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Új szintre
lépett a
TG-család

Az MAN új tehergépjármű-generációja –
fuvarozóvállalatokkal közösen
fejlesztettük a jövő logisztikai ágazata számára

Kedves Olvasó!
Remélem, hogy MAN Magazinunk idei első száma jó egészségben találja Önt!
Mi nagyon vártuk a 2020-as évet, hiszen idén mind az MAN vállalatcsoport, mind a magyarországi
MAN életében nagy mérföldkőhöz érkeztünk. Bizonyára hallott már róla, hogy húsz esztendő után
megújult az MAN méltán népszerű tehergépjármű-családja. Az új modellsorozat külső és belső
újításait teljes mértékben az Ön igényeire szabták. A gépjárművezetőt rengeteg technikai újdonság
és vezetéstámogató funkció várja, amelyek maximális kényelmet és biztonságot nyújtanak a
munka során. Míg a tehergépjármű üzemeltetői számára a fokozott gazdaságosság és megbízhatóság jelent előnyt. Sajnos a kialakult járványhelyzet nem teszi lehetővé a tavaszra tervezett
magyarországi bemutatórendezvényeket, így ügyfélmagazinunk friss számában szeretnénk
bemutatni Önnek büszkeségeinket, az új MAN típusokat. Kérem, kövesse rendszeresen honlapunkat, valamint Facebook- és LinkedIn-oldalunkat, ahol folyamatosan ismertetjük az új oroszlánok
legfontosabb újdonságait, előnyeit.
Ezúton szeretném tájékoztatni Önt arról is, hogy az MAN Kft. telephelyei továbbra is működnek
országszerte, és várjuk ügyfeleinket kirendeltségeinken. Hiszen a szállítmányozásnak és az
árufuvarozásnak biztosítania kell az élethez szükséges alapvető ellátást, nekünk pedig feladatunk,
hogy biztos háttérként folyamatosan gondoskodjunk a szervizelésről és az alkatrészellátásról
Önnek.
Szeretnénk megköszönni Önnek, munkatársainak, valamint saját
dolgozóinknak is az áldozatos munkájukat!
Martin Strier

Nagyon jó egészséget kívánok, vigyázzon magára!

ügyvezető igazgató,

Üdvözlettel:

MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
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#SimplyMyTruck

MAN/Joe Hoelzl

Megtestesített hatékonyság

Fotó

Az új TGX típust teljes mértékben a hatékonyságra
és a teljesítőképességre hangoltuk, így még
nagyobb teljesítményt sajtol ki az üzemanyag
minden egyes cseppjéből. Intelligens, hosszú távú
fuvarozási győztesünk pedig mostantól még
nagyobb vezetési és pihenési kényelmet is kínál.
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#SimplyMyTruck
Színtisztán masszív
Nincs olyan feladat, amely túl nehéz lenne
ennek a hasznos teherbírási specialistának:
akár az építkezések sáros, murvás vagy
zúzottköves terepén, akár nehézsúlyú helyi
vagy elosztóforgalomban, az erős TGS egy
mindenes, amely még nagyobb
teljesítményével igen meggyőző.
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#SimplyMyTruck

A mindenes
Olyan sokoldalú, mint a feladatai: a dinamikus
TGM és a rendkívül jól manőverezhető TGL
mostantól még nagyobb fuvarozási
teljesítőképességgel jelennek meg az utakon.
Új, innovatív vezetéstámogató rendszereik
segítségével abszolút csúcsformájukat
hozhatják a városi elosztófuvarozásban.
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#Statisztika

Fejlesztés
számokban!
Egy lenyűgöző jármű lenyűgöző számokat
szolgáltat. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy
érdemes egy kis betekintést nyújtani a fejlesztési folyamatba. Íme, néhány érdekes
adat az új TG-családról!
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FÜLKESZÍN

Számos fuvarozóvállalat különleges színigényekkel áll elő, illetve
céges arculatuk színében szeretnék megrendelni a tehergépjárműveket. Ez nem
okozhat gondot, mivel a fülkékhez 3000
árnyalat áll rendelkezésre. Egyébként az új
TGX bemutatószínének neve aranytopáz.

FÜLKEMÉRET

közül választhatnak
az ügyfelek. A legnagyobb fülke, a GX,
1148 liternyi tárolóhelyet kínál, azaz egy
köbméternél is
többet. Szabad
mozgástér – ez a
jelmondatunk. A
tágas középső
területen a gépjárművezetőknek
kellő tér áll a rendelkezésükre felegyenesedéshez vagy
öltözködéshez. A
Vario befordítható
utasülésben pedig
kényelmesen kinyújthatják a lábukat. Míg
a kényelmes fekhely
átállítható kanapészerű helyzetbe.

2100
MAN-es munkatárs
vett részt
a teljes projektben.

8%
KISEBB ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS

KONFIGURÁCIÓS ESZKÖZ
Az ügyfelek és az értékesítők az
online tehergépjármű-konfigurációs
eszköz segítségével körülbelül 900
járműtulajdonságot határozhatnak
meg. Ezek közé tartozik az alkalmazási terület, a típus, az alváz, a
hajtás és a fülke.

700

Az új MAN tehergépjármű-generáció összes
hatékonyságfokozó termékújdonságának köszönhetően a D26-os motorral
(Euro 6d) ellátott standard
járművek üzemanyagfogyasztása 8 százalékkal
csökkent a 2018-as
modellévű járművekéhez
(Euro 6c) képest.

300
ÜGYFÉL

ORSZÁG

Ennyi piacon vezetjük be az új
MAN TG-családot 2020-ban és
2021-ben.

22 000
ÚJ CIKKSZÁM

GÉPJÁRMŰVEZETŐ

Az MAN fejlesztői több mint 700
tehergépjármű-vezetőnek mutattak meg különféle prototípusszintű megoldásokat,
visszajelzéseiket és személyes
kívánságaikat pedig figyelembe
vették a tervezési folyamat során.

120

Összesen 16 országból
300 ügyfelet hívtunk meg
Münchenbe, hogy
felmérhessük a legfontosabb elvárásaikat egy új tehergépjárművel szemben.

Az új MAN TGcsalád teljes
gyártási programjába 22 000 új
cikkszám került
be, azaz ennyi új alkatrészt
tartalmaz az új tehergépjárműgeneráció.

12 000 000 4 000 000
MUNKAÓRA

Ilyen tetemes mennyiségű
munka áll az új MAN
TG-család, mint projekt
mögött.

TESZTKILOMÉTER

Összesen négymillió kilométert
tettek meg az új MAN TGcsalád járművei a piaci bevezetést megelőző tesztek
keretében.
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#Dizájn

Letisztult
vonalak
Tökéletesen megformált és minden eddiginél
funkcionálisabb: az új TG-családot DINAMIKUS KÜLSŐ
FORMATERVEZÉS jellemzi. Holger Koos és Rudolf
Kupitza olyan művet alkotott, amely a haladást
a hagyományokkal ötvözi. Igazi MAN!
Szöveg

Felix Enzian

Fotó

Robert Rieger

FELLÉPŐK

2

+ Jobb ergonómia:
A fellépőket kicsit hátrébb helyezték,
felületük pedig szélesebb. Így a
gépjárművezető egyenes háttal, meghajlás
nélkül, kényelmesen szállhat be a fülkébe.
A kiszállást is megkönnyíti a fellépők új
elhelyezkedése.

IRÁNYJELZŐK

1
FÉNYSZÓRÓK

+ Sugárzó szépség:
Az új LED-es fényszórók egy
oroszlán szemeire hasonlítanak.
Ezenkívül praktikusabbak is,
mert a nagyobb fényerő mellett
kisebb az energiafogyasztásuk
és hosszabb az élettartamuk.

3
AJTÓFOGANTYÚK
+ Egyedi forma:
Az ajtófogantyúk új formája
fokozza a fülke oldala által
keltett dinamikus hatást.
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+ Odaﬁgyelés a részletekre:
Az oldalsó irányjelzőket MAN logó és
krómozás díszíti. Az MAN dizájnjának
kiváló minősége jellemzi a járműcsalád
kisebb típusait is.

5
HAJTOTT TENGELY
+ Hatékonyabb hajtás:
Az új HY-1344 jelű, hipoid
fogazású hajtott tengely kisebb
tömegével és belső súrlódásával,
valamint az akár 2,31-os áttételével járul hozzá az üzemanyag-fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás mérsékléséhez.

6
KÜLSŐ TÜKRÖK

+ Nagyobb látómező:
A külső tükröket kicsit
hátrébb helyezték és még
áramvonalasabbra
formálták. Így a visszapillantó tükrök nem akadályozzák a kilátást oldalra,
valamint biztosítják a jó
rálátást a szomszédos
sávra.

7
MEREVÍTŐBORDÁK
+ Védjegyek:
Az oldalsó merevítőbordák az
MAN TG-család jellegzetességei. Az öt hullámos bordát
három élesebb domborítás
váltotta fel, amelyek még
hatékonyabbak.

8
LÉGTERELŐK
+ Az aerodinamika
kulcsfontosságú:
A saroklégterelők amellett,
hogy jól belesimulnak a fülke
vonalaiba, segítenek csökkenteni a tehergépjármű légellenállását. Ez pedig kisebb
üzemanyag-fogyasztást és
károsanyag-kibocsátást eredményez.
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#Fülke

Könnyű
kezelhetőség
Középpontban az ember: az új TG-család műszerfalát teljesen újraterveztük, hogy a lehető legnagyobb mértékben megkönnyítsük a gépjárművezetők munkáját. Minden kezelőelem
könnyen és logikusan használható, a vezetőállás
pedig minden eddiginél kényelmesebb. Az optimális végeredmény érdekében a fejlesztők számos
felhasználót bevontak a tervezésbe: járművezetőktől járművezetőknek!
Szöveg
Fotó

Elektronikus
vezérlésű
rögzítőfék
Az elektronikus vezérlésű rögzítőfék
az elegánsan a műszerfalba simuló
kapcsolóval működtethető, ám az
elinduláskor, illetve megálláskor
automatikusan kioldó, illetve rögzítő
funkciót használva még erre sincs
szükség.

Christine Mattauch
MAN és C.S.

Digitális
műszerpanel
A teljesen digitális, 12,3 colos
műszerpanel minden
szükséges adatot könnyen
leolvasható és
értelmezhető módon
jelenít meg.

Kényelmes vezetőülés
Ez a kifejezetten az MAN számára tervezett,
kényelmes, légrugós vezetőülés az eddiginél
ötven milliméterrel tágabb tartományban
állítható hosszirányban, a háttámlába épített
biztonsági öve pedig állítható magasságú. A
luxuskivitel bőr-Alcantara kárpitozású,
hűthető-fűthető és memóriafunkcióval
is felszerelt. A kormánykerék a
kormányoszlopon nagyon jól
látható és könnyen elérhető
gombbal jóval tágabb keretek
között állítható, mint
korábban. Ezek a
fejlesztések nagyban
hozzájárulnak ahhoz,
hogy a járművezető
kevésbé fáradjon el
munkája során.
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Multifunkciós
kormánykerék
Egyértelmű elrendezés: a teljesen új, multifunkciós
kormánykerék hüvelykujjal könnyedén elérhető, tapintással is jól beazonosítható gombjait logikusan
csoportosították, így ezekkel számos funkció
egyszerűen és kényelmesen kezelhető a kormánykerék elengedése nélkül. A bal küllőről a sebességtartás, a követési távolság, a hangerő és a telefonkihangosító, a jobb oldaliról pedig a hangvezérlés, a
rádiósáv és a központi kijelző menüje vezérelhető.

Bajuszkapcsoló
a kormányoszlopon
Könnyű megfogni és használni: az automatizált
sebességváltó és a tartósfékrendszer teljes mértékben a kormányoszlop jobb oldali bajuszkapcsolójáról kezelhető, méghozzá egyetlen ujjmozdulattal a
kormánykerék elengedése nélkül. Ez is éppúgy logikusan és odapillantás nélkül használható, mint a
többi kezelőelem.

MAN EasyControl
Információs
és
szórakoztatórendszer
Igen korszerű és könnyen használható a teljesen új információs és szórakoztatórendszer. A
csúcsváltozat 12,3 colos és HD felbontású
kijelzővel rendelkezik, amely alkalmas a navigáció, a rádió, a médialejátszó, az egyszerre akár két készüléket is kezelő Bluetooth-os telefontársítás vagy a letölthető
alkalmazások egyedi stílusú megjelenítésére, továbbá akár két
kamera képét is mutathatja.

MAN SmartSelect
Forgassa el, nyomja le és kész: a stabil kéztámasszal ellátott MAN SmartSelect kezelőtárcsával még akár rázós úton
is gond nélkül kezelhető az információs és szórakoztatórendszer, valamint a használata nem vonja el a
járművezető figyelmét az útról. Ez az innovatív megoldás
kifejezetten haszonjárművek számára született.

A felmászás a fülkébe már
a múlté: az ajtóburkolat
alsó részén elhelyezett
gombokkal a járművezető
számos lényeges funkciót
kívülről, a tehergépjármű
mellett állva is kezelhet,
például a vészvillogót, a
központi zárat vagy a
munkalámpát. Az
egyedülálló MAN EasyControl szintén a munkavégzés
kényelmét fokozza,
különösen építőipari alkalmazásban vagy elosztófuvarozásban.

FEDEZZE FEL A
MŰSZERFALAT!
INTERJÚ Mennyi
pszichológiát tartalmaz
a műszerfal?
go.man/120cockpitEN
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Informatív alaphelyzet

Felugró menü balról

A teljesen digitális műszerpanel már az
alaphelyzetében is minden szükséges információt
egyszerre, jól olvashatón és könnyen
értelmezhetőn jelenít meg, így a
gépjárművezetőnek nem kell gyakran a menüben
lépkednie. Ez tehát kevésbé vonja el a figyelmét a
forgalomról és kevésbé fárasztja.

A kijelző középvonalától balra felugró menüben
könnyedén elérhetők a különféle személyes
beállítások és üzemelési adatok.

Kisebb változat
A jellemzően a TGL és TGM
tehergépjárművekhez kínált CC fülke
műszerfalának keskenyebb és
laposabb a középkonzolja, mint
a G jelű fülkék esetében, ezáltal
könnyebb az átjárás ebben
a kompaktabb térben.

Hatékonyság igény szerint
A gépjárművezető egyenként be-, illetve
kikapcsolhatja az üzemelés hatékonyságát
befolyásoló funkciókat.
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Felugró menü jobbról
A kijelző középvonalától jobbra felugró menüben
érhetők el a navigáció, a mobiltelefon-társítás és
a rádió adatai.

#Innováció

Felkészülve
a

jövőre

Akárcsak a központi ideg
rendszerben az agy, az új MAN
tehergépjárművekben egyetlen
nagyteljesítményű számítógép
dolgozza fel az összes adatot és
irányítja az összes folyamatot. Ez
pedig végtelen lehetőségeket
kínál, hiszen a tehergépjármű az
élete során új funkciókkal
egészíthető ki, amelyek könynyedén beilleszthetők a meglévő
rendszerbe.
Szöveg
Fotó

Julia Illmer
Fritz Beck

AZ ÚJ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS
RENDSZER TÖBB TERÜLETEN IS ÚJ
LEHETŐSÉGEKET NYIT MEG

TRANSPORTATION 4.0

VEZETÉSTÁMOGATÓ
RENDSZEREK

DIGITÁLIS
FLOTTAMENEDZSMENT

ÖNVEZETÉS

Stefan Teuchert,
az MAN vállalatnál az elektromos, illetve elektronikus rendszerek fejlesztési vezetője

S

tefan Teuchert, aki az
MAN vállalatnál az elektromos, illetve elektronikus
rendszerek fejlesztési vezetője, már 15 évvel ezelőtt is tudta, hogy az új
rendszernek egyszerűnek, jövőbiztosnak és
nyitott forráskódúnak kell lennie. Több mint
egy évtizedig tartott ennek a kutatása és
fejlesztése. Eddig decentralizált elektromos
és elektronikus rendszert használtunk,
amelyben a sebességtartástól az oldalsó
holttérfigyelőig minden funkció saját külön
hardverrel rendelkezett. Ezek között olykor
nehézkes volt a kommunikáció és korláto-

zott az utólagos beépíthetőség lehetősége.
Ellenben az új TG-család elektromos és
elektronikus rendszerének lelke egyetlen
központi számítógép, és ez dolgozza fel az
összes adatot, illetve irányítja az összes folyamatot. Ezáltal távolról is telepíthetők új
funkciók a járműbe az interneten keresztül,
akárcsak az okostelefonoknál. Ráadásul
harmadik fél szoftverei is telepíthetők, ami
hozzáadott értéket jelent az üzemeltetőnek.
Sőt, a rendszer az önvezetéshez szükséges
funkciók könnyű befogadására is készen áll.
Ez a nyitottság, illetve rugalmasság jövőbiztossá és fenntarthatóvá teszi az új MAN
tehergépjárműveket.
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#Fülke

Teljes
kényelemben

Kis asztal
A műszerfalból
stabil asztalka
hajtható ki az
utasoldalon.

Tízévnyi kutatás és fejlesztés eredményeként, több
mint hétszáz felhasználó bevonásával alkottuk
meg a fülkék új lakó- és pihenőterét, amely minden
eddiginél kényelmesebb, tágasabb és otthonosabb. Ízléses színvilágához igényes anyaghasználat
és kivitelezés társul, abszolút prémiumszínvonalat
nyújtva.
Szöveg
Fotó

C.S.
MAN

Variálható ülés
A Vario utasülés lapja felhajtható,
hogy még nagyobb mozgásteret
biztosítson, az egész ülés pedig
keresztbe fordítható. Egyedülálló
megoldásként a háttámla felső
része ledöntve praktikus
asztalkává alakul át.

MAN
SmartSelect
Az MAN SmartSelect
forgótárcsához tartozó
kéztámasz felhajtható, így nem
zavarja az átjárást a vezetőülés
és a pihenőtér között.
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Háztartási
konnektor
A fekhely alá 230 voltos csatlakozóaljzat rendelhető háztartási eszközök,
például hajszárító, vízforraló vagy
kávéfőző biztonságos használatához.
Ha az akkumulátor töltöttsége a
kritikus szint alá csökkenne,
akkor a rendszer minden
fogyasztót lekapcsol.

Távirányítás az ágyból

Felső távirányító

Az alsó fekhelyhez tartozó távirányító színes
kijelzőjének menürendszeréből rendkívül sok adat
ellenőrizhető, illetve sok funkció irányítható. Innen is
vezérelhető például a légkondicionáló, a rádió és a
tetőszellőző, illetve megtekinthetők a vezetési és
pihenőidők vagy az akkumulátor töltöttsége.

A felső fekhelynél bármelyik oldalfalra
rendelhető egy külön kapcsolópanel a
legfontosabb kényelmi funkciók
vezérléséhez, ennek alsó részében
pedig szemüvegtartó kapott helyet.

Pihentető
alvás
Mindkét fekhely hétzónás, lécezett ágyrácsán
akár 110 milliméter vastag, szintén hétzónás
komfortmatrac szolgálja a kényelmes alvást. A
két méter hosszú és középen nyolcvan centiméter széles alsó fekhely háttámlája öt
fokozatban dönthető. A fekhelyek mellett
tágas tárolózsebek találhatók a falakon,
12, illetve 24 voltos és USB-csatlakozókkal kiegészítve.

Tágas hűtő
Eltűnt a padlókonzol a motorsátorról, ezáltal már
közel egy négyzetméternyi szabad mozgástér
kínálkozik a két ülés között. A fekhely alá rögzített
vagy kihúzható tágas hűtőrekesz is rendelhető.
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Tágas tárolóhelyek
A legnagyobb, azaz GX fülkében összesen több
mint 1100 liternyi tárolóhely áll rendelkezésre,
egyedül a szélvédő feletti rekeszeknek 355 liter a
befogadóképességük. A középső rekesz
redőnyt kapott fedél helyett, hogy ne
akadályozza a szabad mozgást.

Tökéletes
megvilágítás
Minden beltéri világítás állítható
fényerejű LED-es változatban is
rendelhető.

Mindig
kellemes
klíma
Az áttervezett levegőbefúvók optimálisan helyezkednek el a belsőtérben,
az álló helyzeti elektromos légkondicionáló a motor járatása nélkül akár
12 óráig is üzemelhet, az új légkondicionáló pedig száz kilogrammal könnyebb az
elődjénél.
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Praktikus fiókok
A középkonzol széles polcokat, állítható
átmérőjű italtartókat és öblös fiókokat kínál az
apróbb holmik elhelyezésére.

Prémiumminőség
Egy világos, homokszínű és egy sötétebb,
gránitszürke belső színvilág közül választhatnak az ügyfelek az alkalmazási terület sajátosságainak megfelelően. Ám mindkét esetben egyformán igényes anyagok és kiváló
kidolgozási minőség gondoskodik a
prémiumminőség érezhető
megnyilvánulásáról.

#Biztonság

1

Maximális
biztonságban
Kiemelt figyelmet kapott az új MAN TG-család kifejlesztésekor a biztonság minden eddiginél magasabb szintre
emelése is. Ezért több új, korszerű vezetéstámogató
rendszer is megjelent az oroszlános tehergépjárművek
kínálatában, és ezek némelyike nem mellékesen az üzemelés hatékonyságát is fokozza.
Szöveg
Fotó

1 Figyelmeztetőjelzések
Az A oszlopokba integrált LED-es
fénycsíkok, illetve szükség esetén
hangjelzések figyelmeztetik a járművezetőt
az oldalsó holttérben tartózkodó
más közlekedőre.
2 Életmentő radarok
Ezek a radarok felügyelik a jármű melletti
oldalsó holttereket, és akár egy
gyalogost vagy kerékpárost is
megbízhatón érzékelnek.

C.S.
MAN

V

árosi forgalomban sajnos igen gyakori és
legtöbbször súlyos következményekkel
járó balesettípus az, hogy egy bekanyarodó tehergépjármű elüti az oldalsó holtterében haladó, így a járművezető számára még a tükrökből sem látható
kerékpárost vagy gyalogost. Ennek elkerülésére a TGcsalád egyik jelentős újdonsága az első kerekek mögött
elhelyezett radarokkal működő oldalsó holttérfigyelő. A
rendszer az A oszlopok belső burkolatába igényesen beépített, hosszúkás LED-es fénycsíkkal, illetve szükség
esetén hangjelzéssel figyelmezteti a járművezetőt a holttérben tartózkodó más közlekedőkre. Ugyanez a rend
szer lakott területen kívül, na
gyobb sebességnél a
szomszédos sávban haladó járművekre figyelmeztetve a
sávváltások biztonságát fokozza. További korszerű újdonság az aktív sávtartó, azaz sávba visszatérítő rend
szer, amely az elektrohidraulikus kormányrásegítő és a
kamerás sávelhagyásra figyelmeztető berendezés segítségével aktív kormányzással visszatéríti a járművet a sávjába, ha az átlépné annak széleit. Az araszolást megköny
nyítő
Stop&Go
funkcióval
kiegészített
adaptív
sebességtartó automatika már évek óta szerepel a kínálatban, azonban mostantól már negyven kilométer/óra
sebességig működik. Emellett éberségfigyelő, automatikus távfénykapcsolás és kormánylégzsák is gazdagítja a
biztonsági felszerelések hosszú listáját.

2

Hatékonyabb vezetőtámogatás
A TG-család vadonatúj, központosított elektromos és elektronikus rend
szere pedig lehetővé tette, hogy a domborzathoz előrelátón igazodó hajtásláncvezérlés, vagyis az MAN EfficientCruise immár az infrastruktúrához, tehát például a kanyarokhoz, körforgalmakhoz, kihajtókhoz és
sebességkorlátozásokhoz is előrelátón alkalmazkodjon. Ezenkívül sík
úton pulzáló haladásra is képes, ami azt jelenti, hogy a beállított sebesség
értékhez képest három kilométer/órával felgyorsítja a járművet, majd engedi szabadon gurulva lelassulni a sebességérték alá három kilométer/
órával, innen újra felgyorsítja, és folyamatosan ezt ismételgeti. Ezek a
korszerű vezetéstámogató megoldások is hozzájárulnak ahhoz, hogy az
új TG-család járműveinek akár nyolc százalékkal is csökkent az
üzemanyag-fogyasztása.
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