JE ONDERWEG SIMPELWEG THUIS VOELEN.
De nieuwe, nog hoogwaardigere interieurs van de MAN TG
voertuigen.

JE ONDERWEG HELEMAAL THUIS VOELEN.
Waarheen de rit ook gaat, in onze nieuw vormgegeven bestuurderscabines voelt u zich
overal thuis. De 'tweede woonkamer' van elke trucker wordt nu nog comfortabeler.
We hebben onze bestuurderscabines namelijk helemaal opnieuw ingericht. Met een praktische,
inklapbare koelbox, een overtuigend design, ergonomisch geoptimaliseerde bedieningselementen
en vele andere functies. Dankzij ACC Stop & Go gaat zelfs het rijden bijna vanzelf. Voor u betekent
dat: meer comfort en veiligheid, waarheen de rit ook gaat.
Ontdek nu uw mobiele tweede woning op
www.interior.man

Kleurvariant 'Urban Concrete'

DIE NIEUWE WONING RIJDT SUPER.
De MAN-voertuigen zijn uitgerust met talrijke nieuwe hoogtepunten qua uitrusting die de vormgeving van het interieur nog bestuurders- en
gebruiksvriendelijker maken.
Warme zand- en grafiettinten van de interieurbekleding, oppervlakken van generfde kunststof, mat verchroomde deurgrepen en nieuwe stoelbekleding
creëren een comfortabele en stijlvolle sfeer.
De nieuwe, als optie verkrijgbare kleurvariant 'Urban Concrete' voor de cockpit is een resistente lak voor alle oppervlakken die in vuile omstandigheden
zwaar op de proef worden gesteld. Het uiterlijk van het cabine-interieur kan bovendien door max. drie optionele varianten voor de decoratieve
inzetstukken rondom (geborsteld aluminium. stamhout, net-black) verder worden geïndividualiseerd.

Sommige voorzieningen die in deze brochure zijn afgebeeld behoren niet tot de standaarduitrusting.

NEEM PLAATS IN JE COMFORTZONE.
De lange cabines bieden niet alleen optimale bewegingsvrijheid, veel opbergruimte en een vriendelijke sfeer:
ze zijn ook ingericht voor het grootste woon- en slaapcomfort.
Voor de veeleisende taak achter het stuur moet u klaarwakker zijn. Daarom is het des te belangrijker dat u goed slaapt. De hoogwaardige bedden
met lattenbodem en optionele koudschuimmatras met meerdere zones bieden een uitstekend slaapcomfort. De elastische stoffen overtrek van de
verwisselbare matras is wasbaar en is vervaardigd van ademende, hygiënische materialen. Ook zijn de bedden standaard bekleed aan de onderzijde.
Voor een aangename sfeer en meer comfort zorgen de nieuwe zwanenhalslampen en een gemakkelijk bereikbare bedieningsmodule voor de
bedden.
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Een wekker met LCD-display en 12 of 24 V-stopcontact en USB-aansluiting met 5 V op de bovenkant, bijvoorbeeld voor

smartphone of tablet, ronden de comfortabele uitrusting af. De bedieningsmodule bevindt zich aan de rechterkant van het voertuig. Voor
het bovenste bed kan ze optioneel aan beide zijden aangebracht worden – daardoor kan ook de slaaprichting flexibel gekozen worden.

OPBERGRUIMTE XXL.
Hier is alles optimaal opgeruimd: Grote opbergvakken boven de voorruit bij de XXL-, XLX-, en LX-cabine en een driedelig dakopbergsysteem in de
L- en M-cabine bieden veel plaats voor bagage en andere voorwerpen. De middenconsole biedt tal van opbergmogelijkheden. Voor persoonlijke
voorwerpen hebt u de beschikking over de, ook van binnenuit toegankelijke en verlichte, grote externe opbergruimte. In een ander, enkel van buitenaf
bereikbaar opbergvak kan werkkleding of gereedschap worden ondergebracht.
Nieuw is de koel-/opbergbox met geïntegreerd afvalbakje, die volledig onder het bed opgeborgen kan worden (niet verkrijgbaar voor de C-cabine).
Op de box kan een handig tablet geplaatst worden, dat afzonderlijk opgeborgen kan worden. Op die manier ontstaat veel extra ruimte en aangename
beenvrijheid wanneer u op het bed zit. Toch biedt de nieuwe inrichting meer koelvolume en bijkomende opbergvakken. Ook de bergruimte voor bekers
of een asbak werd geoptimaliseerd: Naargelang de cabine kunnen tot vier houders aangebracht worden in de centrale opbergruimte, die daardoor
voor bestuurder en passagier perfect bereikbaar zijn.

IN EEN OOGOPSLAG.
Het is de bestuurder zelf die efficiency tot zijn recht doet komen. Zijn prestaties achter het stuur zijn van doorslaggevend belang voor een
betrouwbaar transport en een veilige, zuinige rijstijl. Daar moet de werkplek helemaal op zijn ingericht.
In de nieuw vormgegeven MAN-cockpit zit alles op de juiste plaats. De instrumenten zijn overzichtelijk en schakelaars die vaak en snel bediend moeten

worden bevinden zich dichtbij de bestuurder. Bij elkaar horende functies werden gegroepeerd in schakelgroepen, voor een intuïtieve bediening. Die
bevinden zich bij alle voertuigen en uitvoeringen op dezelfde plaats, om de bediening bij een voertuigwissel te vereenvoudigen.

De draaischakelaar

voor de geautomatiseerde versnellingsbak MAN TipMatic bevindt zich in het gezichtsveld van de bestuurder. Alle belangrijke schakelaars voor de
®

bediening bevinden zich nu op het hoofdbedieningspaneel. Een bijkomend optioneel schakelpaneel kan later aangevuld worden met relevante functies
voor opbouwen. Boven de bestuurder, en daardoor ook tijdens het rijden gemakkelijk bereikbaar, bevindt zich het toetsenpaneel voor basisfuncties
als bijv. de binnenverlichting.

In het middelpunt: het combi-instrument met een nieuw, vierkleurig LCD-display. Het 4" kleurenbeeldscherm heeft een hoge resolutie. Gekleurde
weergaven ondersteunen de leesbaarheid en de oriëntatie. Wanneer bijv. geactiveerde hulpsystemen en waarschuwingen om aandacht vragen kan

dat sneller worden waargenomen, een digitale snelheidsweergave vult de analoge weergave aan. Bovendien zijn de kleuren van de menu's en
bedieningselementen afgestemd op het infotainmentsysteem MAN Media Truck. Op het bedieningspaneel van de airco hebben de weergaven een
witte achtergrond en door het grotere contrast kunnen ze nu beduidend gemakkelijker worden afgelezen.

Bovendien profiteert de bestuurder in de MAN TGX ook van een met 1,5 dB verlaagd binnengeluid ten opzichte van de reeks van vorig jaar.
Dat verbetert de werkomstandigheden en het comfort nog meer.

PUUR ENTERTAINMENT.
Met het nieuwe infotainmentsysteem MAN Media Truck biedt MAN praktische functies.
De standaardvariant is voorzien van een 5"-TFT-touchscreen met SD-kaartsleuf. Desgewenst is het systeem ook leverbaar met
handsfree-unit, Bluetooth Audiostream, USB-/AUX-ingang en digitale radio DAB+. De versie MAN Media Truck Advanced biedt bovendien een groter
7"-display, spraakbesturing, een handsfree-unit, videoweergave via USB en SD en verkeersinformatie via radio. De versie MAN Media Truck Navigation
beschikt over een speciaal navigatiesysteem voor vrachtwagens. Bovendien bieden de uitvoeringen MAN Media Truck Advanced en Navigation 'Twin
Pairing': daarmee kunnen twee mobiele telefoons met het systeem verbonden worden. Beide varianten kunnen bovendien worden geleverd met een
voorbereiding voor een achteruitrijcamera (maximaal twee camera-interfaces).
Nieuw is de 'Mirror Link'-functie. De gebruikersinterface van mobiele apparaten wordt overgedragen op het infotainmentsysteem en kan hiermee en
via het multifunctioneel stuurwiel veilig bediend worden (aansluiting via USB-kabel). Ook snelheidslimieten worden nu voortdurend weergegeven op
het navigatiesysteem (voor zover ze bekend zijn in de kaartgegevens). De digitale radio (DAB/DAB+) kan via spraakbesturing ingeschakeld en bediend
worden.

MAN Truck & Bus NV
Brusselsesteenweg 406
1730 Kobbegem
www.truck.man.eu

D111.3570 · pe 091745 · Printed in Belgium
Tekst en afbeeldingen zijn niet-bindend. Wijzigingen op basis van technische verbeteringen
voorbehouden. Alle informatie in deze tekst komt overeen met de situatie bij het ter perse
gaan.

MAN Truck & Bus – een onderneming van de MAN Groep

