
TÄMÄ EI OLE VAN. 
TÄMÄ ON MAN.
Uusi MAN TGE.



KOSKA TÄMÄ EI 
OLE EVÄSRETKI.



Louhokselta rakennustyömaalle,
metsästä kaupunkiviidakkoon —
ulkona työskentely on kovaa peliä.
Kun meno muuttuu rajuksi tarvitaan
ajoneuvo, jossa on todellista puhtia.

Siksi MAN lanseeraa täysin uuden
ajoneuvon kevyiden hyötyajoneuvojen 
segmenttiin. MAN TGE -malliin on 
saatavissa laaja valikoima räätälöityjä 
päällirakenteita, jonka johdosta se on 
hyvinvarustettu suoriutumaan kaikista 
tehtävistä. Tässä ei suinkaan ole 
kaikki mitä MAN TGE -mallilla on
tarjottavanaan: yli 100 vuoden hyöty-
ajoneuvokokemuksella kattavat 
MAN -palvelut on räätälöity 
vaatimuksiisi ja toimintaasi sopiviksi. 
Huoltokorjaamoiden pitkien aukiolo-
aikojen ja 24/7 tiepalvelun lisäksi 
mobiilipalvelumme tekevät  
päivittäisestä työstäsi helpompaa. 
Lue lisää tästä poikkeuksellisesta 
uudesta hyötyajoneuvosta, joka on 
kaikkea muuta kuin tavanomainen 
pakettiauto.



Heti noustuasi kyytiin sinulle selviää, että tämä ei ole
tavallinen pakettiauto. Pitkälle kehitetyt säilytystilat ta-
kaavat sen, että kaikelle on paikkansa, aina työhanskoista 
mittanauhaan. Kojelaudassa on neljä mukitelinettä, kaksi 
12 V pistorasiaa¹, kaksi 230 V pistorasiaa¹ sekä kaksi 
USB-porttia¹.

Istuinvaihtoehtoja on useita vaihdellen vakiomallisista 
istuimista uskomattoman ergonomiseen Comfort Ergo 
-istuimeen. Istuimiin on mahdollista saada hierontatoiminto 
ja sähkötoimiset säädöt lisävarusteena. Sisustus on 
viimeistelty Infotainment -järjestelmällä¹, jossa on 
8-tuuman kosketusnäyttö ja sitä voidaan käyttää myös 
äänikomennoilla. Se voidaan yhdistää mihin tahansa SD/
USB -laitteeseen ja linkittää älypuhelimeen ja lukuisiin 
sovelluksiin.

¹Lisävaruste



TYÖTEHTÄVÄ OTTAA
 KUSKIN PAIKAN.



ROPPAKAUPALLA
KUORMATILAA.



Kun kyse on kuormatilasta uusi MAN TGE todella pää-
see oikeuksiinsa. Pakettiautona se on saatavissa kolmel-
la eri pituudella ja korkeudella kuormatilan ollessa jopa 
18,4 m³. Sidontakiskot ovat valittavissa lattiaan, kattoon, 
sivuseiniin ja väliseinään. Seinäverhous on tehty vanerista 
tai lisävarusteena saatavasta kovamuovilevystä. Tasaisesti 
jakautunut, kirkas LED-valaistus on vakiovaruste. MAN 
TGE saa bonuspisteitä matalasta kuormauskorkeudesta, 
erityisleveästä liukuovesta (131,1 cm) ja jopa 3,5 tonnin 
vetokyvystä. Alusta- ja pakettiautomallit ovat saatavissa 
kolmessa eri pituudessa. Alustamallit lyhyellä ohjaamolla 
tai miehistöohjaamolla ja sen päällirakennettavan rungon 
pituus on jopa 4,7 m.



Turvallisuus ensin: sekä työssä, että matkalla. Uusi MAN
TGE on varustettu laajalla valikoimalla innovatiivisia
turvallisuusjärjestelmiä, joiden avulla voit keskittyä käsillä
olevaan työhön.

1 – Hätäjarrutusavustin (VAKIO)
Hätäjarrutusjärjestelmä valvoo edessä ajavaa liikennettä ja
varoittaa liian lyhyistä väleistä jarruttamalla automaattisesti.
Näin voidaan estää vakavat onnettomuudet tai peräänajot.
Automaattivaihteistossa jopa pysähtymiseen johtava jarrutus
on mahdollinen.

2 – Pysäkointiavustin¹
Kädet irti ohjauspyörästä. Pysäköintiavustin huolehtii
työläästä ohjauspyörän kääntämisestä ja ohjaa MAN
TGE:n pienimpäänkin koloon. Sinulle jää ainoastaan kaasu- 
ja jarrupolkimen käyttö – energiaa säästyy varsinaiseen
työhön.

3 – Törmäyksenestoavustin¹
Yli 10 km/h nopeuksissa, törmäyksenestoavustin valvoo 16
ultraäänianturillaan ympäristöä ja varoittaa pylväistä, seinistä
ja jopa jalankulkijoista. Jos jotakin on tiellä ajoneuvoa
pysäköitäessä tai käännettäessä, järjestelmä antaa optisen
ja akustisen hälytyksen.

4 – Kaistavahti¹
Kaistavahti kytkeytyy itsenäisesti päälle 65 km/h 
nopeudessa. Kun ajatukset ovat vielä töissä tai jo kotona,
riski tahattomaan ajokaistalta poikkeamiseen kasvaa. 
Kaistavahti auttaa pitämään ajoneuvon kaistallaan, koska se 
ajattelee aktiivisesti. Ja ohjaa aktiivisesti.

¹Lisävaruste



UUSI 
TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖSI.



Leijona - logomme on aina 
herättänyt kunnioitusta 
hyötyajoneuvojen joukossa. 
MAN edustaa käytännöllisiä, 
suoraviivaisia, innovatiivisia ja ennen 
kaikkea asiakaslähtöisiä ratkaisuja 
koko kuljetus- ja logistiikka-
alalla. Uusi MAN TGE edustaa 
innovatiivista virstanpylvästä 
kevyen hyötyajoneuvosegmentin 
historiassa. Yksi asia kuitenkin säilyy 
ennallaan: laaja kokemuksemme 
hyötyajoneuvoista, joka ulottuu 100 
vuoden päähän ajassa taaksepäin. 
Pitkän kokemuksemme ansiosta 
tunnemme alan haasteet ja pystymme 
vastaamaan niihin.

LEIJONAN
SYDÄN.



LEIJONAN
SYDÄN.



Se ei ole ainoastaan vahva — se
myös näyttää siltä. Pakettiauton 
etuosasta käy heti selväksi, että 
uusi TGE on todellinen MAN. 
MAN TGE on vakuuttava ja kutsuu 
nousemaan kyytiin ja käynnistämään 
moottorin heti, kun näet sen. 
Lisävarusteena saatavat LED-
ajovalot ovat silmiinpistävä lisä, 
joka kääntää kaikki yöajan matkat 
päiväretkiksi. Suuri tuulilasi ja kapeat 
A-pilarit varmistavat, että nautit 
kaiken kattavasta näkyvyydestä. 
Näkyvyyttä parantaa entisestään 
suuret taustapeilit, joissa on 
laajakulmatoiminto. Virtaviivaisen 
ulkonäön myötä ilmanvastuskerroin 
on alhainen, jonka johdosta ajo-
neuvo on polttoainetaloudellinen. 
Mutta älä huoli, virtaviivainen 
muotoilu ei uhraa tilaa. 



Kova maasto ei pärjää MAN 
TGE:lle. Uuden sukupolven 2.0 
-litraiset dieselmoottorit ovat 
teholtaan 75 - 130 kW yhdistettynä 
jopa 410 Nm:n vääntömomenttiin. 
Ajoneuvoon voit valita 8-vaihteisen 
automaattivaihteiston tai 6-vaihteisen 
manuaalivaihteiston. Lisää tähän 
kolme erilaista vetotapaa, joilla 
jokaisella on omat etunsa eri
tehtävissä. Etuveto tekee 
työsi helpommaksi jo ennen 
käynnistämistä: erityisen matala 
kuormauskorkeus tekee lastauksesta 
ja kuorman purkamisesta helppoa. 
Etuvedon ansiota on myös 
lisääntynyt kuormatilan korkeus ja 
pienempi omapaino. Neliveto kulkee 
kevyesti kivisillä teillä, jyrkissä
mäissä ja pehmeillä pinnoilla. 
Takavedossa on joko yksittäiset 
tai paripyörät taka-akselistossa  
varmistamassa erinomaisen pidon, 
vaikka pakettiauto on raskaasti
kuormitettu tai vetää isoa lastia. 
Maksimi kokonaispaino on 5,5 
tonnia. Toisin sanoen, MAN TGE on 
rakennettu raskaille kuormille.

EI TARVITSE TIETÄ
KULJETTAAKSEEN.



TOISELTA NIMELTÄÄN 
TRANSFORMER.



Uusi TGE avaa rajattomat mahdollisuudet päivittäiseen
työhön, riippumatta siitä missä olet. Toimiala-
osaamisemme, vuosien kokemus ja yhteistyö päälli-
rakennevalmistajien kanssa tarkoittaa sitä, että 
kykenemme tarjoamaan parhaat mahdolliset ratkaisut 
kaikenlaiseen kuljetustoimintaan.

MAN TGE voidaan muuntaa juuri sellaiseksi kuin 
haluat - kippiautosta henkilönostimeen, ambulanssiksi 
tai huoltoautoksi. Kerro meille mitä tarvitset niin me 
kerromme kuinka se tehdään.

   

 

  

vaihtolavalaite hinausauto keinukippilaite

hälytysajoneuvo lasitelineet henkilönostin

umpipakettiauto perälautanostimella kippilava kippilava ja nosturi

kylmäkuljetusauto miehistöohjaamo miehistöohjaamo kapellilavalla

matkailuauto ambulanssi jakeluauto



HUOLTO NOUDATTAA
AIKATAULUA:
SINUN.



Aika on rahaa, joten varmistamme, että 
palvelumme ovat tarpeisiisi yhtä joustavasti 
ja yksilöllisesti räätälöityjä kuin MAN TGE 
itse. MAN on tarjonnut hyötyajoneuvoille 
huoltopalveluita vuosikymmeniä, joten sinulle 
on hyötyä laajasta osaamisestamme. 
Tarjoamme yksilölliset MAN 
-huoltosopimukset ja aina saatavilla olevat 
MAN -alkuperäisvaraosat. Kiitos pitkien 
aukioloaikojen ja yli 1100 MAN -huoltopisteen 
ympäri Eurooppaa, mikään ei pidä sinua 
kauaa pois töistä. Liikkumisturvan ja Mobile24 
-tiepalvelun ansiosta et koskaan jää pulaan.

Myyntiedustajamme avustavat sinua MAN 
TGE -malliin liittyvissä kysymyksissä ja antavat 
kattavia neuvoja rahoitustarjouksista ja vanhan 
ajoneuvonne vaihdosta. He jopa tulevat
luoksesi niin halutessasi. 



Tekniset tiedot

Painoluokat: Moottorit:
Vetotavat: etuveto, takaveto, neliveto. Vaihteistot: manuaali (6-vaihteinen), automaattivaihteisto (8-vaihteinen)

Pakettiauto Ikkunapakettiauto

Normaali Keskipitkä Pitkä Normaali Keskipitkä

 

Normaali

Korkea

Superkorkea

Alusta Avolava

Normaali Keskipitkä Pitkä Normaali Keskipitkä Pitkä

lavan pituus: lavan pituus: lavan pituus: 

Lyhyt ohjaamo

  

Miehistöohjaamo



OHITTAMATON.
MAN TGE on ainutlaatuinen monella tavalla. Se yhdistää rajattomat mahdollisuudet ja erinomaisen palvelun. Ja se on melkein täällä. 
Alkuvuonna 2018 voit alkaa muuttamaan työskentelytapaasi, työskentelit millä alalla tahansa. Osoitteesta www.van.man/fi saat lisätietoja.



VV-Auto Group Oy
MAN-maahantuonti

Tikkurilantie 123
01530 VANTAA
www.mantruckandbus.fi

MAN Truck & Bus – A Company of the MAN Group

Painettu Suomessa. Teksti ja kuvat sitoumuksetta. Oikeudet teknisestä kehityksestä 
johtuviin muutoksiin pidätetään. Kaikki tämän painotuotteen tiedot vastaavat painohet-
ken tilannetta.


