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والشاحنة .
كفــاءة األداء وتمیّز القدرات

الواحــدة تعادل اثنتین
مــن البدھــي أن كفــاءة أداء شــاحنتین تتفــوق علــى أداء واحــدة، لكــن تكنولوجیا الشــاحنات
رررررررررررربمھنیتھــا وإنتاجیتھــا مــن              وفــرت ھــذه المیــزة. تأتــي شــاحنات
ررررربقــوة علــى الطریــق ومجھــزة بــكل مرادفــات الجــودة وتیســیر التنقــل؛ بســبب
ــك ــاحنتین ألداء أعمال ــن الش ــدة م ــرت واح ــذا، إذا اخت ــرة. ل ــا المبتك ــا وتجھیزاتھ موثوقیتھ
ــاءة فــي ــا بأقصــى كف ــن، لمــاذا؟ ألن شــاحنات           مجھــزة دائًم فكأنــك اختــرت االثنتی

األداء ترافقــك في كل رحالتك

تبــرز الكفــاءة بشــكل واضــح حق�ــا مــع المحــركات البســیطة التــي تعمــل بنظــام حقــن المســاق
المشــترك وصنــدوق التــروس                        مجموعــة نقــل الحركــة التــي تفــي أیًضــا

بواجباتھــا تجاه البیئة

ررررر نظــام  فــي  الســالمة  مزایــا  إلــى  إضافــة  المریحــة،  القیــادة  مقصــورات 
ررررررررررراإللكترونــي للتحكــم فــي المكابــح، ونظــام التحكــم فــي تثبیــت المركبــة
ــي ــة الت ــة المثالی ــك التولیف ــدم ل ــا تق ــاري، كلھ ــي االختی ــات اإللكترون ــج الثب باســتخدام برنام
ــإن شــاحنتي ــة، ف ــة الصافی ــاز للحمول ــار الممت ــى االختی ــر. وصــوًال إل ــى المعایی ــق أعل تحق
ــي ــة ف ــاءة الممكن ــن الكف ــدر م ــى ق ــن ألقص ــوي المتی ــوذج الق ــالن النم ررررررررررتمث
قطــاع النقــل. یمثــل شــعار المنتــج الجدیــد مــن         الــذي یتخــذ شــكل أســد رمــًزا بــارًزا
للقــوة وســرعة االســتجابة والحركــة، كمــا أن لــھ تأثیــًرا أنیقًــا.   ُدمــج شــكل األســد المصمــم
ــة ــرز اســم العالم ــن أُب ــي حی ــة، ف ــروم العلوی ــي لوحــة الك ــا ف ــا بشــكل متناغــم منقوًش حدیثً

التجاریة بشــكل أكثر وضوًحا

بعــض المعــدات المبینــة أو الموضحة في ھذا الكتیب لیســت نمطیة في كل الشــاحنات
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حمولــة مفعمة بالكفاءة
ــاحنة رررر ــوذج ش ــم نم ــد، ُصم ــل المزی ــا تحمی ــل یمكنھ ــزن أق ــي ت ــاحنة الت الش
ــف ــي الخفی ــا الصاف ــًرا لوزنھ ــدأ. نظ ــذا المب ــى ھ ــاًء عل ــا بن ــزن     طن� ــة ت بحمول
للغایــة، فــإن حمولتھــا الصافیــة تعــد مــن أبــرز مزایــا فئتھــا. تقــّدم الشــاحنات
ــا ــادة      التــي تضــم فراغــات واســعة ال تضاھــى وتعلیقً المــزودة بمقصــورة القی
عمــل وبیئــة  جذابًــا  وأداًء  وســعًرا/  ـا،  اختیاریـ� كامــًال  ـا  ھوائیـ�

مریحة

عند الحاجة إلى أداء متمیز األداء، فإن شاحنات الدفع الرباعي بحمولة تزن
ــا ذات نظــام التعلیــق الھوائــي علــى المحــور الخلفــي مناســبة تماًمــا لتلبیــة ھــذه طن�
الرغبــة. تــؤدي الشــاحنات بحمولــة تــزن       طن�ــا ومــزودة بمحــور قطــر موجــھ
ــرة ــة كبی ــة صافی ــاورة، وحمول ــى المن ــة عل ــدرة عالی ــاع إطــار منخفــض، وق الرتف

عمــًال مثیًرا ومذھًال

تزود سلســلة شــاحنات        بحمولة تزن 26 طن�ا وتأتي على شــكل         بمحور
قطــر أو وحــدة محــور ترادفــي. عنــد اســتخدامھا بصفتھــا شــاحنة قالبــة خلفیــة أو
خالطــة خرســانة، توفــر وحــدة       المنفــردة أقصــى حمولــة صافیــة ممكنــة فــي

فئتھا
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توفُّــر الفراغات في أربعة
أحجــام.  مقصورات القیادة في

شاحنتي
تقــودك الكفــاءة إلى االتجاه الصحیح

تحصیــل الربــح مھمــة الســائق فــي النھایــة. لــذا، ُصممــت مقصــورات القیــادة فــي
ــادة مــع التركیــز ــع بسالســة القی الشــاحنة          والشــاحنة          بالكامــل للتمت
ــق إال إذا ــى الطری ــق أفضــل أداء عل ــائق أن یحق ــن للس ــك، ال یمك ــع ذل ــي. م العال
كان فــي أفضــل حــال، ومــن ثــم یســھم فــي تحقیــق أقصــى قــدر مــن الكفــاءة

لعملیــات النقل وموثوقیاتھا

فــي كل مقصــورة قیــادة مــن          یتمتــع الســائق بأقصــى درجــات الراحــة
لمعاییــر القیــادة  تمتثــل جمیــع مقصــورات  الســالمة.   واالســترخاء، وبالطبــع 
توجیــھ بمتطلبــات  وتفــي  طلبًــا،  األكثــر  وھــي  التصــادم  ضــد  الســالمة 
ررررررررراألوروبــي ممــا یوفــر حمایــة مثالیــة للــركاب. وبخاصــة فیمــا یتعلــق
بمركبــات مواقــع اإلنشــاءات، یتوفــر رفــرف فــوالذي متطابــق تقریبًــا لجمیــع
أنــواع المقصــورات. وھــذا ھــو التصمیــم الصناعــي الممتــاز المرتكــز علــى

الشاحنات تكنولوجیا 
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القیادة مقصورة 

یعــد تصمیــم مقصــورة القیــادة    ھــو
التوصیــل ألعمــال  األول  الخیــار 
الیومیــة بفضــل أبعادھــا المضغوطــة.
ارتفــاع خــاص:  بشــكل  مریحــة 
للغایــة، منخفــض  المركبــة  دخــول 
وأبــواب عریضــھ عنــد الفتــح ویســھل
یتوفــر المقصــورة.  عبــر  التحــرك 

خیار المقعد لمســاعد السائق

القیادة مقصورة 

واالرتفــاع ومالءمــة  ا  جــد� مریحــة 
یتوفــر منخفــض.  للمركبــة  الكلــي 
ومجموعــة بطابقیــن  كبیــر  ســریر 
التخزیــن خیــارات  مــن  متنوعــة 
التخزیــن خیــار  الطلــب-  و-عنــد 

الوظائف المتعدد 

C

C
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القیادة مقصورة 

الســقف ذات  القیــادة     مقصــورة 
المرتفــع: مزیــج فعّــال مــن الراحــة
علــى مجھــزة  الوظیفــي.  واألداء 
ــریر ــا س ــر بھ ــتوى، ویتوف ــى مس أعل
الحركــة وإمكانیــة  بطابقیــِن  كبیــر 
ــن ــب یمك ــد الطل ــة. عن ــا مریح داخلھ
ــار ــاٍن أو خی ــوي ث ــة ســریر عل إضاف

التخزیــن المتعدد الوظائف

LX

LX

مقصــورة القیادة الخاصة بطاقم العمل

مقصــورة طاقــم العمــل ذات األبــواب
بالدرجــة تســافر  كأنــك  األربعــة 
الثانــي. ومــع الصــف  فــي  األولــى 
مــن مكــون  وجــود صــف إضافــي 
فإنھــا الخلــف،  فــي  مقاعــد  أربعــة 
توفــر مســاحة تكفــي حوالــي ســبعة
.(1  +  6) أشــخاص 
قیاســیة النقــاط  الثالثیــة  األحزمــة 
مســاحة تتوفــر  المقاعــد،  لجمیــع 

تخزین مرنة وواســعة



More Power, Less Pollution
القدرة بأربع أو ســت أسطوانات

ــد مــن ســرعتھا، ــة وتزی ــى أي تل ــوة الشــاحنة فــي كل مــرة تقودھــا عل ســتالحظ ق
محــركات تتمیــز  تقطعــھ.  كیلومتــر  كل  فــي  ذلــك  ســتالحظ  الواقــع  فــي 
البینــي والمبــرد  التوربینــي  والشــاحن  المشــترك  المســاق  ررررررررررذات 
ــرة ــحب كبی ــوة س ــع ق ــة م ــة السلس ــادة االقتصادی ــي للقی ــزم دوران مثال ــاق ع بنط

عبــر عــدد دورات المحرك في الدقیقة

08MAN D 

(220         )كیلو واتمحــرك الدیــزل ذو األربع أســطوانات العالي العزم المزود بشــاحن توربینــي على مرحلتین حصان ، 162



الشــاحنة الواحدة تعادل أربعة:
4TGM 4Xشاحنة

4TGM 4Xیمكــن لشــاحنة                   الســیر فــي طــرق متنوعــة الوعــورة، وعندمــا
ــون ــوى تك ــزم أق ــا بع ــحبًا وثباتً ــر س ــب األم ــات، ویتطل ــرة الصعوب ــد وتی تتصاع
ــة ــال إزال ــرق وأعم ــة الط ــاءات وصیان ــع اإلنش ــي مواق ــواًء ف ــل س ــزة للعم جاھ
ــع الرباعــي القیاســي ــام الدف ــر نظ ــیة.  یتوف ــرة القاس ــى الطــرق الوع ــوج وعل الثل
ــار إضافــي- نظــام الدفــع الرباعــي ــزم تعشــیقھ مــن قبــل الســائق أو -كخی ــذي یل ال
بالھــواء یعمــل  المحــاور  بیــن  تفاضلــي  بقفــل  المــزود  الدائــم 

المضغوط

یتمثــل اإلنجــاز الرئیســي لتقنیــة الدفــع الرباعــي مــن          فــي صنــدوق الغــرز
ــق ــى الطری ــائق عل ــم الس ــي تدع ــة، فھ ــاري واإلدارة التفاضلی ــي االختی اإللكترون
وخارجــھ؛ ممــا یســاعده فــي تشــغیل المركبــة حســب قــوة الســحب المطلوبــة كمــا
تحمــي مجموعــة القیــادة أیًضــا. تكمــن المزایــا فــي وجــود قــدرة أكبــر علــى التنقــل
والحركــة واألمــان عنــد القیــادة بعیــًدا عــن الطــرق المألوفــة أو عندمــا یكــون
الســطح ردیئـًـا وغیــر مســتٍو، ویمكــن أن تحــدث مشــكالت متعلقــة بالســحب  تعلیــق

ھوائــي للمحور الخلفي

MAN



ُزودت مركبــات الدفــع الرباعــي بمحــاور كوكبیــة ذات خلــوص أرضــي، وُزودت
الشــاحنات بحمولــة تــزن 13 طن�ــا بمكابح قرصیة، والشــاحنات بحمولة تزن 18 طن�ا
ــح ــي                مكاب ــر ف ــة.  یتوف ــة للدحرج ــان مانع ــطوانیة وقضب ــح أس بمكاب
ــل ــدار، تعم ــن االنح ــًدا ع ــحبھا بعی ــھیل س ــدرات لتس ــي المنح ــاحنة ف ــت الش لتثبی
ــد ــوق عن ــكل موث ــاحنة بش ــت الش ــا یثب ــوط مم ــواء المضغ ــع بالھ ــالت األرب العج
التوقــف والتحــرك علــى المنحــدرات، ویتحكــم فیھــا الســائق بواســطة مفتــاح

تشغیل

یتوفــر شاســیھ         فــي الشــاحنة بحمولــة تــزن 13 طن�ا مــع تعلیق زنبركي وھوائي
ــة ــي الشــاحنات بحمول ــة- وف ــذه الفئ ــي ھ ــن نوعــھ ف ــد م ــج فری ــو مزی ــج -وھ مدم
ــاك إطــارات مفــردة أو مزدوجــة ــا مــع تعلیــق زنبركــي كامــل، وھن تــزن 18 طن�

بصفتھــا خیــارات لكلیھما. یتوفر نوع مقصورة قیادة منحنیة في شــاحنة
بحمولــة تــزن 13 طن�ا خصیًصا لتطبیقــات مكافحة الحرائق

مصّد فوالذي قوي لھ شــكل المصد البالســتیكي القیاســي نفسھ

4TGM 4X

4X4

 4x4TGM
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/TGLTGM

TRUCKNOLOGY®

سلســلتان، لمحة سریعة واحدة:
شــاحنة          شــاحنة

نطاق تكنولوجیا الشــاحنات



TGL شاحنات
النوع (7.49    )

لتعلیق ا
صیغــة محاور القیادة

العجالتاإلطارات
المحرك

طاقة الخرج

نظــام نقل الحركة

القیادة مقصورة 

العجالت قاعدة 

12.0

2x4

4
/

2x4

 TipMatic  MAN 

 6,700 - 3,050

/

الحد األقصى لمحتوى
الكبریت في وقود الدیزل
یقتصر على        جزًءا

في الملیون للمحركات
المطابقة لمعیار االنبعاثات

50

4 Euro

طن (10.0    )
تعلیــق زنبركي، تعلیق ھوائي

أسطوانات في
صف واحد طولیًا

6

110
3 Euro

(        150)

/
أسطوانات في

صف واحد طولیًا

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا

132
3 Euro

(        180) كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا

151
3 Euro

(        210) كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا

176
3 Euro

(        240) كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا

110
3 Euro

(        150) كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا

132
3 Euro

(        180) كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا

151
3 Euro

(        210) كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا

110
4 Euro

(        150) كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا

132
4 Euro

(        180) كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا

151
4 Euro

(        210) كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا

176
4 Euro

(        240)

(              240)

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

یدوي ذو ســت/ تسع سرعات
صندوق تروس

سرعة
القیادة مقصومقصورة 

حصانًا فقط

حصانًا

110
4 Euro

(        150) كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا

132
4 Euro

(        180) كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا

151
4 Euro

(        210) كیلو وات
االنبعاثات معیار 

یدوي ذو ســت سرعات

حصانًا

4
/

أسطوانات في
صف واحد طولیًا

6
/

أسطوانات في
صف واحد طولیًا

17.5 

تعلیــق زنبركي، تعلیق ھوائي
طنطنطن 8.0

بوصة بوصة 17.5

®

 12

،C،L،LX
رة قیــادة طاقم العمل

ملم ملم3,050 - 5,550 

القیادة مقصومقصورة  ،C،L،LX
رة قیــادة طاقم العمل



شاحنات
طن

زنبركي تعلیق 

بوصة

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا

أسطوانات في
صــف واحد طولیًا

بوصة

ھوائي تعلیق 

طن

اإلطارات

13.0

4x4

22.5

13.5

4x4

22.5

176

6
/

أسطوانات في
صــف واحد طولیًا

6
/

 (        240) 

 12 TipMatic

4,200 - 3,600

TGM
النوع

لتعلیق ا

صیغــة محاور القیادة

اإلطارات

العجالت

المحرك

طاقة الخرج

نظــام نقل الحركة

القیادة مقصورة 

العجالت قاعدة 

/

الحد األقصى لمحتوى
الكبریت في وقود الدیزل
یقتصر على        جزًءا

في الملیون للمحركات
المطابقة لمعیار االنبعاثات

50

4 Euro

 3 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 206 (        280) 
 3 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 176 (        240) 
 3 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 206 (        280) 
 3 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 176 (        240) 
 4 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

سرعة

یدوي ذو تســع سرعات
صندوق تروس

القیادة مقصورةمقصورة 

ملم ملم3,050 - 4,250

حصانًا 206 (        280) 
4 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 176 (        240) 
 4 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 206 (        280) 
 4 Euro

MAN

،C،L

®  12 TipMaticسرعة

یدوي ذو تســع سرعات
MANصندوق تروس

® 

القیــادة الخاصة بطاقم العمل
القیادة مقصورةمقصورة  ،C،L

القیــادة الخاصة بطاقم العمل



12.0

4x42x4

22.519.5

4,500 - 3,6005,475 - 3,525 

اإلطارات

طنالنوع

ھوائي تعلیق 

بوصة بوصة

طن18.0

لتعلیق ا

صیغــة محاور القیادة

اإلطارات

العجالت

المحرك

طاقة الخرج

نظــام نقل الحركة

القیادة مقصورة 

العجالت قاعدة 

/

الحد األقصى لمحتوى
الكبریت في وقود الدیزل
یقتصر على        جزًءا

في الملیون للمحركات
المطابقة لمعیار االنبعاثات

50

4 Euro

أسطوانات في
صــف واحد طولیًا

6
/

أسطوانات في
صــف واحد طولیًا

6
/

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 240 (        330) 
 3 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 176 (        240) 
 3 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 206 (        280) 
 3 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 240 (        330) 
4 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 176 (        240) 
 4 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 206 (        280) 
 4 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 176 (        240) 
 4 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 206 (        280) 
 4 Euro

 12 TipMaticسرعة

یدوي ذو تســع سرعات
MANصندوق تروس

®  12 TipMaticسرعة

یدوي ذو تســع سرعات
MANصندوق تروس

® 

القیادة مقصورةمقصورة  ،C،L
القیــادة الخاصة بطاقم العمل

القیادة مقصورة 
مقصو

ملم ملم

،C،L،LX
رة قیــادة طاقم العمل

TGMشاحنات



2x42x4

19.522.5 بوصة/22.5

،تعلیــق زنبركي، تعلیق ھوائي
تعلیــق زنبركي ھوائي

تعلیــق زنبركي، تعلیق ھوائي

بوصةبوصة

طن18.0 طن15.0

 12 TipMaticسرعة

یدوي ذو تســع سرعات
MANصندوق تروس

®  12 TipMaticسرعة

یدوي ذو تســع سرعات
MANصندوق تروس

® 

ملم 3,575 - 6,975 ملم 3,525 - 6,575

القیادة مقصورة 
مقصو

،C،L،LX
رة قیــادة طاقم العمل

القیادة مقصورة 
مقصو

،C،L،LX
رة قیــادة طاقم العمل

اإلطارات

النوع

لتعلیق ا

صیغــة محاور القیادة

اإلطارات

العجالت

المحرك

طاقة الخرج

نظــام نقل الحركة

القیادة مقصورة 

العجالت قاعدة 

/

الحد األقصى لمحتوى
الكبریت في وقود الدیزل
یقتصر على        جزًءا

في الملیون للمحركات
المطابقة لمعیار االنبعاثات

50

4 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 240 (        330) 
 3 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 176 (        240) 
 3 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 206 (        280) 
 3 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 240 (        330) 
 3 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 176 (        240) 
 3 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 206 (        280) 
 3 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 240 (        330) 
4 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 176 (        240) 
 4 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 206 (        280) 
 4 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 240 (        330) 
4 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 176 (        240) 
 4 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 206 (        280) 
 4 Euro

أسطوانات في
صــف واحد طولیًا

6
/

أسطوانات في
صــف واحد طولیًا

6
/

TGMشاحنات



4-2x6 4-2x6

CC, L, LX

بوصة22.5 بوصة19.5

طن26.0

ھوائي تعلیق  ھوائي تعلیق 

طن22.0

 12 TipMaticسرعة

یدوي ذو تســع سرعات
MANصندوق تروس

®  12 TipMaticسرعة

یدوي ذو تســع سرعات
MANصندوق تروس

® 

ملم 4,425 - 5,775 ملم 4,125 - 4,725

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 176 (        240) 
 4 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 206 (        280) 
 4 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 240 (        330) 
4 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 206 (        280) 
 4 Euro

أسطوانات في
صــف واحد طولیًا

6
/

أسطوانات في
صــف واحد طولیًا

6
/

اإلطارات

النوع

لتعلیق ا
صیغــة محاور القیادة

اإلطارات

العجالت

المحرك

طاقة الخرج

نظــام نقل الحركة

العجالت قاعدة 

/

الحد األقصى لمحتوى
الكبریت في وقود الدیزل
یقتصر على        جزًءا

في الملیون للمحركات
المطابقة لمعیار االنبعاثات

50

4 Euro

TGMشاحنات



4x6

بوصة22.5

طن26.0

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 240 (        330) 
4 Euro

كیلو وات
االنبعاثات معیار 

حصانًا 206 (        280) 
 4 Euro

أسطوانات في
صــف واحد طولیًا

6
/

اإلطارات

النوع

لتعلیق زنبركيا تعلیق 

صیغــة محاور القیادة

اإلطارات

العجالت

المحرك

طاقة الخرج

نظــام نقل الحركة

القیادة مقصورة 

العجالت قاعدة 

/

الحد األقصى لمحتوى
الكبریت في وقود الدیزل
یقتصر على        جزًءا

في الملیون للمحركات
المطابقة لمعیار االنبعاثات

50

4 Euro

 12 TipMaticسرعة

یدوي ذو تســع سرعات
MANصندوق تروس

® 

ملم3,875 - 4,125

TGMشاحنات



middleeast-africa@man.eu

تواصل معنا
نموذج التواصل

ارسل للبرید اإللكتروني

:

:

(
261987


