordachte opbergsysteem heeft alles zijn plek:
van werkhandschoen tot en met duimstok. Naast de zeer
grote en diepe opbergvakken onder de gehele voorruit is er
nog meer bergruimte in de dakconsole, in het ruime
dashboard en in de portiervakken. De MAN TGE biedt nog
meer bergruimte onder de opklapbare zitbank, alsook
praktische opbergmogelijkheden en houders op de
uitklapbare rugleuning¹ van de tweepersoons bijrijders
bank. Het dashboard heeft twee bekerhouders voor
chauffeur en bijrijder en twee of optioneel drie 12V-contact
dozen, een mini-jack en twee USB-poorten.

1

4

2

1		 USB-poort en mini-jack¹
2		Bergruimte onder de zitbank
3		 230V-contactdoos¹
4		Opklapbare rugleuning met bekerhouders,
tablethouders en opbergvak¹
5		Opbergmogelijkheden in de portieren
6		Bekerhouders
7		12V-contactdoos¹
8		Afsluitbaar dashboardkastje¹
9		Doordacht opbergsysteem met onderverdeling
10		Dakconsole¹ met opbergmogelijkheden

3

5

¹ Optie tegen meerprijs.
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Welk infotainmentsysteem
heeft uw voorkeur?
Het systeem is bedienbaar via het 8 inch grote kleuren
touchscreen of via spraakbesturing. Naast de radio- en
navigatiefunctie biedt het infotainmentsysteem één of
optioneel ook meerdere USB-poorten en maximaal twee
SD-kaartsleuven. En u heeft uiteraard ook de mogelijkheid
om uw smartphone aan te sluiten.

Radiosysteem “MAN Media Van”
Het systeem bevat een monochrome TFT-display, twee
luidsprekers met elk een vermogen van 20 watt, een
SD-kaartsleuf, een USB-poort en een Bluetooth-verbinding
voor mobiele telefoons.

vier luidsprekers met elk een vermogen van 20 watt, een
SD-kaartsleuf, een AUX-IN-interface en een USB-poort
in het instrumentenpaneel, een Bluetooth-verbinding
voor mobiele telefoons en een dubbele tuner met
fasediversiteit voor optimale radio-ontvangst.

Radiosysteem “MAN Media Van Advanced“
Het systeem bevat een 20,8 cm (8,0 inch) groot
TFT-kleurendisplay, een touchscreen met nabijheidssensoren, een MP3- en WMA-compatibel CD-station,

1 – Navigatiesysteem “MAN Media Van Navigation”
De uitbreiding van “MAN Media Advanced” bevat ook de
navigatiefunctie en een tweede SD-kaartsleuf die dient voor
de SD-kaart met de kaartgegevens.
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Klimaatregeling
De MAN TGE biedt altijd het goede werkklimaat.
U kunt hierbij kiezen tussen de handmatige Climaticbediening
en de volautomatische klimaatregeling Climatronic¹. Voor
personenvervoer biedt de nieuwe MAN TGE in de combivariant voor de passagiers een luchtkanaal onder de
dakhemel. Met behulp hiervan kan de temperatuur in de
passagiersruimte afzonderlijk worden geregeld. Daarnaast
zorgen getinte, warmte-isolerende ruiten¹ voor een geringe
warmte-instraling in de passagiersruimte. Hiermee wordt in de
nieuwe MAN TGE onafhankelijk van de bedrijfs- en weersomstandigheden altijd voor het juiste klimaat gezorgd.
2 – Climatic (handmatig)
De halfautomatische airconditioning heeft een interieursensor
en past de temperatuur constant aan de gewenste warmte
graad in de cabine aan.

2

3 – Climatronic¹ (automatisch)
Dit systeem biedt een individueel instelbare temperatuurregeling voor twee of drie zones voor chauffeur, bijrijder en
laad-/passagiersruimte. Het herkent de kracht van de
zonnestralen en de buitentemperatuur en voert navenant meer
of minder koele lucht toe. De automatische luchtrecirculatie,
de luchtkwaliteitssensor, extra ventilatieopeningen in de
hemelbekleding¹ en de optionele hulpverwarming zorgen voor
een aangenaam klimaat.

3

¹ Optie tegen meerprijs.
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Stoelen
Zelfs als het om zitten gaat, neemt de MAN TGE geen
genoegen met maar één oplossing.
Standaard is de MAN TGE voorzien van een “ergoComfort”2
bestuurdersstoel, een zeer comfortabele stoel met het
AGR-kwaliteitszegel. Daarnaast kunt u kiezen uit verschillen
de uitvoeringen: van “Standaard”, “Comfort” en “Comfort
Plus”, naar keuze ook als draaistoel, tot de “ergoActive”¹
stoel, die zelfs over een massagefunctie beschikt. Ook bij de
stoelbekleding biedt de MAN TGE u een grote keuze. Kies
tussen de uiterst slijtvaste, duurzame stoelbekleding³ in de
versterkte stof “Marathon”¹ (a) die zich in de bedrijfsvoertu
igensector heeft bewezen en de standaard bekleding in de
stof “Toronto Grid” (b). Bovendien is een hoogwaardige
stoelbekleding in kunstleer “Mesh”¹ (c) leverbaar.

2

"ErgoComfort" stoel:

1. Geveerde stoel met
gewichtsinstelling
2. In lengte verstelbaar
3. In hoogte verstelbaar
4. In diepte verstelbaar
5. Zitkantelverstelling
6. Verstelbare rugleuning
7. Elektrische in 4 richtingen
verstelbare lendensteunen
8. Verstelbare hoofdsteun
9. Verstelbare armsteunen

a

b

c

1 – Achterbank dubbele cabine
Vele handen maken licht werk. Daarom biedt de achterbank
van de dubbele cabine ook voldoende plaats voor nog vier
andere personen.
2 – Stoel “Comfort Plus”
De stoel “Comfort Plus” is uitgerust met een elektrisch
bedienbare 4-weg-lendensteun en opklapbare
armleuningen aan weerszijden - zo kunt u zelfs bij lange
reistijden ontspannen achteroverleunen.
1

1 Optie

tegen meerprijs. ³ Kleurafwijkingen in de weergave zijn mogelijk als gevolg van de druktechniek.
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U kunt kiezen uit verschillende uitvoeringen
„Basis”

„Comfort”

„Comfort Plus”

„Roterende stoel”

Rugleuning verstelbaar

•

•

•

•

In lengte verstelbaar

•

•

•

•

In hoogte verstelbaar

•

•

•

Zitkantelverstelling

•

•

•

In 2 richtingen verstelbare
lendensteunen

•
•

•

•

•

Elektrisch in 4 richtingen
verstelbare lendensteunen
Armleuning

•

Armleuning links/rechts
Rotatie van 180º mogelijk

•

Standaard is de MAN TGE
voorzien met een 'Ergocomfort' bestuurdersstoel.
„ErgoComfort”

„ErgoActive”

Rugleuning verstelbaar

•

•

In lengte verstelbaar

•

•

In hoogte verstelbaar

•

•

Zitkantelverstelling

•

•

Elektrisch in 4 richtingen
verstelbare lendensteunen

•

•

Armleuning links/rechts

•

•

Gewichtsinstelling mogelijk

•

•

In diepte verstelbaar

•

•

Massagefunctie

•

2

Laadruimte
De MAN TGE overtuigt met ideale proporties.
Als bestelwagen biedt de TGE twee wielbases, drie lengtes
en drie hoogtes alsook een laadvolume tot wel 18,4 m³.
Afhankelijk van de uitvoering kan een voertuiglengte tussen
5,99 m en 7,39 m en een voertuighoogte tussen 2,35 m en

2,83 m worden gekozen. Het toegestane totaalgewicht
bedraagt maximaal 5,5 t. Via de trekhaak en aanhanger
kunnen nog eens 3,5 t worden verplaatst.
Daarnaast zijn er de varianten van het chassis die met

enkele of dubbele cabine leverbaar zijn. De opbouw van
de laadbak wordt af fabriek in vier lengtes aangeboden en
maakt een laadbaklengte van maximaal 4,7 m mogelijk.

Het aangegeven laadvolume heeft betrekking op de voorwielaandrijving.
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De laadruimte is voorzien van een robuuste houten bodemplaat¹ of een universele bodem¹,
waarop u uw individuele schappensysteem snel kunt opbouwen en demonteren. Desgewenst
kunnen bevestigingsrails worden gemonteerd op de vloer, het plafond en de zijwanden van de
laadruimte, inclusief de scheidingswand. Wandbekleding bestaande uit triplex of uit holle panelen
van kunststof is ook optioneel leverbaar. Voor optimale verlichting is de laadruimte standaard
voorzien van een heldere LEDverlichting. Bovendien onderscheidt de MAN TGE zich door een lage
tildrempel en een extra brede schuifdeur met een openingsbreedte van 1.311 mm.
Binnenuitrusting:
1 – Voorbereiding voor inbouw
Tal van zeshoekige gaten voor M6-schroeven boven en onder de ruiten bieden de mogelijkheid voor
eenvoudige montage van schappen en kasten.

2

2 – Lage tildrempel²
De 100 mm lagere tildrempel bij de voorwielaandrijving maakt het in- en uitladen gemakkelijker.
Als extra instaphulp is een opstaptrede¹ over de gehele breedte of bij een trekhaak een
opstaptrede¹ over de rechterhelft aan de achterkant van het voertuig beschikbaar.
3 – Bevestigingsrails en -ogen¹
Desgewenst kunnen bevestigingsrails worden gemonteerd op de vloer, het plafond en
de zijwanden van de laadruimte, inclusief de scheidingswand. Bevestigingsogen in de bodem
zijn standaard ingebouwd.

1

4 – Dakdragers in interieur¹
Lange transportgoederen kunnen hierdoor gemakkelijk worden vastgezet. Beide dragers kunnen
in het voertuig worden verschoven en aan de lengte van de goederen worden aangepast. Indien
de dragers niet nodig zijn, kunnen ze worden weggehaald.

3

5 – Bodem- en wandbekleding¹
U kunt kiezen uit een robuuste houten bodemplaat of een innovatieve universele bodem; optioneel
wandbekleding bestaande uit triplex of uit holle panelen van kunststof.
6 – Laadruimteverlichting¹
Standaard met duurzame, heldere LEDlampen.
7 – Openingshoek van deur
Bij de achterdeuren is er naar keuze een openingshoek van 180° of 270°. Deuropening opzij
met extra brede schuifdeur met een openingsbreedte van 1.311 mm.

3

Optie tegen meerprijs af fabriek. Raadpleeg uw MAN dealer voor alle uitgebreide inbouwmogelijkheden achteraf.
² Waarde geldt voor de TGE bestelwagen met voorwielaandrijving, in vergelijking met achterwiel- en vierwielaandrijving 4×4.

1

4
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Velgen
Met de velgen van de MAN TGE bent
u altijd goed onderweg.
Aan u deze keuze: Lichtmetalen velgen,
stalen velgen met dichte wieldoppen of
met wieldop in het midden.
a

a Stalen velg met dichte wieldop¹
b	Stalen velgen met chromen wieldop
in het midden¹
c Lichtmetalen velgen¹
d. 17" MAK velgen2

b

Lampen
Met de standaard halogeen koplampen
bent u altijd goed zichtbaar.
U kunt ook kiezen voor duurzame LED
koplampverlichting. Deze zijn nóg
krachtiger, gaan langer mee en creëren
een rustiger zicht voor de ogen.

c

d

1
2

a Halogeen koplampen
b	LED koplampen

a

Optie tegen meerprijs; vraag uw MAN dealer welke velg past bij de door u gewenste uitvoering.
Niet af fabriek leverbaar

b
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De MAN TGE voelt
zich overal thuis

Maatwerk voor iedere wens
Met twee wielbases, drie dakhoogtes en drie voertuiglengtes is er altijd een TGE waar u mee uit de voeten
kunt. De wielbases liggen bij 3.640 mm of 4.490 mm.
De laadruimtelengtes¹ reiken van 3.450 mm tot 4.855 mm,
de verschillende laadruimtehoogtes² van 1.726 mm
tot 2.196 mm.
Afhankelijk van de combinatie leidt dit tot een maximum
laadvermogen van 18,4 m³. Het onderstel met enkele
cabine staat een maximale opbouwlengte van 5.570 mm
toe, het onderstel met dubbele cabine maximaal 4.300
mm. Via de trekhaak en aanhanger kan nog eens 3,5 t

1

worden verplaatst. Het maximale nettolaadvermogen van
3,5 t is indrukwekkend. Hij kan tot wel 1,5 t lading bij de
bestelwagen en 1,8 t draagvermogen bij een onderstel
met enkele cabine aan.
Opbouw af fabriek
Niemand wacht graag op zijn nieuwe voertuig, al helemaal
niet wanneer het een MAN TGE is. Daarom is er een grote
selectie aan branchespecifieke opbouwoplossingen en
individuele opbouw al kant en klaar af fabriek.
U kunt uw MAN TGE precies zo configureren als u hem
nodig hebt: als pick-up, kipper, met geïntegreerde schappensystemen of reeds geïnstalleerde koeloplossingen.

Lengte bij vloer van het voertuig incl. doorlaadmogelijkheid onder de scheidingswand. Laadlengte bovenin korter. ² Bij voorwielaandrijving.

Opbouw in Nederland
Wij verlenen uitgebreide support en hebben jarenlange
ervaring met het lokaal opbouwen van voertuigen voor de
Nederlandse markt. De TGE beschikt tevens over vele
aansturingsmogelijkheden via de CAN-bus voor de opbouw.
Het chassis is flexibel op te bouwen en er zijn diverse
chassis varianten beschikbaar.
Uw MAN TGE adviseur informeert u graag
over de mogelijkheden.
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Uitvoeringen¹

De MAN TGE Gesloten Bestelwagen.

De MAN TGE Combi2.
Extra verhoogde cabine
Verhoogde cabine

Normale cabine

Normale cabine

Voertuighoogte

Verhoogde cabine

Voertuiglengte

Voertuiglengte
Extra lang

Lang

Standaard

Lang

Voertuigafmetingen (mm)

De MAN TGE Dubbele cabine.

Standaard

De MAN TGE Chassis cabine.
Normale cabine

Normale cabine

Voertuiglengte

Voertuiglengte
Lang

1
2

Standaard

Voertuigafmetingen (mm)

Voertuigafmetingen (mm)

Extra lang

Lang

De getoonde afmetingen hebben betrekking op voertuigen met voorwielaandrijving en originele MAN-chassis met pick-up cabine.
Niet af fabriek leverbaar. Informeer bij uw MAN dealer naar de mogelijkheden.

Standaard

Voertuigafmetingen (mm)
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De MAN TGE is ook 100% elektrisch leverbaar
Kiest u voor duurzaam ondernemen, dan is de eTGE
een goede keuze. Met de eTGE zet MAN een
belangrijke stap op weg naar zero emissie in stedelijke
gebieden. Deze bestelwagen heeft een actieradius
van maximaal 160 km en een laadvermogen van 3,5t
en is leverbaar met standaard wielbasis en hoog dak.
Circa 70% van alle bestelwagens in stedelijke
gebieden rijdt gemiddeld minder dan 100 kilometer
per dag en daarbij is de gemiddelde snelheid laag.
Met de actieradius van 160 kilometer* (WLTP) die de
TGE biedt, zou daarmee theoretisch circa driekwart
van al het stadstransport kunnen plaatsvinden.
Krachtige voorwielaandrijving
De MAN eTGE heeft een elektromotor met een
vermogen van 110 kW/136 pk die de voorwielen
aandrijft. Het maximale koppel van 290 Nm is altijd
beschikbaar, met een vlot rijgedrag als resultaat.
De topsnelheid bedraagt 90 km/u en het gemiddel
de energieverbruik circa 20 kWh/100 km.

Duurzaam ondernemen

Laden van accu’s: verschillende mogelijkheden
Bij een 40 kW-laadstation zijn de accu’s van de
eTGE in 45 minuten te laden tot 80%. Bij gebruik van
een wallbox duurt het volledig laden van de accu’s
circa 5,5 uur en bij gebruik van een reguliere
230V-aansluiting 9 uur. De (individueel te vervangen)
accu-modules bevinden zich in de licht verhoogde
laadvloer, die ook wordt gebruikt bij achterwielaan
gedreven dieseluitvoeringen van de TGE.
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Innovatie en veiligheid
De MAN TGE is compleet uitgerust met tal van innovatieve veiligheidssystemen
die u ondersteunen in het verkeer. En tegelijkertijd helpen deze systemen schade
aan het voertuig én dus kosten te voorkomen.

Standaard is de TGE voorzien van o.a.:

1

1 – Noodremassistent EBA: (Emergency Brake Assist) als de MAN TGE een
obstakel nadert en de chauffeur niet reageert, wordt deze gewaarschuwd door de
standaard ingebouwde noodremassistent, die in geval van nood automatisch begint
te remmen. In combinatie met de automaat wordt er bij een dreigende botsing zelfs
automatisch geremd tot het voertuig stilstaat.
Zijwindassistent: deze houdt de MAN TGE bij zijwind of eenzijdig hellende rijbaan
veilig in het juiste spoor.
Wegrijhulp: deze biedt automatische ondersteuning bij wegrijden op hellingen,
waardoor terugrollen kan worden voorkomen.

2

ABS & ESP: de elektronische stabiliteitscontrole is een uitbreiding van het
antiblokkeersysteem. Het elektronisch gestuurde rijassistentieysteem kan door
gericht afremmen van afzonderlijke wielen tegengaan dat het voertuig uitbreekt.
Elektrisch instelbare en verwarmbare zijspiegels
Airconditioning 'Climatic'
Cruise Control (voor modellen onder 3,5t)

3

1 Bij

gesloten bestelwagen.

4
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Optioneel kunt u kiezen voor:
2 – Inparkeersysteem¹: bij het in- of uitparkeren neemt het inparkeersysteem
desgewenst het stuurwiel over en wordt uw MAN TGE ook op de kleinste plek
gemanoeuvreerd. De chauffeur accelereert zelf, remt verder zelf en heeft het
voertuig daardoor altijd onder controle. Zo ontlast de MAN TGE de chauffeur bij
het parkeren en wordt schade door verkeerd inparkeren voorkomen.
3 – Uitparkeersysteem¹: als onderdeel van de rijstrookwisselhulp ondersteunt
het uitparkeersysteem de chauffeur bij achterwaarts uitparkeren en remt de MAN
TGE bij een dreigende botsing met kruisend verkeerd zelfstandig.
4 – Actieve rijstrookcontrole¹: zodra het voertuig ongewild de rijstrook dreigt te
verlaten, grijpt de actieve rijstrookcontrole in door regulerend tegensturen, zodat
het voertuig veilig in zijn rijstrook blijft rijden. Het systeem wordt automatisch
geactiveerd vanaf een snelheid van 65 km/h en functioneert zelfs bij slecht weer
en in het donker.

5

5 – Flankbeschermingsassistent¹
16 ultrasone sensoren meten de afstand tot obstakels aan de zijkanten van de
MAN TGE en waarschuwen in geval van nood voor objecten rondom het voertuig.
Een blik op het display maakt een 360°-zicht vanuit de chauffeursstoel mogelijk en
toont eventueel botsingsgevaar in de geplande rijstrook. Daarnaast waarschuwt
een akoestisch signaal voor botsingen.
6 – Aanhangwagenmanoeuvreerhulp¹
Kan naar behoefte worden geactiveerd. Bij achteruitrijden met aanhanger volgt
de MAN TGE zelfstandig een eerder door de chauffeur ingestelde hoek. De
chauffeur hoeft dan alleen te accelereren en te remmen terwijl de besturing door
het voertuig wordt overgenomen.
7 – Op afstand geregelde cruise control (ACC)1
Voor hoog comfort zorgt de op afstand geregelde cruise control met snelheidsbegrenzer, die in combinatie met een automaat tot stilstand afremt.
6

¹ Optie tegen meerprijs.

7
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4x41: Met vierwielaandrijving kunt u zonder moeite regen, sneeuw, ijs en
gladheid trotseren én stabiel de bocht door komen. Daarom is 4x4 niet alleen
comfortabeler, maar ook veiliger. Alle veiligheidssystemen zijn tevens toe
paspaar op de 4x4 uitvoering.
Rijstrookwisselhulp¹: Vanaf een snelheid van 10 k/h wordt bij het veranderen
van rijstrook gewaarschuwd voor inhalende voertuigen in de dode hoek. Zo
helpt deze mogelijke botsingen bij het veranderen van rijstrook te voorkomen,
zowel in het stadsverkeer als op de snelweg.
Vermoeidheidsherkenning¹: Als het systeem afwijkingen van het normale
rijgedrag herkent die op tekenen van vermoeidheid zouden kunnen duiden,
adviseert het systeem de chauffeur via een akoestisch en optisch signaal
een pauze te nemen.
Grootlichtassistent¹: Deze detecteert voorliggende en tegemoetkomende
voertuigen en dimt automatisch, voordat deze voertuigen worden verblind.
Licht-/regensensor¹: Deze reageert automatisch in het donker en regen en
regelt de koplampen en ruitenwissers.
Parkeerhulp¹: Deze ondersteunt bij inparkeren en manoeuvreren via akoes
tische en optische signalen die u informeren over de resterende afstand voor en
achter.
Achteruitrijcamera¹,2: Deze levert beelden op de cockpitmonitor. Helpt bij
inparkeren, manoeuvreren en achteruitrijden.

¹ Optie tegen meerprijs.
2 Raadpleeg uw MAN dealer voor alle uitgebreide camerasysteem mogelijkheden achteraf.
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Uitrustingspakketten
U kunt kiezen uit diverse uitrustingspakketten1 voor een aantrekkelijke prijs.

1. Veiligheidspakketten

2. Comfortpakketten

3. Branchespecifieke pakketten

Assistentiepakket (ZMR/ZMD):
– Achteruitrijcamera 'Rear View'
– Buitenspiegels, elektrisch instel-, verwarm- en inklapbaar
– Parkeerhulp voor en achter met flankbescherming
– Rijbaanwisselassistent (met actief Lane Guard System
voor TGE >3,5 t)
– Zijdelingse markeringslichten
– Parkeerhulp voor en achter inclusief
flankbeschermingsassistent

Comfortpakket Plus (ZMK):
– Vier 12V-contactdozen in cabine (drie in instrumenten
paneel, één in stoelframe aan chauffeurszijde)
– Opbergvakkenpakket 2: Dakconsole met twee 1
DIN-schachten en leeslampje
– Chroompakket
– Multifunctioneel lederen stuurwiel (3-spaaks), verwarmbaar
– Geluiddempende maatregelen voor interieur premium
– Cruise control met snelheidsbegrenzer
– Instapverlichting voor, uitschakelbaar

Bouwpakket kipper (ZMG):
– Elektrische klemlijst en functieregelapparaat 1 met
ABH-programmering
– Voorbereiding voor trekhaak (incl. aanhangwagenstabilisatie) met kabelboom, contactdoos en regeleenheid
– Achterruit
– Veiligheidsbinnenspiegel, dimmend
– Voorbereiding voor driewegkipper
– Spatlappen voor
– Positielichten op dak, voor
– Zijmarkeringsverlichting
– Tweede accu met scheidingsrelais en accubewaking
(AGM accu)
– Versterkte stabilisator

Veiligheidspakket passief (ZMC):
– Automatische driepuntsveiligheidsgordels met hoogteverstelling en elektrische gordelspanners voor
– Airbag voor chauffeur en bijrijder met uitschakeling
bijrijdersairbag
– Zij- en hoofdairbags voor chauffeur en bijrijder
– Bandenspanningscontrolesysteem
– Mistlampen incl. bochtverlichting

Winterpakket (ZW1):
– Indicator sproeiervloeistofpeil met groter sproeiervloeistof
reservoir (7 l)
– Koplampsproeiers
– Ruitensproeierkop voor, verwarmd
– Standkachel (water) met programmeerbare interieurvoorverwarming en afstandbediening

Licht- & zichtpakket (ZML):
– Grootlichtassistent “Light Assist”
– Dagrijverlichting met rijlichtschakeling (automatisch),
“Leaving home”-functie en handmatige “Coming
home”-functie
– Ruitenwisserintervalschakeling met licht- en regensensor
– Mistlampen incl. bochtverlichting

¹ Landspecifieke afwijkingen mogelijk.
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Bouwpakket pick-up (ZMI):
– Voorbereiding voor trekhaak (incl. aanhangwagen
stabilisatie) met kabelboom, contactdoos en regeleenheid
– Achterruit
– Veiligheidsbinnenspiegel, dimmend
– Voorbereiding ladderrek aan voorzijde
– Laadbakbodem met aluminium zijschotten (uitklapbaar),
beveiligingsvergrendelingen, opstaptrede (achter bij klep
van zijschot), sjorogen
– Positielichten op dak, voor
– Zijmarkeringsverlichting

Distributiepakket laadruimte (ZME):
– Bindrails aan scheidingswand en dakboog
– Opstaptrede achter, over de gehele breedte
– Cabineportieren, extra met versterkte portierscharnieren
aan chauffeurszijde
– Houten bodemplaat in laadruimte met wielkuipbekleding
– Scharnieren voor achtervleugeldeuren met grotere
openingshoek
– Zijmarkeringsverlichting

Opbouw voorbereidingspakket (ZMP):
– Afsluitdragers in smalle uitvoering, met
L = 1.149 mm en H = 225 mm, geschroefd
– Positielichten op dak, voor
– Voorbereiding hydraulische laadklep, elektrisch
– Zijmarkeringsverlichting
– Tweede accu met scheidingsrelais (cyclusvast)
– Voorbereiding voor laadruimteverlichting
– Versterkte stabilisator
– Voorbereiding voor achterlichten
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Serieoverzicht

Aandrijving en motorisering
Gesloten bestel

Standaard

Lang

Extra lang

lengte:
- totaal: 5.986 mm
- laadruimte: 3.450 mm1
wielbasis: 3.640 mm

lengte:
- totaal: 6.836 mm
- laadruimte: 4.300 mm2
wielbasis: 4.490 mm

lengte:
- totaal: 7.391 mm
- laadruimte: 4.855 mm3
wielbasis: 4.490 mm

2.0l (75 kW, 300 Nm)
Voorwielaandrijving
Gemiddeld verbruik: 7.1l/100km

2.0l (130kW, 410Nm)
Voor-, achter- en vierwielaandrijving
Gemiddeld verbruik: 7.0l/100km

2.0l (90 kW, 300 Nm)
Achterwielaandrijving dubbel lucht
Gemiddeld verbruik: 8.7l/100km

Elektrisch (100kW, 290Nm)
Voorwielaandrijving
Verbruik: vanaf 21.54kWh/100km

2.0l (103kW, 340Nm)
Voor-, achter- en vierwielaandrijving
Gemiddeld verbruik: 7.1l/100km

Normaal dak
hoogte: 2.355 mm
hoogte laadruimte: 1.726 mm
Hoog dak
hoogte: 2.590 mm
hoogte laadruimte: 1.961 mm
Extra hoog dak
hoogte: 2.798 mm
hoogte laadruimte: 2.189 mm

Chassis

Pick-up

Standaard

Lang

Extra lang

Standaard

Lang

Extra lang

lengte: 5.998 mm
wielbasis: 3.640 mm
max. cabine lengte
- chassis cab: 3.750 mm
- dub. cab: 2.700 mm

lengte: 6.846 mm
wielbasis: 4.490 mm
max. cabine lengte
- chassis cab: 5.570 mm
- dub. cab: 4.300 mm

lengte: 7.211 mm
wielbasis: 4.490 mm
max. cabine lengte
- chassis cab: 4

lengte: 6.204 mm
wielbasis: 3.640 mm
platform lengte:
enkel cabine: 3.500 mm
dubbel cabine: 2.700 mm

lengte: 7.004 mm
wielbasis: 4.490 mm
platform lengte:
enkel cabine: 4.300 mm
dubbel cabine: 3.500 mm

lengte: 7.404 mm
wielbasis: 4.490 mm
platform lengte:
4.700 mm

Chassis cabine
hoogte: 2.305 - 2.327 mm

Dubbele cabine
hoogte: 2.321 - 2.352 mm

Afmetingen verwijzen naar modellen met voorwielaandrijving, behalve voor voertuigen met extra lang chassis.
1 Lengte

gemeten op de vloer van het voertuig inclusief ondervloerruimte die zich voorbij de scheidingswand uitstrekt. Laadlengte in het bovenste gedeelte van het
laadcompartiment: 3.201 mm. 2 Lengte gemeten op de vloer van het voertuig inclusief ondervloerruimte die zich voorbij de scheidingswand uitstrekt. Laadlengte in het
bovenste gedeelte van de laadruimte: 4.051 mm. 3 Lengte gemeten op de vloer van het voertuig inclusief ondervloerruimte die zich voorbij de scheidingswand uitstrekt.
Laadlengte in het bovenste gedeelte van de laadruimte: 4.606 mm. 4 Gegevens niet beschikbaar op het moment van afdrukken.
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Opties af fabriek
1 – Klauwkoppeling¹, optioneel met wisselsysteem.
Deze is ontworpen voor trekgewichten van maximaal
2 t – incl. elektronische aanhangwagenstabilisatie.
2 – Trekhaak met kogelkop¹, optioneel met wisselsysteem.
Hiermee kunnen aanhangers en draagsystemen tot 3,5 t
veilig en betrouwbaar worden bestuurd.
3 – Opstaptrede in bumper¹, breed.
Deze maakt in- en uitladen makkelijker.
4 – Opstaptrede halfzijdig¹.
Deze vergemakkelijkt in- en uitladen ook in combinatie met
een trekhaak voor maximaal 3,5 t.

1

Spatlappen¹ (geen afb.).
Bescherming tegen opspattend vuil en stenen.

2

Voorbereiding voor trekhaak¹ (geen afb.).
Verschillende voorbereidingen voor aanhangergewicht tot
maximaal 3,5 t zijn leverbaar.
Voorbereiding voor daklastdragers¹ (geen afb.).
Montagerails met een C-profiel op het dak vergemakkelijken de
latere montage van dakdragers, dakkoffers en andere dragers.
Daklastdragers met looprol¹ (geen afb.).
Met deze houders kunnen lange transportgoederen veilig
worden geladen en vervoerd.

3

¹ Optie tegen meerprijs.

4
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1 - Zonneklep1
Geeft een stoere uitstraling en beschermt u beter tegen
laaghangende zon.

Accessoires

2 - Pushbar & Sidebars1
U kunt uw MAN TGE uitrusten met diverse bescherming
accessoires, zoals de lobar, sidebar of pushbar.
3 - 17" MAK velgen1
Deze MAN TGE Commander Series is uitgevoerd met
MAK velgen, maar is leverbaar op alle MAN TGE’s.

10

8

4 - Alarmset1
Beschikbaar in klasse 2 en 3.
5 - Mattenset1
Beschikbaar in naaldvilt en all-weather kwaliteit.
6 - Lederen interieur1
Maak uw MAN TGE helemaal af met (eco) lederen
stoelhoezen. In iedere gewenste uitvoering leverbaar.
7 - Achteruitrijcamera1
Kies voor extra veiligheid. Met het achteruitrijcamerasys
teem van Orlaco heeft u altijd goed zicht.

4

2

8 - Dakdrager systemen1
Diverse mogelijkheden leverbaar, zoals een aluminium
imperial, looppad, bindhaken en lamp.
9 - Extra opstap achter1
Maakt instapppen eenvoudiger (Q-step).

Staat uw gewenste accessoire er niet bij?
Vraag uw MAN dealer naar allle mogelijkheden
voor de MAN TGE.

1

Raadpleeg uw MAN dealer voor alle uitgebreide inbouwmogelijkheden achteraf.

10 - Inbraakwerende plaat1
Beveilig uw MAN TGE extra met een inbraakwerende
plaat bij de achterruiten.
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Eén van de grootste voordelen:
de MAN Service organisatie.
Met individuele oplossingen, geavanceerd
onderhouds- en tijdmanagement, de originele
MAN-onderdelen en -accessoires en de
MAN-servicecontracten ruimen we alle
obstakels voor u uit de weg. In combinatie
met de flexibele openingstijden van de
MAN-werkplaatsen en de 24uursservice bij
pech kan niets u meer zomaar van het werk
houden.
MAN Services
Eenmaal MAN, altijd MAN. Dat geldt niet
alleen voor de MAN TGE zelf, maar ook voor
de reparatie- en onderhoudsservice van MAN.
De servicecontracten op maat onderscheiden
zich door extra prestaties zoals de aandrijflijngarantie of het contractmanagement, dat u
ook in administratief opzicht ontlast. U hebt de
keuze tussen “Service Contract Comfort”,
“Comfort Plus” en “Comfort Super”.
Zo kunt u uw onderhoudswerkzaamheden en
inspecties uitstekend plannen en voorzorgs
maatregelen nemen. Dankzij de mobiliteitsga
rantie van MAN is bij pech het transport naar
de dichtstbijzijnde werkplaats gegarandeerd.

DE MAN ORGANISATIE
STAAT ALTIJD
VOOR U KLAAR

Op nieuw aangeschafte originele MANonderdelen heeft u 2 jaar garantie. U kunt ook
kiezen voor de originele MAN-onderdelen
ecoline met vakkundig gereviseerde reserveonderdelen in MAN-kwaliteit, die milieuvriendelijker en voordeliger dan nieuwe
onderdelen zijn. Bovendien bieden MANaccessoires een omvangrijk assortiment voor
comfort, transport en bescherming.
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MAN Financial Services
Perfect op elkaar afgestemd: De MAN TGE combineren we met financier
ing, leasing, verzekeringen of rental tot intelligente financiële diensten op maat
die u helpen uw bedrijf nog verder te optimaliseren en uw liquiditeit te
behouden. Individueel ontworpen financieringsproducten bieden alle mogelijkheden voor voordelige aanschaf van de nieuwe MAN TGE. Met de leasingaanbiedingen kunt u optimaal berekeningen maken, omdat u alleen voor
de duur van het daadwerkelijke gebruik betaalt. Onze verzekeringsproducten
bieden uitgebreide bescherming tegen schade die door anderen of door uzelf
is veroorzaakt. En met onze rental-aanbiedingen kunt u de capaciteit van uw
wagenpark ook op korte termijn voor een bepaalde periode uitbreiden.
Het resultaat: een betere concurrentiepositie door duidelijk geoptimaliseerde
flexibiliteit. En als u persoonlijk advies wilt, neemt u gewoon rechtstreeks
contact op.
MAN Mobile24
Stadsjungle of bos: De 24uursservice bij pech “MAN Mobile24” zorgt
ervoor dat u altijd weer op weg wordt geholpen. De MAN-pechservice staat de
klok rond, 365 dagen per jaar voor u klaar. Bel in geval van nood het centrale
Europese Mobile24-telefoonnummer: 00800 - 66 24 53 24 U krijgt dan altijd een
competente partner aan de lijn die u verder helpt. En indien nodig krijgt u
ondersteuning van een MAN-servicewagen uit één van de ongeveer 2.000
werkplaatsen in heel Europa.
MAN Digital Services
Met digitalisering kunt u uw bedrijf optimaliseren. Het werkt eenvoudig,
omdat wij het eenvoudig maken: De MAN Digital Services zijn geïntegreerd in het
RIO-ecosysteem. Het RIO-platform is de technische basis voor alle connectiviteitsoplossingen van MAN. En omdat niemand onze voertuigen zo goed kent als wij,
ontwikkelen we ook zelf de op maat gemaakte digitale oplossingen voor uw MAN
TGE. Met MAN Digital Services heeft u onafhankelijk van locatie, altijd toegang tot
uw voertuiggegevens en individuele analyses.

Aanvullende informatie
De voertuigafbeeldingen in dit document kunnen opties tegen meerprijs bevatten.
Let op dat voor enkele opties verplichte combinaties nodig zijn en/of dat deze niet kunnen worden gecombineerd alsmede aan bepaalde juridische aspecten gebonden
zijn. MAN is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor misbruik van deze uitvoeringen. Enkele opties kunnen leiden tot een langere leveringstijd van het voertuig. Uw individuele
wensen kunt u met een MAN-partner bespreken. Alleen uw MAN-partner kan de benodigde combinatievoorwaarden alsmede de juistheid en volledigheid van de vermel
dingen in het hem ter beschikking staande bestelsysteemcontroleren. Het feit dat een merk in dit document niet is voorzien van een ®, kan niet als zodanig worden
geïnterpreteerd dat dit merk geen geregistreerd handelsmerk is en/of dat dit merk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MAN SE mag worden gebruikt.
De productnaam AdBlue® is een geregistreerd merk van het Duitse Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA). iPod/iPad/iPhone zijn merken van Apple Inc. Onze wagens
zijn standaard voorzien van zomerbanden. Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op de gegevens voor Nederland en komen overeen met de beschikbare
kennis op het moment van sluiting van de redactie.
De motoren zijn uitgerust met een meervoudig nabehandelingssysteem voor uitlaatgassen (roetfilter en SCR-katalysator). De SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduc
tion) vormt de uitlaatgascomponenten stikstofoxide (NOX) zonder het ontstaan van ongewenste bijproducten selectief om in stikstof (N2) en water (H2O). De omvorming
gebeurt met behulp van een synthetisch geproduceerde waterige ureumoplossing, bijvoorbeeld AdBlue® (ISO 22241-1/AUS 32), die in een afzonderlijke tank wordt
meegevoerd. Afhankelijk van het voertuig moet de klant ook tussen de servicebeurten in deze vloeistof AdBlue® zelf bijvullen of door de MAN Service-partner laten bijvullen.
De aangegeven leeggewichten omvatten 68 kg voor de bestuurder, 7 kg voor de bagage, alle bedrijfsvloeistoffen en 90% tankvulling, bepaald conform Richtlijn 92/21/EG of
Richtlijn 97/27/EG in de momenteel geldende versie. Uitrustingen of uitrustingslijnen kunnen het leeggewicht beïnvloeden. Het daadwerkelijke laadvermogen van een wagen
is het verschil tussen het maximaal toegestane gewicht en het leeggewicht van de wagen en kan daarom uitsluitend worden bepaald via weging van het betreffende
voertuig. Kleurafwijkingen in de weergave zijn mogelijk als gevolg van de druktechniek.
Service beurten
Servicebeurten bij MAN zijn te onderscheiden in “Olie verversen” of “Inspectie”. De service-intervalindicatie in het display van het instrumentenpaneel dient als herinnering
voor een aanstaande servicebeurt.
Terugname en recyclen van oude voertuigen:
MAN stelt aan zichzelf de eisen van een modern bedrijf en houdt hiermee rekening in alle nieuwe producten van het merk MAN. Dit geldt natuurlijk ook voor het bescher
men van het milieu en bronnen. Daarom zijn alle nieuwe MAN TGE voertuigen milieuvriendelijk te recyclen en kunnen altijd gratis, onder voorbehoud van naleving van
nationale wetgeving, worden ingeleverd. Nadere informatie over terugname en recyclen van oude voertuigen is beschikbaar op www.man.eu of bij uw MAN-verkoopkantoor
en/of -servicecentrum.
WLTP - de nieuwe standaard voor verbruikswaarden
De genoemde CO2-emissiewaarden en verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode en kunnen mogelijk
afwijken als gevolg van de nieuwe WLTP testmethode. Deze testwaarden gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting zonder op- en inbouw en meeruitvoeringen.
Ook kunnen de naderhand te plaatsen op- en inbouw en eventuele meeruitvoeringen leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere
CO2-uitstoot. Voorts kunnen, afhankelijk van beladingsgraad, weg-, verkeers- en weersomstandigheden, conditie van de auto en rijstijl, in de praktijk verbruikswaarden
voorkomen die afwijken van de testwaarden. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden (zie ook www.hetnieuwerijden.nl) voor handige tips om zuiniger te rijden. Vraag uw dealer
naar de CO2 emissiewaarden en verbruikscijfers van het door u gewenste voertuig.
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Wijzigingen en onvolkomenheden voorbehouden. Na het ter perse
gaan van deze brochure, kunnen de producten van de getoonde
vormen, constructies, kleuren en leveringsomvang afwijken.
De afbeeldingen kunnen accessoires of opties bevatten die geen deel
uitmaken van het standaard uitrustingspakket. Aan codes of cijfers bij
een omschrijving, kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer
informatie kunt u altijd contact opnemen met uw MAN dealer.
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