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PÄIVÄ PÄÄTTYY 
SIIHEN, ETTÄ VAIN 
TYÖ ON LOPUSSA.



MAN TGE:llä on takanaan toden-
näköisesti enemmän hyötyauto-
kokemusta kuin millään toisella 
pakettiautolla. 
Oli kyse rakennusalasta, metsänhoido-
sta, henkilökuljettamisesta tai maansiir-
rosta, tämä ajoneuvo selviää maastos-
sa kuin maastossa. MAN TGE on 
saatavissa monissa eri kokoonpanois-
sa tarjoten runsaasti digitaalisia 
ominaisuuksia. Tähän pakettiautoon 
sisältyy asiakaslähtöinen palvelu, joka 
varmistaa, että työ tulee aina oikein 
tehdyksi. 
Yli vuosisadan ajan MAN on ollut 
maailman johtava hyötyajoneuvojen 
valmistaja - joten kukaan muu ei tunne 
tarpeitasi paremmin. 
24 tunnin huoltopalvelu on aina paikalla 
kun tarvitset meitä. Lue lisää kuorma-
autosta pakettiautojen joukossa. 

Uusi MAN TGE.   |  5



ROPPAKAUPALLA
KUORMATILAA.

Mitä ikinä kuljetatkaan, MAN TGE 
pakettiauto takaa, että kuormasi 
saapuu turvallisesti perille. 
MAN TGE:n avara, jopa 18,4 m³ 
tavaratila tarjoaa paljon tilaa käytet-
täväksi. 14 kiinnityspistettä ja sidon-
takiskot¹ sulautettuna lattiaan, sivu-
seiniin, takaseinään ja kattoon pitävät 
kaiken kuljetettavan oikeilla paikoillaan.  
Kuormatilan kattokannattimet¹ 
tarjoavat lisävarastotilaa.  
Elektromekaaninen ohjaustehostin ja 
monipuoliset avustinjärjestelmät 
lisäävät turvallisuutta ja parannettua 
dynamiikkaa merkitsevästi. Tässä 
pakettiautossa kuljettaja on aina 
turvassa ja yhtä hyvinvoiva kuin sen 
kuljettama kuorma.

¹ Lisävaruste. 

|    Uusi MAN TGE.6





KOSKA TÄMÄ EI   
 OLE EVÄSRETKI.



MAN TGE -alusta on rakennettu 
käytännössä kaikkiin haasteisiin. 
Oli ajoneuvo sitten konfiguroitu 
avolavaksi rankkoihin työpäiviin 
rakennustyömaalla tai kippilavaksi, tai 
kippilavalla ja nosturilla, keinukippilait-
teella, hinausautoksi tai henkilönosti-
mella - MAN TGE kaikissa muodois-
saan ja versioissaan on luotettava 
kumppani kaikkeen työhön. Miehistö-
ohjaamoon voit ottaa mukaasi jopa 
kuusi matkustajaa. 

Uusi MAN TGE.   |  9



HENKILÖKULJETUKSEN 
HERRASMIES.  



HENKILÖKULJETUKSEN 
HERRASMIES.  

Henkilökuljetuksessa MAN TGE:llä 
on paljon yhteistä isoveljiensä 
kanssa.  
Huomattava istuinmukavuus, 
säädetty jousitus ja ilmastointivaih-
toehdot varmistavat, että kaikki 
nauttivat kyydistä. Ikkunapakettiau-
tossa¹ on tilaa yhdeksälle henkilölle 
sisältäen kuljettajan. Istuinkokoon-
panojen monet vaihtoehdot tarjoavat 
täyden joustavuuden kaikille 
matkustustarpeille. 

¹ Saatavissa myöhemmin.

Uusi MAN TGE.   |  11





HANKI ITSELLESI
MUKAVA TYÖ!

Olit sitten menossa töihin, raken-
nustyömaalle tai aikeissa pitää 
hyvin ansaitun tauon, uusi MAN 
TGE on todellinen ammattilainen 
joka menee kaikkialle minne 
sinäkin.
Kuljettajan uusi ergonominen työase-
ma tarjoaa sinulle vertaansa vailla 
olevaa mukavuutta ajossa, jopa 
kivisillä ja epätasaisilla teillä. Sama 
pätee multimediajärjestelmään¹, jota 
voidaan mukavasti ohjailla äänikomen-
noilla - sallien sinun keskittää huomion 
tiehen. Nerokkaan monipuoliset säilytys-
lokerot ja -tilat pitävät työpäiväsi 
järjestyksessä. 

¹ Lisävaruste.

Uusi MAN TGE.   |  13
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Varastointijärjestelmä.
Tämän pakettiauton tavallisesta poikkeava sisustus 
erottaa sen välittömästi muista.
Kehittyneessä säilytyskonseptissa on paikka kaikelle mitä 
tarvitset työhanskoista viivottimeen. Erityisen suuret ja 
syvät säilytystilat ovat koko tuulilasin pituudelta sen 
alapuolella, lisäksi säilytyslokeroita ja alueita on sijoitettu 
katonrajaan, tilavat hansikaslokeron yläpuolelle ja oviin.  
MAN TGE:ssä on vielä lisää säilytystilaa kääntyvän istuimen 
alla. Käytännölliset säilytyslokerot ja pitimet ovat myös 
saatavissa taittuvaan etumatkustajien tuplaistuimen 
takaosaan¹. Kojelaudassa on kaksi mukitelinettä, kuljettajan 
ja etumatkustajan puolilla, kaksi 12 V pistorasiaa ja mini-
liitäntä. 12 V lisäliitännät ja 230 V pistorasia ohjauskonsolis-
sa ovat saatavissa lisävarusteena.

 1  USB- ja miniliitäntä¹
 2   Säilytystilaa penkin alla
 3  230 V pistorasia¹
 4   Taittuva penkin tausta mukitelinein,
       tablettitelineellä ja säilytyslokero¹
 5   Säilytystilaa ovissa
 6   Mukiteline
 7   12 V pistorasia¹
 8   Lukittava hansikaslokero¹
 9   Pitkälle kehitetty säilytysjärjestelmä osastottain
10   Säilytyslokerot tuulilasin yläpuolella¹

¹ Lisävaruste.

1

2

3

4

5
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Infotainment.
Infotainment -järjestelmä tekee tällä pakettiautolla 
ajamisesta tavallisesta poikkeavan kokemuksen. 
Järjetelmää käytetään kahdeksan tuuman kosketusnäytöllä 
tai äänikommennolla. Radio- ja navigaatiotoimintojen lisäksi 
infotainment- järjestelmään kuuluu yksi tai valinnaisesti 
useampi USB-portti ja enintään kaksi SD-korttipaikkaa. 
Tietenkin voit myös liittää älypuhelimen järjestelmään.

“MAN Media Van” radiojärjestelmä
Tämä järjestelmä sisältää yksivärisen TFT-näytön, kaksi 20 
watin kaiutinta, SD-korttipaikan, AUX-IN-portin, USB-portin 
ja Bluetooth-yhteyden matkapuhelimiin.

1 – “MAN Media Van Advanced“¹ radiojärjestelmä
Tämä järjestelmä sisältää värillisen 20,8 cm (8") TFT-koske-
tusnäytön, jossa on läheisyysanturi, MP3- ja WMA-yhteen-
sopiva CD-soitin, neljä 20 watin kaiutinta, SD-korttipaikka, 
AUX-IN-portti, USB-portti kojelaudassa, Bluetooth-yhteys 

matkapuhelimiin ja kaksoisviritin mahdollistaa erinomaisen 
radiovastaanoton.

“MAN Media Van Navigation“¹ navigointijärjestelmä
Tämä laajennettu MAN Media Advanced -versio sisältää 
navigointitoiminnon ja toisen SD-korttipaikan karttatietoja 
sisältävän SD-kortin asettamiseksi.

1



Ilmastointi.
Uudessa MAN TGE -pakettiautossa tunnet olosi aina 
mukavaksi työskennellessäsi.
Voit valita manuaalisen Climatic-säätimen tai täysin au-
tomaattisen Climatronic¹-ilmastoinnin. MAN TGE -kombissa²  
kattolevyn alla kulkeva ilmakanava pitää matkustajasi 
mukavana. Kanavan ilmavirtausta voidaan säätää erikseen 
erillisellä säätimellä. Sävytetyt, eristävät ikkunat¹ myös 
pitävät lämpötilan miellyttävänä matkustamossa. Riippumat-
ta siitä, mihin ollaan menossa ja millaisella säällä, uudessa 
MAN TGE:ssä voi aina luottaa miellyttävään työilmapiiriin.

Lämmitys ja ilmanvaihto
Lämmitys ja ilmanvaihto tilattavissa erikseen.

2 - Climatic (manuaalinen säädin)
Tämä puoliautomaattinen ilmastointijärjestelmä käyttää 
sisätunnistinta lämpötilojen ohjaamossa pitämiseen valitulla 
tasolla. Vakiovaruste Suomessa.

3 - Climatronic¹ (automaatti-ilmastointi)
Tällä järjestelmällä lämpötiloja voidaan säätää erikseen 
kahdella tai kolmella eri vyöhykkeellä, mukaanlukien 
kuljettajan, etumatkustajan ja tavaratilan/matkustamon.
Järjestelmä huomioi auringonvalon ja ulkolämpötilan 
voimakkuuden ja säätää ilmastoinnin sen mukaiseksi. 
Automaattinen ilmankierrätys, ilmanlaatuanturi, lisätuule-
tusaukot kattolinjassa* ja lisävarusteena saatava lisälämmitys 
takaavat matkustusmukavuuden.

3

2

¹ Lisävaruste. ² Saatavissa myöhemmin. Uusi MAN TGE.   |  17



Istuimet.
MAN TGE tarjoaa vaikuttavan valikoiman vaihtoehtoja 
istuinmukavuuteen.
Saatavilla on kuusi eri istuinvaihtoehtoa, joista "Standard", 
"Comfort” (vakiovaruste) tai "Comfort Plus”1 ovat saatavissa 
kääntyvinä istuimina². Erityisen ergonominen “ergoComfort”1 
-istuin, jolla on AGR -hyväksyntä ja jopa hierontatoiminnolla 
varustettu “ergoActive”1 vastaavat vaativan kuljettajan 
toiveisiin. Tarjoamme myös laajan valikoiman istuinverhoilu-
vaihtoehtoja. Valitse a) erittäin kulutusta kestävä ja pitkäikäin-
en "Marathon"1, joka on suosittu hyötyajoneuvoissa, b) 
vakiokangasistuimet "Toronto Grid" tai c) korkealaatuinen 
"Mesh"1 istuinverhoilu synteettisestä nahasta.”

1 - Miehistöohjaamon takaistuin
Mitä suurempi tiimi, sen nopeammin työ tulee tehdyksi.
Takaistuimella on tilaa neljälle lisämatkustajalle. 

2 - Kuljettajan istuin “Comfort Plus”1 

Kuljettajan istuin "Comfort Plus" sisältää sähköisesti sää-
dettävän nelisuuntaisen ristiselän tuen sekä taitettavat 
käsinojat molemmin puolin. Se tekee ajosta ajon pitkillä, 
kuoppaisilla teillä mukavammaksi kuin koskaan.

 ¹ Lisävaruste. ² Saatavissa viikosta 50, 2017 alkaen.  ³ Painoprosessi saattaa aiheuttaa painovärin eroavaisuuteen todellisesta väristä.

1

2

a

b

c

|    Uusi MAN TGE.18



Istuinkokoonpano.
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Kuormatila.
MAN TGE:n mitat ovat kaikki mitä pyydät.
MAN TGE -pakettiautoon on valittavissa kaksi eri akseliväliä, 
kolme pituusvaihtehtoa ja kolme eri korkeutta - kuormatilan 
koon ollessa enintään 18.4 m³. Versiosta riippuen, ajoneuvon 
pituus vaihtelee 5,99-7,39 metrin välillä ja korkeus 2,35-2,83 

metrin välillä. Kokonaispaino on enintään 5,5 tonnia¹. Lisäksi 
3,5 tonnia voidaan kuljettaa perävaunulla. Alustasta on myös 
saatavissa kaksi eri malliversiota, joko alustaohjaamolla tai 
miehistöohjaamolla. Alusta runkoelementillä on saatavissa 

tehdasvalmisteisena neljässä eri pituudessa, runkorakenteen 
ollessa enintään 4,7 metriä pitkä.

¹ Available at a later date.

Suuri
kuormauskapasiteetti

Määritetty kuormitustilavuus viittaa etupyörävetoon.

Uusi MAN TGE.   |  21



5

3

6

5

2

77

5



2

3

4

1

3

Kuormatila on varustettu vahvalla puulattialla¹ tai yleislattialla¹, jonka avulla voit 
nopeasti asentaa tai poistaa hyllyjärjestelmän tarpeen mukaan.
Voit valita kiinnitysrautojen asennuksen kuormatilan lattialle, kattoon, sivuseinille tai 
väliseinään. Seinäelementteihin on valittavissa laminoitu puu tai synteettinen, kaksiker-
roksinen lamellipaneeli. Kuormatilaa valaisee upeasti kirkkaat LED-valot. MAN TGE:ssä 
on myös matala kuormauskynnys ja erityisleveä liukuovi 1 311 mm oviaukolla. 

Sisätilat: 
1 – Kokoonpano 

Kuusioruuvien suuri määrä M6-ruuveille mahdollistaa hyllyjen ja kaappien helpon 
asentamisen ikkunatilojen ylä- ja alapuolelle. 

2 – Matala lastausreunus² 
Etuveto yhdistettynä matalaan 100 mm kuormauskorkeuteen helpottaa lastaamista ja 
purkamista. Saatavana on myös lisäaskelma¹ koko ajoneuvon takaosan pituudelta tai 
oikealle puolelle, mikäli ajoneuvossa on vetokoukku.

3 – Kiinnityskiskot ja kiinnityspisteet¹ 
Kiinnityskiskot voidaan asentaa tarvittaessa kuormatilan lattialle, kattoon, sivuseiniin tai 
väliseiniin. Lattiaan asennetut kiinnityspisteet ovat vakiovaruste.

4 – Sisäkattoon asennetut telineet¹
Tarjoaa helpon varastointipaikan pitkille tavaroille. Telineen molempia osia voidaan 
liikuttaa ajoneuvon katon suuntaisesti ja säätää sopiva pituus kaikille kuljetettaville 
tuotteille. Telineet voidaan irrottaa kun niitä ei tarvita.

5 – Lattia- ja seinäelementit¹ 
Tukeva puulattia tai innovatiivinen yleislattia: laminoidusta puusta tai synteettisistä 
kaksoisseinälevyistä valmistetut seinäpaneelit (valinnainen).

6 – Kuormatilan valaistus
Kirkkaat ja pitkäikäiset LED-valot ovat vakiovarusteena.

7 – Oven avauskulma
Takaovet avautuvat joko 180° tai 270°; erityisleveä sivuliukuovi aukeaa 1 311 mm 
leveydeltä.

¹ Lisävaruste. ² Luku viittaa etuvetoiseen TGE-pakettiautoon verrattuna taka- tai nelivetomalleihin. Uusi MAN TGE.   |  23



Muotoilu edestä ja takaa.
Ensimmäinen asia mikä MAN TGE:ssä kiinnittää huomio-
si on se, että se kiinnittää huomiosi.
Valinnaisten LED-ajovalojen ja LED-päiväajovalojen avulla 
MAN TGE kääntyy yhtä tehokkaasti, kuin se pitää sinut 
turvallisesti ajoradalla yöllä ajettaessa. Erityisen kapeat 
A-pilarit ja suuri tuulilasi varmistavat, että näet kauas ja 
laajalti. Erittäin suuret taustapeilit laajakulmatoiminnolla 
tekevät matkastasi vielä turvallisemman. Pakettiauton 
hämmästyttävä aerodynamiikka johtaa alhaiseen ilmanvas-
tuskertoimeen ja merkittäviin polttoainesäästöihin. 

Ajovalot: Lisävarusteena saatavana LED-ajovalot 
ja LED-päiväajovalot. 

Jäähdyttimen säleikkö: Silmäänpistävä MAN-
leijona on upotettu korkeakiiltoiseen kromileikkaukseen.

Taustapeilit: Suuret taustapeilit, vakiona Suomessa 
sähkösäätöisenä, taittuvina, lämmityksellä ja laajalla 
katselukulmalla sekä iskuja kestävällä suuntamerkkivalolla 
varustettuna.

|    Uusi MAN TGE.24





Vanteet. 

Uuden MAN TGE:n pitävät sinut tyylik-
käästi liikkeessä. Voit valita: kevytmetalli-
vanteet tai teräksiset vanteet keskiökap-
seleilla tai täysikokoisilla pölykapseleilla. 

a Teräksiset vanteet pölykapselein¹
b  Teräksiset vanteet keskiön kapselilla¹ 
c Kevytmetallivanteet¹ 

Värivaihtoehdot.
Uusi MAN TGE on kuin käyntikortti 
pyörien päällä:
oli se sitten perus-, metalli-, tai helmiäisväri  
tai erikoismaali - nyt voit näyttää todellisen 
värisi ja tehdä upean vaikutelman.

1 Ontario Green
2 Deep Ocean Blue
3 Candy White
4 Indium Grey metallic¹
5 Neon Orange
6 Deep Black pearl effect¹
7 Cherry Red
8 Reflex Silver metallic¹

Jos Candy White ei ole sinulle tarpeeksi 
makea tai Deep Black vähän liian kirkas, 
me tarjoamme laajan valikoiman muita 
värivaihtoehtoja joista valita.

b

c

a

¹ Lisävaruste.

2

|    Uusi MAN TGE.26



7

6

8

5
4

3

1



OLISIVAT RAKENTANEET 
ROOMAN PÄIVÄSSÄ.





Uusi MAN TGE on aina sulava kuljettaja - jopa 
vaikeimmissa olosuhteissa. 
Kaksi akselivälivaihtoehtoa, kolme pituutta ja kolme 
korkeutta tekevät siitä täydellisen valinnan riippumatta siitä, 
mikä työ on kyseessä. Akselivälien pituudet ovat 3 640 mm 
ja 4 490 mm. Kuormatilan pituudet¹ vaihtelevat 3 450 mm 

- 4 855 mm välillä ja korkeudet² 1 726 mm - 2 196 mm 
korkeuteen. Valitessasi suurimman korkeuden ja pituuden 
on enimmäistilavuus 18.4 m³. Alustan ansiosta rungon 
enimmäispituus on 5 570 mm lyhyellä ohjaamolla ja 4 300 
mm miehistöohjaamolla.  Lisäksi 3,5 tonnia voidaan 
kuljettaa perävaunulla. 3,5 tonnin enimmäishyötykuorma on 

erityisen vaikuttava. MAN TGE voi kantaa lähes 1,5 tonnin 
hyötykuorman pakettiautona ja lähes 1,8 tonnin kuorman 
alustaversiona. 

¹ Pituus mitattuna ajoneuvon lattiasta sis. aluslattialokeron joka ulottuu jakajaseinän ohi. Kuormauspituus on lyhyempi kuormatilan yläosassa ²  etuvetomallissa.|    Uusi MAN TGE.30



MAN TGE-pakettiauto.

MAN TGE-alusta, miehistöohjaamo. MAN TGE-alusta, lyhyt ohjaamo.

MAN TGE-ikkunapakettiauto.²

¹ Esitetyt mitat viittaavat ajoneuvoihin, joissa on etuveto ja tehdasvalmisteinen alusta ja runko. ² Saatavissa myöhemmin.

Vaihtoehdot¹

Superkorkeat mallit saatavissa myöhemmin.
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Päällirakenteet.
Riippumatta työn haasteista tai 
siitä mihin se sinut vie: 
Alan asiantutemuksemme, vuosien 
kokemus ja laaja päällirakentajien 
verkosto pystyvät tarjoamaan 
täydellisen ratkaisun yrityksellesi. 
MAN TGE voidaan määritellä 
vastaamaan tarpeitasi kippilavalla, 
henkilönostimella, ambulanssina tai 
liikkuvana työpajana. Kerro vain 
meille mitä tarvitset ja me huoleh-
dimme lopusta.

Tehdasvalmiit 
päällirakenteet.

Kukaan ei halua odottaa uuden 
ajoneuvonsa toimittamista, 
etenkään silloin kun se on MAN 
TGE.
Siksi tarjoamme laajan valikoiman 
alakohtaisia ja yksilöllisiä päällirakenteita 
suoraan tehtaalta. Voit määritellä MAN 
TGE:n omien vaatimustesi mukaiseksi. 
Olipa kyseessä alusta lavalla tai 
kippilavalla tai esiasennettu jäähdytys-
laitteisto – me toimitamme ajoneuvosi 
niin nopeasti ja tehokkaasti, että et 
huomaa odottaneesi. Ne, jotka eivät voi 
odottaa  paria päivää pidempään uutta 
MAN TGE -ajoneuvoaan, voivat valita 
sopivan varastovalikoimastamme.

* Erillinen ohjauspaneeli joka on käytettävissä kuljettajan istuimelta tai ajoneuvon ulkopuolelta.

*
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Esimerkiksi metsänhoitotyö 
aiheuttaa MAN TGE:lle täysin 
erilaiset vaatimukset kuin 
jakelutehtävät. 
Siksi tiivis työskentely MANin kanssa on 
parasta yrityksellesi. Meillä on yli 
vuosisadan kokemus kuljettamisesta ja 
laaja päällirakennetoimittajaverkostom-
me on valittu huolellisesti tiukkojen 
laatuvaatimusten mukaisesti. 

Esimerkkejä eri konfiguraatioista:
 1   Vaihtolavalaite
 2   Hinausauto
 3  Keinukippilaite
 4  Hälytysajoneuvo
 5  Lasitelineet
 6  Henkilönostin
 7   Umpipakettiauto perälautanostimella
 8  Kippilava
 9  Kippilava ja nosturi
 10  Kylmäkuljetusauto
 11  Miehistöohjaamo
 12  Miehistöohjaamo kapellilavalla
 13  Matkailuauto
 14  Ambulanssi
 15  Jakeluauto

|    Uusi MAN TGE.34
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Miehistöohjaamo avolavalla   
lisävarusteineen.

Voit luottavaisin mielin ottaa vaikeimpiin tehtäviin 
lisävarusteena saatavan MAN TGE -alustan, jossa on 
alustaohjaamo tai miehistöohjaamo. Ei ole väliä millaisia 
yllätyksiä päivällä tai säällä on sinua varten varastossa 
- tämän monipuolisen ajoneuvon kanssa olet turvassa. 

1 – Säilytyslaatikko¹
Paras laatikko lavalle: säilytyslaatikko alustan lavalle. Se 
suojaa luotettavasti kuormaasi tuulelta ja luonnonvoimilta, 
tekemällä MAN TGE:stä käyttöajoneuvon vailla vertaistaan. 
Säilytyslaatikoita on saatavilla rakenteiden pääli- ja 
alapuolelle.

2 + 3 – Suojapressu ja kehikko¹
Tämä rakenne näyttää aina hyvältä: vankka runkorakenne 
kiinnitettävillä palkeilla muuttaa MAN TGE:n kuorma-autoksi, 
joka on valmis mihin vaan. Korkealaatuinen suojapeite 
suojaa tavarasi tehokkaasti rankkasateelta ja tuulenpuus-
kilta. Kehikko ja suojapeite on saatavissa eri korkeuksilla ja 
väreillä. Suojapeite on varustettu integroiduilla valonauhoilla.

¹ Lisävaruste.
Kuvat ovat esimerkkejä.

2

1

3
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Varustepaketit.
Voit valita monenlaisista tehdasvalmisteisista varustepake-
teista¹ joita on saatavissa houkuttelevaan hintaan:

Turvallisuusvarustepaketit. Mukavuuspaketit.

Päällirakennepaketit.

Varustepaketit:
–  Mukautuva vakionopeudensäädin (ACC) 

nopeusrajoittimella
–  Hätäjarruassistentti (mukautuva vakionopeudensäädin 

ACC 160 km/h saakka) 
– Lämmitettävät, taittuvat sähkösäätöiset ulkopeilit
–  Kaistanvaihtoassistentti aktiivisella kaistavahdilla
–  Pysäkointitutka edessä ja takana sekä 

sivuttaissuojauksella

Passiivinen turvallisuuspaketti:
–  Automaattiset kolmipisteturvavyöt korkeussäädöllä ja 

sähköiset turvavyönkiristimet edessä
– Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny, jossa etumat 
   kustajan turvatyynyn deaktivointi  
– Kuljettajan ja etumatkustajan sivu- ja pääturvatyynyt
 –  Rengaspaineilmaisin
– Sumuvalot sisältäen kaarrevalon

Valo- ja näkyvyyspaketti:
–  Light Assist -valoassistentti
–  Päiväajovalot, joissa automaattinen ajovalojen aktivointi, 

"leaving home" -toiminto ja manuaalinen “coming home” 
-toiminto

–  Jaksottainen tuulilasinpyyhkimen käyttötoiminto valo- ja 
sadetunnistimella

–  Sumuvalot sisältäen kaarrevalon

Comfort -paketti:
–  Neljä 12 voltin ulostuloa ohjaamossa (kolme kojelaudassa, 

yksi kuljettajan istuinkehyksessä)
– Säilytyspaketti 2: Kaksi 1 DIN-paikkaa ja lukulamppu 
   asennettuna kattoon
–  Monitoimiohjauspyörä (kolmipuolainen)
–  Kuljettajan istuin “Comfort Plus”
–  Premium -äänieristys

Comfort Plus -paketti:
–  Neljä 12 voltin ulostuloa ohjaamossa (kolme kojelaudassa, 

yksi kuljettajan istuinkehyksessä)
–Säilytyspaketti 2: Kaksi 1 DIN-paikkaa ja lukulamppu 
   asennettuna kattoon
– Kromipaketti
–  Nahkainen, lämmitetty monitoimiohjauspyörä 

(kolmipuolainen)
–  Jousitettu istuin “ergoActive” kuljettajalle
–  Premium -äänieristys
–  Mukautuva vakionopeussäädin nopeudenrajoittimella
–  Kynnysvalaistus edessä, voidaan deaktivoida

Talvipaketti:
– Laminoitu, lämpöeristeinen, lämmitettävä tuulilasi
–  Sähköinen lisälämmitys (1400 W)
–  Pesimen nestemäärän näyttämä, erittäin suuri pesulaitteen 

vesisäiliö (7 litraa)
–  Ajovalojen pesimet
–  Lämmitetyt tuulilasinpesimen suuttimet

Kippilavapaketti:
–  Sähköliitäntäkaista ja ohjausyksikkö ABH-ohjelmoinnilla
–  Valmius vetokoukulle (mukaanlukien perävaunun vakautus, 

kaapelisarja, pistorasia ja ohjausyksikkö
–  Takaikkuna
–  Sisätilan turvapeili, himmennettävä
–  Valmius kolmitie kipille
–  Likaantumissuoja edessä
–  Seisontavalot katon etuosassa
–  Valmius sivumerkkivaloille
–  Toinen akku, releen katkaisulla ja valvontatoiminnolla 

(wet-cell battery)
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Avolavapaketti
–  Valmius vetokoukulle (mukaanlukien perävaunun vakautus, 

kaapelisarja, pistorasia ja ohjausyksikkö
–  Takaikkuna
–  Sisätilan turvapeili, himmennettävä
–  Valmius tikaspidikkeelle etuosaan
–  Alustalevy, alumiiniset sivupaneelit (taitettavat), turvakiinnit-

timet, lisäaskelma (takana tai takaluukun paneelissa)
–  Seisontavalot katon etuosassa
–  Sivumerkkivalot

Kuljettajaa avustava paketti:
–  Peruutuskamera
–  Lämmitettävät, taittuvat sähkösäätöiset ulkopeilit
–  Kaistanvaihtoassistentti
–  Sivumerkkivalot
–    Pysäkointitutka edessä ja takana sekä 

sivuttaissuojauksella

Kuormatila- ja jakelupaketti:
–  C-kiskot väliseinässä ja sivuseinissä
–  Ajoneuvon takaosan levyinen lisäaskelma
–  Kuljettajan oven vahvistetut saranat
–  Puulattia kuormatilassa ohjaushytin suojuksella
–  Takapariovet erityisleveällä avauskulmalla
–  Sivumerkkivalot

Tilausjakelupaketti:
–  Kapea päätypoikkipalkki, pituus 1 149 mm ja korkeus 225 

mm, pultattu. 
–  Seisontavalot katon etuosassa
– Takalaitanostinvalmius, sähköinen
 –  Valmius sivumerkkivaloille
–  Toinen akku, releenkatkaisulla (deep cycle) 
–  Ulkopeili ulkonevalle rakenteelle, leveys 2,4 m asti, vasen ja 

oikea, kupera, integroitu LED-merkkivalo ja 
laajakulma-alue. 

–  Valmius kuormatilan valaistukselle
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TYÖSKENTELET YKSIN, MUTTA 
SELUSTASI ON TURVATTU.





Innovaatiot ja turvallisuus.
Tarvitset tiimin johon voit luottaa. 
Siksi uudella MAN TGE:llä on monia innovatiivisia turvajärjestelmiä, jotka auttavat 
sinua valitun järjestelmän ominaisuuksista riippuen keskittymään työhön ja 
estämään kalliit vahingot ajoneuvolle samanaikaisesti.

1 – Pysäköintiavustin¹
Aktivoituessaan pysäkointiavustin ottaa haltuun ajoneuvon ohjauksen 

pysäkoinnin aikana, liu'uttamalla MAN TGE:n tasaisesti ja tarkasti kapeimpiinkin 
paikkoihin. Kuljettaja jatkaa kaasun ja jarrun käyttöä manuaalisesti, säilyttäen 
ajoneuvon täyden hallinnan. Järjestelmä tekee MAN TGE:n pysäköinnistä helpom-
paa kuin koskaan ja estää pysäkointivirheistä johtuvat vahingot. 

2

1

3 4

|    Uusi MAN TGE.42



 2 – Hätäjarrutusavustin (EBA) vakiovarusteena
Jos MAN TGE lähestyy estettä ja kuljettaja ei reagoi, hätäjarrutusavustin 

varoittaa kuljettajaa ja aktivoi hätäjarrutuksen. Yhdessä automaattivaihteiston 
kanssa järjestelmä tuo ajoneuvon automaattisesti täydelliseen pysäytykseen 
törmäyksen estämiseksi.

3 – Poistumisavustin¹ 
Kaistanvaihtoassistentin ominaisuus, poistumisavustin, avustaa kuljettajaa 

peruutettaessa pois parkkipaikasta jarruttaen MAN TGE:tä automaattisesti mikäli 
lähentyvä liikenne aiheuttaa törmäysvaaran. 

4 – Aktiivinen kaistavalvonta¹ 
Jos ajoneuvo vahingossa poistuu kaistalta, aktiivinen kaistavalvonta 

kompensoi ja ohjaa ajoneuvoa takaisin kaistalle. Järjestelmä aktivoituu automaat-
tisesti yli 65 km/h ajonopeudessa, toimien luotettavasti huonoissa sääolosuhteissa 
ja heikossa näkyvyydessä.

5 – Törmäyksenestoavustin¹
360 asteen optinen ajoneuvon valvonta sivusuojauksella. Kuusitoista 

ultraäänianturia tarkkailee objektien etäisyyttä kummallakin puolella ja varoittaa 
kuljettajaa MAN TGE:n lähellä olevista kohteista. Kuljettajan istuimelta kätevä 
näyttö näyttää kaikki ajoneuvon ympärillä olevat esineet ja ilmaisee mahdollisen 
törmäysriskin kaistaa vaihdettaessa. Äänimerkki varoittaa kuljettajaa 
törmäysriskistä. 

6 – Perävaunun peruutusavustin¹
Tämä järjestelmä voidaan aktivoida tarvittaessa. Perävaunua peruutet-

taessa MAN TGE seuraa automaattisesti aiemmin asetettua kääntökulmaa. 
Kuljettaja valvoo vain kiihdytystä ja jarrutusta, ohjaus ohjaa ajoneuvoa 
automaattisesti. 

7 - Mukautuva vakionopeudensäädin (ACC)¹
Kätevä ja käytännöllinen, mukautuva vakionopeudensäädin nopeuden-

rajoittimella. Yhdessä automaattivaihteiston kanssa se voi jarruttaa ajoneuvon 
täyteen pysähdykseen saakka. 

6
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Lisäavustinjärjestelmät². 

Kaistanvaihtoavustin¹: Kaistanvaihtoavustin varoittaa kuljettajaa tulevasta 
liikenteestä, kun hän vaihtaa kaistaa yli 10 km/h nopeuksilla. Järjestelmä estää 
mahdolliset törmäykset kaistanvaihdosten aikana  –  kaupunkiliikenteessä ja 
maanteillä.  

Sivutuuliavustin: Tämä järjestelmä pitää MAN TGE:n turvallisesti kaistallaan 
sivutuulessa ja sivusuunnassa kaltevilla tienpinnoilla.  

Väsymyksen tunnistin¹: Tämä järjestelmä havaitsee poikkeamat normaalissa 
ajokäyttäytymisessä, joka ilmaisee väsymystä ja kehottaa kuljettajaa ääni- ja 
valomerkillä pitämään tauon.

Monitörmäysjarrutus: Kun törmäys havaitaan, tämä järjestelmä varmistaa, että 
ajoneuvo jarruttaa täydellä jarruvoimalla estääkseen uusia onnettomuuksia 
tapahtumasta. 

Kaukovaloassistentti¹: Tämä järjestelmä tunnistaa edessä olevat tai vastaantule-
vat ajoneuvot ja vaihtaa automaattisesti lähivaloille. 

Valo/sadetunnistin¹: Tämä järjestelmä reagoi automaattisesti pimeyteen tai 
sateeseen, säätämällä ajovalot ja tuulilasinpyyhkijät vastaavasti.

Mäkilähtöavustin: Tämä järjestelmä avustaa liikkeelle lähdössä kaltevilla alustoilla 
estäen ajoneuvoa valumasta taaksepäin. 

Pysäköintiavustin¹: Tämä järjestelmä auttaa sinua ohjauksessa pysäköidessäsi 
käyttäen visuaalisia- ja äänimerkkejä, jotka osoittavat ajoneuvon edessä ja takana 
olevan välimatkan. 

Peruutuskamera¹: Tämän kameran kuvat näkyvät ohjaamon näytössä. 
Järjestelmä auttaa kuljettajaa pysäköinnin, ohjauksen ja peruutuksen aikana. 

ABS & ESP: Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä on lisälaite lukkiutumat-
tomaan jarrujärjestelmään. Tämä elektronisesti ohjattu kuljettajan apujärjestelmä 
jarruttaa strategisesti yksittäisiä pyöriä estääkseen kääntymisen ja liukumisen.
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MIELESSÄ OIKOTIE 
HELVETIN LÄPI?

Ajatko hiekkateitä ja metsäreittejä 
päästäksesi töihin? Ongelma 
ratkaistu. 
Koska uusi MAN TGE on uuden 
sukupolven huipputehokkaiden 
dieselmoottoreiden ohjaama, tuottaen 
voimaa ja tehokkuutta mihin tahansa 
maastoon. Kaikki moottorit on 
suunniteltu kestämään hyötyajoneuvo-
jen kovat vaatimukset. Moottorien tehot 
vaihtelevat 75 kW:stä (90 kW taka-
vetoajoneuvot paripyörin) aina 130 
kW:iin 2.0 litran kaksoisturbo diesel-
moottorilla. Kuusivaihteisen manuaa-
livaihteiston lisäksi on saatavana myös 
kahdeksanvaihteinen automaattivaih-
teisto. Voit myös valita etu-, taka- tai 
nelivedon välillä. Etuakselin erillis-
jousitus yhdessä taka-akselin lehti-
jousien kanssa takaa maksimaalisen 
mukavuuden ja mahdollistaa suuren 
kuormauskyvyn jopa kuoppaisilla teillä. 
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2.0 l (75 kW, 300 Nm): 
Etuveto  
Keskimääräinen kulutus: alkaen 7,4 l/100 km
CO2-päästöt1: alkaen 193 g/km 

2.0 l (90 kW, 300 Nm)2:
Takaveto paripyörin

2,0  l (103 kW, 340 Nm)3:
Etuveto, takaveto ja neliveto 4x4,
Keskimääräinen kulutus: alkaen 7,4 l/100 km
CO2-päästöt1: alkaen 193 g/km

2.0 l (130 kW, 410 Nm):
Etuveto, takaveto ja neliveto 4x4
Keskimääräinen kulutus: alkaen 7,5 l/100 km
CO2-päästöt1: alkaen 196 g/km

¹ Malleihin joissa normaali akseliväli ja korkea katto. ² Tietoja ei saatavilla painohetkellä. ³ Ei saatavilla paripyörien yhteydessä.

Vetotapa ja moottorit.
Nämä moottorit on kehitetty erityisesti hyötyajoneuvojen 
koviin vaatimuksiin yhdistämällä pitkä käyttöikä, vaikuttava 
teho ja alhainen polttoaineen kulutus. 
Jokainen käytettävissä olevista voimansiirto- ja moottorivaih-
toehdoista tuottaa erinomaisen suorituskyvyn, tehokkuuden ja 
luotettavuuden myös ääriolosuhteissa. 
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– Korkea hyötykuorma
– Suuri perävaunun kuorma, enintään 3 t
– 100 mm matala kuormaus- ja käyttökorkeus
– Erittäin korkea kuormatila
– Poikittainen etumoottori

– Suuri perävaunun kuorma, enintään 3,5 t
– Pieni kääntöympyrä
– Maksimi hyötykuorma
– Paras vetokyky suurilla kuormilla
– Pitkittäinen etumoottori

– Luotettava vetokyky
– Turvallinen käsiteltävä
– Erinomainen suuntaava tasapaino/vakaus
– Suuri perävaunun kuorma, enintään 3 t
– Poikittainen etumoottori

75 kW -moottori 6-vaihteinen manuaalivaihteisto 90 kW -moottori 6-vaihteinen manuaalivaihteisto 103 kW -moottori 6-vaihteinen manuaalivaihteisto 
103 kW -moottori 6-vaihteinen manuaalivaihteisto/ 103 kW -moottori 6-vaihteinen manuaalivaihteisto 130 kW -moottori 6-vaihteinen manuaalivaihteisto/

8-vaihteinen automaattivaihteisto¹ 130 kW -moottori 6-vaihteinen manuaalivaihteisto/ 8-vaihteinen automaattivaihteisto¹
130 kW -moottori 6-vaihteinen manuaalivaihteisto/ 8-vaihteinen automaattivaihteisto¹

8-vaihteinen automaattivaihteisto

¹ Saatavissa myöhemmin.

Etuveto Takaveto Neliveto 4×4
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HUOLTO NOUDATTAA 
AIKATAULUA: SINUN. 



Yksilöllisillä ratkaisuilla, huippuluo-
kan ajassa ja huollonhallinnalla 
MAN Genuine Parts -varaosilla ja 
lisävarusteilla, sekä räätälöidyillä MAN 
MAN ServiceContracts -huoltoso-
pimuksilla varmistamme menestykse-
si. Yhdistettynä joustaviin aukioloaikoi-
hin MAN-huoltokorjaamoissa ja 
ympärivuorokautisessa MAN Mobile 
24 -päivystyksessä varmistamme, 
ettei mikään hidasta sinua pitkään. 
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MAN Mobile24 
Olitpa sitten kaupunkiviidakossa tai metsässä: 

24-tuntinen tienvarsituki "MAN Mobile24" takaa, että pysyt 
oikealla tiellä. MAN Mobile24 -tuki on valmis auttamaan 
sinua 24/7/365. Jos ajoneuvosi hajoaa, voit soittaa Mobile24 
-numeroon mistä tahansa Euroopan maasta ja puhua 
pätevälle kumppanille, joka on valmis auttamaan sinua. 
Tarvittaessa MAN mobiilipalvelun huoltoauto lähetetään 
luoksesi yhdestä noin 2000:sta palvelupisteestä ympäri 
Eurooppaa. 
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MAN Huolto
Kerran MAN, aina MAN. Tämä koskee MAN TGE:tä ja 

MAN-huoltoa. Yksilölliset huoltosopimuksemme sisältävät 
lisäpalveluita, kuten voimansiirtotakuun ja sopimusten 
hallinnan helpottamaan hallinnollista työtaakkaasi. Voit valita 
Service Contract Comfortin, Comfort Plus ja Comfort Super 
-huoltosopimusten väliltä sinulle sopivan kokonaisuuden. 
Nämä huoltosopimukset auttavat sinua turvaamaan 
yrityksesi sekä suunnittelemaan ylläpitoa ja tarkastuksia 
älykkäästi. 
Hätätilanteessa MAN liikkuvuustakuu varmistaa, että saat 
kuljetuksen lähimmälle MAN-huoltokorjaamolle. Tämä 
tarkoittaa, että voit luottaa päivin ja öin kestäviin, laadukkai-
siin MAN-alkuperäisosiin. Tai voit valita MAN Ecoline 
-varaosia, jotka ovat ammattimaisesti kierrätettyjä, laatu-
vaatimukset täyttäviä alkuperäisosia. Nämä 
ympäristöystävälliset  varaosat maksavat myös vähemmän, 
kuin kuin täysin uudet osat. MAN-lisävarusteissa on myös 
laaja valikoima mukavuutta, sekä kuljetus- ja turvatarvikkeita. 

MAN TopUsed -käytetyt pakettiautot
Erinomainen tarjous erinomaisesta pakettiautosta: 

Tarjoamme laatutarkastamaan käytetyn ajoneuvosi ja 
otamme niitä vastaan vaihdossa. Voit myös järjestää 
takaisinostosopimuksen uudelle MAN TGE:lle. Joten jo 
ennenkuin ostat uuden MAN TGE:n, voimme auttaa sinua 
kaikissa valmisteluissa. 
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MAN Rahoituspalvelut
Se on täydellinen yhdistelmä: Me yhdistämme uuden MAN TGE:n 

puoleensavetävällä rahoitus-, vakuutus- ja vuokraustarjouksella luodaksemme 
räätälöidyn rahoituspalvelupaketin, joka auttaa sinua optimoimaan liiketoiminta-
asi ja helpottamaan maksuvalmiutta. Yksilöllisesti suunnitellut rahoituspaketit 
tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja uuden MAN TGE:n hankkimiseen kustannuste-
hokkaasti. Leasing-tarjouksemme avulla voit laskea kustannukset entistä 
paremmin, koska maksat vain ajankohdasta jolloin oikeasti käytät ajoneuvoa. 
Vakuutustuotteemme takaavat kattavan suojan sinun tai kolmansien osapuolien 
aiheuttamiin vahinkoihin. MAN-kortti tarjoaa kätevän menetelmän kansainvälis-
ille polttoainemaksuille ja ajoneuvokohtaiseen kustannuslaskentaan. 
Vuokraustarjouksemme ansiosta voit lisätä autokannan kapasiteettia lyhyellä 
varoitusajalla ja rajoitetuksi ajaksi. Tämä lisää merkittävästi yrityksenne jous-
tavuutta – ja kilpailukykyä. Jos tarvitset henkilökohtaista apua tai neuvoja, 
tavoitat meidät milloin tahansa. (Ei tarjolla Suomessa)
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Sähköiset palvelut¹
Tee MAN TGE:stäsi älykäs pakettiauto. Jatkuva tiedonsiirto kaikkien 

jakeluketjun eri osapuolten välillä käyttäen yhtä tietolähdettä ja sovellusjärjes-
telmää vähentää polttoaineenkulutusta, optimoi ajoneuvon käyttöä ja tarkkaa 
huollonhallintaa.

MAN ProfiDrive®

Uusi MAN TGE on todellinen yksilöllisiin tehtäviin, haasteisiin ja päivittäiseen 
ajoon räätälöity monitaituri. Ammattitaitoiset MAN ProfiDrive® -kouluttajat auttavat 
sinua ohjaamaan MAN TGE:täsi yhä älykkäämmin, turvallisemmin ja tehokkaam-
min samalla vähentäen käyttökustannuksiasi. MAN ProfiDrive® sisältää myös 
sarjan seminaareja, jotka on erityisesti suunniteltu pakettiautosegmentille. 

Ohjelma kattaa seuraavat koulutusalueet:
Perusteet, kuten
– Ajoneuvokoulutuksen ja tekniikan
– Pakettiauton kuljettajan pätevyyden (BKF)
Kustannustehokkuuden
– Riskienhallinnan
Turvallisuuden
– Ajoturvallisuuden

Kuorman ja matkatavaroiden turvallisuus 
Hätäjarrutehostin EBA

Hälytysajoneuvot
– Maastoajo
– Ohjeistus ensiapuhenkilöstölle

Koulutusohjelmaa kehitetään ja muokataan jatkuvasti asiakkaiden tarpeisiin
soveltuvaksi.

¹ Saatavissa myöhemmin.



Ajoneuvokokoonpanot.

Pakettiauto

Normaali Keskipitkä Pitkä

kokonaispituus: 5 986 mm
tavaratilan pituus: 3 450 mm1

akseliväli: 3 640 mm

kokonaispituus: 6 836 mm
tavaratilan pituus: 4 300 mm2

akseliväli: 4 490 mm

kokonaispituus: 7 391 mm
tavaratilan pituus: 4 855 mm3

akseliväli: 4 490 mm

Normaali
korkeus: 2 355 mm
sisäkorkeus: 1 726 mm

Korkea
korkeus: 2 590 mm
sisäkorkeus: 1 961 mm

Superkorkea
korkeus: 2 798 mm
sisäkorkeus: 2 189 mm

Alusta Avolava

Normaali Keskipitkä Pitkä Normaali Keskipitkä Pitkä

pituus: 5 996 mm
akseliväli: 3 640 mm
Alustan pituus:
· lyhyt ohjaamo: 3 750 mm 
· miehistöohjaamo: 2 700 mm

pituus: 6 846 mm
akseliväli: 4 490 mm
Alustan pituus:
· lyhyt ohjaamo: 5 570 mm 
· miehistöohjaamo: 4 300 mm

pituus: 7 211 mm
akseliväli: 4 490 mm
Alustan pituus:
· lyhyt ohjaamo:4

pituus: 6 204 mm
akseliväli: 3 640 mm
lavan pituus:
· lyhyt ohjaamo: 3 500 mm 
· miehistöohjaamo: 2 700 mm

pituus: 7 004 mm
akseliväli: 4 490 mm
lavan pituus:
· lyhyt ohjaamo: 4 300 mm
· miehistöohjaamo: 3 500 mm

pituus: 7 404 mm
akseliväli: 4 490 mm
lavan pituus: 
· lyhyt ohjaamo: 4 700 mm

Lyhyt ohjaamo
korkeus: 2 305 – 2 327 mm

Miehistöohjaamo
korkeus: 2 321 – 2 352 mm

¹ Pituus mitattuna ajoneuvon lattiasta sis. aluslattialokeron joka ulottuu jakajaseinän ohi. Lastauspituus kuormatilan yläosassa 3 201 mm. ² Pituus mitattuna ajoneuvon 
lattiasta sis. aluslattialokeron joka ulottuu jakajaseinän ohi. Lastauspituus kuormatilan yläosassa 4 051 mm. ³  Pituus mitattuna ajoneuvon lattiasta sis. aluslattialokeron 
joka ulottuu jakajaseinän ohi. Lastauspituus kuormatilan yläosassa 4 606 mm. 4 Tietoja ei saatavilla painohetkellä.

Mitat viittaavat etuvetomalleihin, lukuunottamatta pitkää avolavamallia. 
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OHITTAMATON.
MAN TGE on ainutlaatuinen monella tavalla. Se yhdistää rajattomat mahdollisuudet ja erinomaisen palvelun. 
Tutki uutta MAN TGE -mallia osoitteessa www.van.man/fi.



Lisävarusteet.

1

3

2

4

1 – Vetokytkin¹, saatavana lisävarusteena vaihtoehtoise-
na järjestelmänä. Suunniteltu jopa 2 t perävaunukuormille 
- sisältäen elektronisen perävaunun vakauttimen. 

2 – Vetokoukku¹, saatavana lisävarusteena vaihtoeh-
toisena järjestelmänä. Turvalliseen ja luotettavaan perävau-
nujen vetoon aina 3,5 t painoon asti.

3 – Takapuskuriin integroitu lisäaskelma¹. Tekee lastaa-
misesta ja purkamisesta helppoa. 

4 – Lisäaskelma toisella sivulla¹. Auttaa lastaamisessa ja 
purkamisessa -  yhdistettynä vetokoukkuun 3,5 t 
maksimipainolle.

Likaeste¹ (ei kuvaa). Suojaa likaa ja irtokiviä vastaan. 

Vetokoukkuvalmius¹ (ei kuvaa). Saatavissa erilaisia 
valmiuksia enintään 3,5 t painoisille perävaunukuormille.

Kattotelinevalmius¹ (ei kuvaa). C-profiilikiskot katolla 
helpottavat kattotelineiden, kattolaatikoiden ja muiden 
telineiden kiinnittäistä. 

Kattoteline kuljettimella¹ (ei kuvaa). Tämä teline on 
helppokäyttöinen pitkien tarvikkeiden turvalliseen lastaami-
seen ja kuljetukseen. 
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Infotainment.
1 – “MAN Media Van”¹ radiojärjestelmä
  – Mustavalkoinen TFT-näyttö
  – Kaksi 20 watin kaiutinta
  – SD-korttipaikka
  – AUX-IN-pistorasia
  – USB-portti
  – Bluetooth-yhteys matkapuhelimille

2 – “MAN Media Van Advanced”¹ radiojärjestelmä    
   – 20,8 cm (8,0 ") TFT-värinäyttö
  – Kosketusnäyttö läheisyysanturein
  – MP3- ja WMA-yhteensopiva CD-asema
  – Neljä 20 watin kaiutinta
  – SD-korttipaikka
  – AUX-IN-pistorasia 
  – USB-portti
  – Bluetooth-yhteys matkapuhelimille 
  – Kaksoisvastaanotin parhaaseen mahdolliseen radio-
      vastaanottoon. 

3 – “MAN Media Van Navigation“¹ navigointijärjestelmä
Tässä järjestelmässä on navigointitoiminto, jossa on toinen 
SD-korttipaikka. Se sisältää karttatietoja MAN Media Van 
Advancedin tarjoamien toimintojen lisäksi.

1

2 3
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Tekniset tiedot.

¹ Saatavissa vain etuvetomalleihin.

2.0 l 75 kW 2.0 l 90 kW 2.0 l 103 kW 2.0 l 130 kW

Moottorin iskutilavuus [cm³] 1 968 1 968 1 968 1 968
Sylinterien lukumäärä 4 4 4 4
Maks. teho [kW (hv)] 75 (102) 90 (122) 103 (140) 130 (177)
Moottorin kierrosnopeudella [1/min] 3 000 – 3 500 3 250 – 3 500 3 500 – 3 600 3 600
Maks. vääntö [Nm] 300 300 340 410
Moottorin kierrosnopeudella [1/min] 1 400 – 2 250 1 400 – 2 250 1 600 – 2 250 1 500 – 2 000
Päästöluokka EU 6 EURO VI EU 6 EU 6 / EURO VI
Polttoainetyyppi Diesel, DIN EN 590 mukaan Diesel, DIN EN 590 mukaan Diesel, DIN EN 590 mukaan Diesel, DIN EN 590 mukaan
Vaihteistot 6-vaihteinen manuaalivaihteisto 6-vaihteinen manuaalivaihteisto 6-vaihteinen manuaalivaihteisto

8-vaihteinen automaattivaihteisto¹
6-vaihteinen manuaalivaihteisto
8-vaihteinen automaattivaihteisto

Vetotapa Etuveto
Neliveto 4×4

Takaveto paripyörillä Etuveto
Neliveto 4×4
Takaveto yksittäisrenkain 

Etuveto
Neliveto 4×4
Takaveto yksittäisrenkain
Takaveto paripyörillä

Voimansiirto
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Mitat.

Kaikkien neli- ja takapyörävetoisten tiedot normaalilla kattokorkeudella: ¹1 626/ ²9.3 / ³1 487 41 505 / 5670.
Kaikkien neli- ja takapyörävetoisten tiedot korkealla katolla: ¹1 861 / ²10.7 / ³1 722 / 41 740 / 5670.
Suluissa olevat luvut viittaavat paripyöriin.

Kaikki mitat perustuvat sarjatuotantoajoneuvoihin. Esitetyt korkeudet voivat vaihdella n. ± 40 mm valituista varusteista riippuen. Ajoneuvon kuvitukset eivät ole mittakaavassa.
*Pituus mitattuna ajoneuvon lattiasta sis. aluslattialokeron joka ulottuu jakajaseinän ohi. Lastauspituus kuormatilan yläosassa 3 201 mm.

MAN TGE -pakettiauto, normaali pituus, normaali katto MAN TGE-pakettiauto, normaali pituus,  korkea katto
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Kuormatila, tilavuus [m³] 9.9² Kuormatila, tilavuus [m³] 11.3²

Sivuliukuovi, leveys x korkeus [mm]  1 311 × 1 587³ Sivuliukuovi, leveys x korkeus [mm]  1 311 × 1 822³
Takapariovet, esteetön leveys x korkeus [mm] 1 552 × 1 6054 Takapariovet, esteetön leveys x korkeus [mm] 1 552 × 1 8404

Lastauskorkeus takana [mm] 5705 (720) Lastauskorkeus takana [mm] 5705 (720)
Kääntösäde [m]  13.6 Kääntösäde [m]  13.6
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Mitat.

Kaikkien neli- ja takapyörävetoisten tiedot korkealla katolla: ¹1 861/ 213.6 / ³1 722 / 41 740 / 5670.
Kaikkien neli- ja takapyörävetoisten tiedot superkorkealla katolla: ¹2 089 / ²15.3 / ³1 722 / 41 740 / 5670.
Suluissa olevat luvut viittaavat paripyöriin.

Kaikki mitat perustuvat sarjatuotantoajoneuvoihin. Esitetyt korkeudet voivat vaihdella n. ± 40 mm valituista varusteista riippuen. Ajoneuvon kuvitukset eivät ole mittakaavassa.
*Pituus mitattuna ajoneuvon lattiasta sis. aluslattialokeron joka ulottuu jakajaseinän ohi. Lastauspituus kuormatilan yläosassa 4 051 mm.

MAN TGE-pakettiauto, keskipitkä alusta, korkea katto MAN TGE-pakettiauto, keskipitkä alusta, superkorkea katto
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Kuormatila, tilavuus [m³]  14.4² Kuormatila, tilavuus [m³]  16.1²
Sivuliukuovi, leveys x korkeus [mm] 1 311 × 1 822³ Sivuliukuovi, leveys x korkeus [mm] 1 311 × 1 822³
Takapariovet, esteetön leveys x korkeus [mm]  1 552 × 1 8404 Takapariovet, esteetön leveys x korkeus [mm]  1 552 × 1 8404

Lastauskorkeus takana [mm]  5705 (720) Lastauskorkeus takana [mm]  5705 (720)
Kääntösäde [m]  16.2 Kääntösäde [m]  16.2
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Mitat.

Kaikkien neli- ja takapyörävetoisten tiedot korkealla katolla: ¹1 861/ ²15.5 / ³1 722 / 41 740 / 5670.
Kaikkien neli- ja takapyörävetoisten tiedot superkorkealla katolla: ¹2 096 / ²17.5 / ³1 722 / 41 740 / 5670.
Suluissa olevat luvut viittaavat paripyöriin.

Kaikki mitat perustuvat sarjatuotantoajoneuvoihin. Esitetyt korkeudet voivat vaihdella n. ± 40 mm valituista varusteista riippuen. Ajoneuvon kuvitukset eivät ole mittakaavassa.
*Pituus mitattuna ajoneuvon lattiasta sis. aluslattialokeron joka ulottuu jakajaseinän ohi. Lastauspituus kuormatilan yläosassa 4 606 mm.

MAN TGE-pakettiauto, pitkä alusta, korkea katto  MAN TGE-pakettiauto, pitkä alusta, superkorkea katto
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Kuormatila, tilavuus [m³]  16.4² Kuormatila, tilavuus [m³]  18.4²
Sivuliukuovi, leveys x korkeus  [mm] 1 311 × 1 822³ Sivuliukuovi, leveys x korkeus [mm] 1 311 × 1 822³
Takapariovet, esteetön leveys x korkeus [mm]  1 552 × 1 8404 Takapariovet, esteetön leveys x korkeus  [mm]  1 552 × 1 8404

Lastauskorkeus takana [mm]  5705 (725) Lastauskorkeus takana [mm]  5705 (725)
Kääntösäde [m]  16.2 Kääntösäde [m]  16.2
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Mitat.

Suluissa olevat luvut viittaavat paripyöriin.

Kaikki mitat perustuvat sarjatuotantoajoneuvoihin. Esitetyt korkeudet voivat vaihdella n. ± 40 mm valituista varusteista riippuen. Ajoneuvon kuvitukset eivät ole mittakaavassa.

MAN TGE lyhyt ohjaamo, normaali alusta  MAN TGE lyhyt ohjaamo, keskipitkä alusta 
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Kääntösäde [m] 13.6 Kääntösäde [m] 16.2
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Mitat.

Kaikki mitat perustuvat sarjatuotantoajoneuvoihin. Esitetyt korkeudet voivat vaihdella n. ± 40 mm valituista varusteista riippuen. Ajoneuvon kuvitukset eivät ole mittakaavassa.

MAN TGE lyhyt ohjaamo, pitkä alusta 

1 914

2 
31

9

4 490
7 211

2 033
2 427

Kääntösäde [m]  16.2
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Mitat.

Suluissa olevat luvut viittaavat paripyöriin.

Kaikki mitat perustuvat sarjatuotantoajoneuvoihin. Esitetyt korkeudet voivat vaihdella n. ± 40 mm valituista varusteista riippuen. Ajoneuvon kuvitukset eivät ole mittakaavassa.

MAN TGE miehistöohjaamo, normaali alusta  MAN TGE miehistöohjaamo, keskipitkä alusta

3 640
5 996 (5 968)
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Kääntösäde [m]  13.6 Kääntösäde [m]  16.2
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¹ Sallittu etuakselin kuormitus voi nousta 2 100 kg asti riippuen valituista varusteista. Tämä voi muuttaa vähimmäis- tai enimmäiskantavuutta.

Painotiedot.

MAN TGE-pakettiauto

Normaali Pitkä

Vetotapa Kokonais-
paino[kg]

Moottorin 
teho [kW (hv)]

Perävaunun 
enimmäis-
paino jarruin, 
12 % kallis-
tus/jarruton 
[kg] 

Suurin yhdis-
telmäpaino 
[kg]

Sallittu 
akseli-
paino edessä 
/ takana [kg]

Omapaino 
[kg]

Kantavuus 
[kg]

Omapaino 
[kg]

Kantavuus 
[kg]

Etuveto 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

–
–
–

–
–
–

Etuveto 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

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

Neliveto 3 000 103 (140)
130 (177)

3 000/750
3 000/750

6 000
6 000

1 800¹/2 100
1 800¹/2 100

2 157
2 166

264 – 843
255 – 834

–
–

–
–

Neliveto 3 500 103 (140)
130 (177)

3 000/750
3 000/750

6 000
6 000

1 800¹/2 100
1 800¹/2 100

2 157
2 166

607 – 1 343
598 – 1 334

2 287
2 296

614 – 1 213
615 – 1 204

MAN TGE lyhyt ohjaamo, alusta

Normaali Pitkä

Vetotapa Kokonais-
paino[kg]

Moottorin 
teho [kW (hv)]

Perävaunun 
enimmäis-
paino jarruin, 
12 % kallis-
tus/jarruton 
[kg]

Suurin yhdis-
telmäpaino 
[kg]

Sallittu 
akseli-
paino edessä 
/ takana [kg]

Omapaino 
[kg]

Kantavuus 
[kg]

Omapaino 
[kg]

Kantavuus 
[kg]

Etuveto 3 000 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

1 684
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

Etuveto 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

1 684
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

Painotietoja takavetoisille ajoneuvoille ei ollut saatavana painohetkellä.
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Painotiedot.

¹ Sallittu etuakselin kuormitus voi nousta 2 100 kg asti riippuen valituista varusteista. Tämä voi muuttaa vähimmäis- tai enimmäiskantavuutta. 
² Saatavissa vain pakettiautoon.

MAN TGE miehistöhjaamo, alusta

Normaali Pitkä

Vetotapa Kokonais-
paino[kg]

Moottorin 
teho [kW (hv)]

Perävaunun 
enimmäis-
paino jarruin, 
12 % kallistus
/jarruton [kg]

Suurin yhdis-
telmäpaino 
[kg]

Sallittu 
akseli-
paino, etu/
taka [kg]

Omapaino 
[kg]

Kantavuus 
[kg]

Omapaino 
[kg]

Kantavuus 
[kg]

Etuveto 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

Vetomassat Kattokuormat

Perävaunun painossa [kg] Suurin sallittu aisapaino [kg] Malli Sallittu kattokuorma [kg] 
2 000 100 Normaali katto 300
2 500 100 Korkea katto² 150
3 000 120

Painotietoja takavetoisille ajoneuvoille ei ollut saatavana painohetkellä.
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 Ohiajomelu –hiljaisemmat renkaat tekevät ajosta mukavampaa ja vähentävät melun vaikutusta ympäristöön.
Ajoneuvotilauksia tietyillä rengasmerkeillä varustettuna ei voida ottaa huomioon teknisistä ja logistisista syistä.
.

Rengasluokitukset.

MAN TGE-pakettiauto

Kesärenkaat Koko Vierintävastus Märkäpito Ohiajomelu Melupäästöt

205/75 R 16 C 113/111 C–B B–A 72 dB

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

235/65 R 16 C 121/119 C–B B–A 72–70 dB

All-season -renkaat Koko Vierintävastus Märkäpito Ohiajomelu Melupäästöt

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

Talvirenkaat Koko Vierintävastus Märkäpito Ohiajomelu Melupäästöt

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
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Yleis- ja lisätiedot
Esitteessä esitetyissä ajoneuvokuvissa voi esiintyä lisävarusteita, jotka on saatavissa lisämaksusta.

Huomaa, että jotkin varustevaihtoehdot voivat olla käytettävissä vain joidenkin lisälaitteiden kanssa ja/tai eivät ole saatavilla tietyissä varusteyhdistelmissä ja niihin voi liittyä lakisääteisiä 
vaatimuksia. Kaikki vastuu koskein MANia tällaisten laitteiden sopimattomasta käytöstä on nimenomaisesti suljettu pois. Jotkut lisävarusteet saattavat viivästyttää ajoneuvon toimitusaikaa.
MAN-kumppanisi on käytettävissäsi, kun haluat keskustella yksilöllisistä tarpeista ja vaatimuksista. Vain sinun MAN-kumppanisi voi tarkistaa yhdistelmävaatimukset ja tilausjärjestelmänsä 
oikeellisuuden ja tarkkuuden. 

Minkään brändin esittämistä ®- merkkiä ei tule tulkita rekisteröimättömänä tavaramerkkinä ja/tai lupana käyttää tätä tuotemerkkiä ilman MAN SE:n antamaa kirjallista suostumusta. Tuotemerkki   
AdBlue® on German Automotive Industry Association [Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)] rekisteröimä tavaramerkki. iPod/iPad/iPhone ovat Apple Inc:in tavaramerkkejä. 

Ajoneuvoissamme on vakiona kesärenkaat. 4.12.2010 lähtien kaikkiin Saksan liittotasavallan sisäisiin ajoneuvoihin on lakisääteisesti varustettava talvirenkaat tai all-season -renkaat kaikissa 
niissä olosuhteissa joissa musta jää, loska, tai pakkanen ovat läsnä.  MAN-kumppanisi auttaa sinua mielellään sopivien renkaiden valinnassa.

Kaikki tässä asiakirjassa olevat tiedot perustuvat Saksan markkinoiden ominaisuuksiin ja heijastavat tämän esitteen valmistelun yhteydessä käytettävissä olevia tietoja.

Kaikissa moottoreissa on monivaiheinen pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä (dieselhiukkassuodattimet ja SCR-katalysaattori). SCR (Selective Catalytic Reduction) katalysaattori muuntaa 
pakokaasun typen oksidin (NOx) typeksi (N2) ja vedeksi (H2O) aiheuttamatta epätoivottavia sekundäärisiä päästöjä. Muunnosprosessi käyttää synteettistä vesipitoista urealiuosta nimeltään 
AdBlue® (ISO 22241-1 / FROM 32), joka on varastoitu erilliseen säiliöön. Ajoneuvoista riippuen AdBlue® on täydennettävä asiakkaan tai MAN-huoltokumppanin toimesta aikataulutettujen 
huoltojen välillä.

Näytetyt ajoneuvon omapainot sisältävät 68 kg kuljettajalle, 7 kg matkatavaroille, kaikki nesteet ja 90% polttoainesäiliön täyttö, joka on todettu direktiivin 92/21 / ETY tai direktiivin 97/27 / EY 
mukaisesti nykyisessä versiossa. Valitut laitteet ja varustelu voi vaikuttaa ajoneuvon omapainoon. Ajoneuvon todellisesta hyötykuormasta, joka on ajoneuvon sallitun kokonaispainon ja sen 
omapainon välinen ero, voidaan siis määrittää vain punnitsemalla yksittäinen ajoneuvo. 

Kuvatut värit saattavat vaihdella tulostusvärien vuoksi.

Lisätietoja: 
MAN-huollon nimitykset jaotellaan "öljynvaihtoon" ja "tarkastukseen". Mittariston näytössä oleva huoltovälin osoitin on muistutus seuraavasta huoltotavoitteesta.

Romuajoneuvojen keräys ja kierrätys:
MAN vastaa nyky-yhteiskunnan haasteisiin kaikissa MAN-brändin alla lanseeratuissa uusissa tuotteissa. Tämä sisältää ympäristön ja luonnonvarojen suojelun. Siksi MAN rakentaa kaikki uudet 
MAN TGE -ajoneuvot teknisin tiedoin, jotka helpottavat niiden ympäristöystävällistä kierrätystä ja jotka täyttävät kansallisen lainsäädännön vaatimukset ja keräävät romuajoneuvot maksutta. 
Lisätietoja romuajoneuvojen keräämisestä ja kierrätyksestä saa osoitteesta www.man.eu tai MAN-myynnistä ja / tai huollosta. 
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MAN Truck & Bus ̶ A member of the MAN Group

D111.3554 · sb 071725 
Painettu Suomessa. Teksti ja kuvat sitoumuksetta. 
Oikeudet teknisestä kehityksestä johtuviin muutoksiin pidätetään. 
Kaikki tämän painotuotteen tiedot vastaavat painohetken tilannetta.

VV-Auto Group Oy
MAN-maahantuonti

Tikkurilantie 123
01530 VANTAA
www.mantruckandbus.fi


	297x210_MAN_VKL_Kannet_Esite
	297x210_MAN_VKL_Kannet_Esite
	297x210mm_MAN_TGE_Esite_low
	297x210mm_MAN_TGE_Esite_low
	297x210mm_MAN_TGE_Esite_low
	297x210mm_MAN_TGE_Esite_low
	297x210mm_MAN_TGE_Esite_low
	297x210mm_MAN_TGE_Esite_low
	297x210mm_MAN_TGE_Esite_low
	297x210mm_MAN_TGE_Esite_low
	297x210_MAN_VKL_Kannet_Esite



