
مان تي جي إس لألغراض المتعددة.
مصممة لخدمة أعمالكم.



التحدي الكبير:
كفاءة النقل.

أصبحت التحديات العاملية التي تواجه جميع الشركات واألنظمة االقتصادية 
القومية أكثر تشابهاً مع تضاؤل املسافات بين دول العالم وتزايد النزعة 

الدولية لألسواق.

تتطلب املنافسة العاملية من الشركات بذل جهد هائل ال سيما في 
قطاع النقل. ولتحقيق النجاح في عاملنا املعاصر، يلزم زيادة معدالت 

األداء والخدمة مع خفض التكلفة في آٍن واحد. وحتى نكون في طليعة 
املنافسة نحتاج إلى زيادة معدالت الكفاءة.

تتوفر بعض التجهيزات املوضحة في هذا الكتيب ضمن الكماليات االختيارية. 
يحتوي كٌل من مكيف الهواء والثالجة باملركبة على غازات دفيئة معالجة بالفلور )R134a/ بقدرة كامنة لالحتباس الحراري 1430 حتى 1,15 كجم من وسيط التبريد؛ 

مكافئ 1,6445 طن ثاني أكسيد كربون تبعاً لذلك(.
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تسهم شركة مان للشاحنات والحافالت إيه جي إسهاماً ملحوظاً في الزيادة 
املطردة للكفاءة في سوق النقل العاملي كونها إحدى رواد التصنيع 

عاملياً. تؤكد "مان تي جي إس" على ذلك بما يثير اإلعجاب في النفوس. 
فما تزخر به من تقنية مبتكرة وعملية يسمح لها بتقديم أقصى درجات 

الكفاءة بسعر/ معدل أداء مثالي. فهي تجمع بين فعالية التكلفة الفضلى 
واالعتمادية العليا بصورة مقنعة تتمثل في انخفاض استهالكها للوقود، 
وقلة تعرضها للتآكل والبلى، وسهولة إصالحها، وارتفاع معدل احتفاظها 

بالقيمة. تضمن "مان تي جي إس" املصممة وفقاً لباقة EfficientLine أعلى 
درجات التوفير في الوقود بما يتسق مع املزايا. فهي توفر كفاءة منقطعة 

النظير بفضل ما تتمتع به من حلول مرنة متوافقة مع الشريحة السوقية 
تستهدفها.  التي 

فمفهوم الكفاءة لدى شركة "مان" يتضمن أيضاً جوانب مثل زيادة السالمة 
على الطريق عبر أنظمة املساعدة اإللكترونية وزيادة راحة السائق 

لتحسين مستوى التركيز ومنع اإلرهاق. تتحسن كفاءة النقل بدرجة أكبر من 
خالل تحسين الفواصل الزمنية بين أعمال الصيانة باعتماد فترات صيانة 

قصيرة وتجهيزات مرنة للمركبات مع االستعانة باستشارة الخبراء. تقدم لك 
"مان" و"مان تي جي إس" الباقة الكاملة.
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في كل دقيقة بل وفي كل ثانية، ثمة شاحنة في مكان ما حول العالم تنقل حمولتها إلى وجهتها. وهذه 
غالباً ما تكون شاحنة "مان"، حيث إنها تحظى بحضور مميز في جميع أسواق العالم. 

يسمح ذلك لنا بنيل معرفة ثمينة عن الثقافات والقيم والمشاعر واالتجاهات وأيضاً الظروف الجغرافية 
والمناخية في الدول التي نضطلع فيها بتطوير وتصميم مركباتنا. وهذه المعرفة الثاقبة تسمح لنا بطرح 

مركبات معدلة تناسب السوق المستهدفة والمتطلبات الخاصة لعمالئنا. 

"مان تي جي إس" هي النتيجة المنطقية لما نمتلكه من خبرات. شاحنة متينة فائقة الجودة مصممة لتلبية 
أصعب المهام والوفاء بجميع أنواع النقل. مركبة تباهي بما لديها من تقنيات مبتكرة وخصائص متطورة دون 

تفريط في الجودة أو السالمة واضعين اتجاهات حديثة في مفهومي صداقة البيئة واالستدامة. 

تتوفر "مان تي جي إس" في فئة جرار  نصف مقطورة أو شاسيه وفئة قالب، فهي تجمع بين مزايا الفئتين: 
بين عناصر Trucknology® المشهود لها بالكفاءة في سابقتها "مان تي جي أيه" التي حققت نجاحاً على مستوى 

العالم وبين مكونات مبتكرة عالية التقنية. تقدم "مان تي جي إس" لألسواق الخارجية بُعداً جديداً في كفاءة 
النقل، وذلك من خالل مزجها لألداء الممتاز مع االعتمادية الفائقة.

توليفة مثالية من 
الديناميكية واالعتمادية.
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"مان تي جي إس" للنقل عبر مسافات طويلة وقصيرة

المحاور إجمالي وزن المركبة 
المسموح به )كجم(

نظام التعليق

4x2 19000 / 21000 سست / سست
4x2 19000 / 21000 سست / هوائي

6x2-2 26000 سست / هوائي،
محور قطر

بإطارات فردية
6x2-2 28000 سست / هوائي،

محور قطر
بإطارات مزدوجة

6x4 26000 سست / هوائي
6x4 33000 سست / سست
6x4 40000 سست / سست
8x4 32000 سست / سست
8x4 41000 سست / سست

كفاءة النقل6



كفاءة النقل

كفاءة في النقل دون توقف
اعتمادية ممتازة، توفير فائق في استهالك الوقود، أداء قيادة مميز ، راحة عالية أثناء العمل والمعيشة، سالمة نموذجية -

هذه هي الخصائص الرئيسية التي تجعل من ""مان تي جي إس"" الشاحنة المثالية المناسبة لكل المهام. ""مان جي تي إس"" 
القياسية هي الشاحنة المثالية لجميع المهام، وذلك لما بها من مصد اصطناعي أنيق ومحرك يعمل بنظام المسار المشترك لحقن 
الوقود ومحاور مخروطية مسننة )هيبودية( منخفضة االحتكاك. فهي الرد المقنع على التحديات االقتصادية المعاصرة، وذلك لما 
بها من خصائص مثل االنخفاض الملحوظ في استهالك الوقود واالعتمادية الكبيرة وانخفاض معدل البلى والتآكل وارتفاع نسبة 

االحتفاظ بالقيمة. كفاءة في النقل لها مردود إيجابي.

EfficientLine كفاءة في النتائج: باقات
EfficientLine هي باقة معروفة أثبتت كفاءتها في أوروبا نظراً لما تتمتع به من انخفاض في استهالك الوقود يصل إلى 3 لترات/ 

100 كم مقارنة بشاحنات النقل القياسية عبر مسافات طويلة. وهذا يؤدي إلى تحقيق وفرة سنوية محتملة في استهالك الوقود 
وانبعاث ثاني أكسيد الكربون تبلغ تقريباً 4,500 لتر ديزل و12 طناً من ثاني أكسيد الكربون. تعمل باقات EfficientLine المتوفرة 

في "مان تي جي إس" بجميع األسواق الخارجية -مع باقة Aero أو بدونها- على تقليل اإلجهاد الموضوع على البيئة بل وعلى جيبك 
أيضاً.

مصممة لتنجح مهمتها على 
الطريق.

EfficientLine كفاءة في النتائج: باقات 
MAN TipMatic® Profi  

   )TPM( نظام التحكم في ضغط اإلطارات  
)APM( نظام التحكم في ضغط الهواء  

  مولد جديد بقدرة 120 أمبير
  خرطوم هواء بطول 20 متراً 
  محدد سرعة 85 كم/ ساعة

  مصابيح إضاءة نهارية
  أسطوانة هواء مضغوط من األلومنيوم

  مجفف هواء مسخَّن
  قفل تفاضلي
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تشغيل دون حدود
مهما يحدث: مان تي جي إس مصممة لتتحمل األشغال الشاقة ولتصمد في كل ظروف التشغيل. ولهذا الغرض

فهي مجهزة تجهيزاً مثالياً بما يلي: مصد فوالذي مكون من ثالثة أجزاء مع خطاطيف قطر ضمن التجهيزات االختيارية، محاور كوكبية 
عالية المتانة مع خلوص أرضي كبير، محركات مشهود لها بالكفاءة ذات نظام مسار مشترك لحقن الوقود بقوة تصل إلى 397 

كيلووات )540 حصاناً(، وهذه بعض األمثلة القليلة على تلك الخصائص.

أنواع الدفع الرباعي العجالت لتحقيق أقصى درجات الجر المناسبة لصناديق الغرز واألقفال التفاضلية ونظام التحكم اإللكتروني 
وصندوق تروس MAN TipMatic® مع وضع السير على الطرق الوعرة هي خصائص تضع الشاحنة في مكانة مميزة. فبصرف النظر 

عن اختيار تقنية القيادة التي تناسب احتياجاتك الخاصة، فتصميم "مان تي جي إس" يضمن أعلى أداء وأفضل كفاءة عند النقل. 
تتميز "مان تي جي إس" 6×6 بخاصية جديدة إذ تحتوي على قابض محول عزم WSK 440 ونظام ناقل حركة AS-TC-Tronic-12 لنقل 

أوزان بإجمالي يصل إلى 250 طناً. ستوفر تكاليف التشغيل والصيانة ومن ثم ستحصد مكاسب اقتصادية وإنتاجية. وهذا هو 
مفهومنا عن كفاءة النقل. 

مصممة لألعمال اليومية الشاقة.

الجرّ



"مان تي جي إس" للنقل عبر المسافات طويلة وقصيرة

المحاور إجمالي وزن المركبة 
المسموح به )كجم(

نظام التعليق

4×4 18000 سست/سست
6×4  33000 سست/سست
6×4  40000 سست/سست
6×6 33000 سست/سست
6×6  40000 سست/سست
8×4 41000 سست/سست
8×4 50000 سست/سست
8x8 41000 سست/سست
8×8 50000 سست/سست
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جرار نصف مقطورة "مان تي جي إس" 6×6 لنقل الحموالت الثقيلة
مهام نقل خاصة تتطلب حلوالً خاصة. تنقل "مان تي جي إس" حموالت كبيرة وثقيلة عبر مسافات طويلة ومرتفعات 

عالية. عندما تقتضي الحاجة وجود العب رياضي قوي بالفعل، فشاحنة "مان" ذات الدفع الكلي والمحاور الثالثة هي 
ما تبغيه. مصممة لنقل إجمالي وزن قدره 250 طناً ومدعومة بمحرك مكون من ست أسطوانات مستقيمة مطابقة 

لمعيار االنبعاثات Euro 4 أو  5 ومجهزة بتقنية الخفض االنتقائي التحفيزي )SCR( بقوة قدرها 397 كيلووات )540 حصاناً( 
وعزم قدره 2,500 نيوتن متر.

من المزايا التقنية لهذه الشاحنة البالغ وزنها 40 طناً هي مزجها بين نظام نقل الحركة MAN TipMatic® التلقائي المكون 
من 12 سرعة وقابض محول العزم WSK 440 والمثبط األساسي المتكامل. وهذا النظام الفريد يسمح ببدء التشغيل 

والمناورة ذات التحكم الدقيق دون التعرض للبلى والتآكل من الناحية العملية حتى مع أثقل الحموالت.
وفي الوضع التلقائي، ال يحتاج السائق إلى تغيير التروس أو تشغيل القابض. يمكن للسائق التركيز فقط على القيادة 

بحمولة ثقيلة أكبر من المعتاد. التحقق من استمرار برودة المحرك هي وظيفة الرادياتير ذي المهام الشاقة حيث 
يكون التبريد منفصالً لناقل الحركة وصندوق الغرز.

حموالت ثقيلة. لعبة سهلة.
 الخيارات المتنوعة:

  تتوفر إمكانية القيادة من الجهة اليسرى
    والقيادة من الجهة اليمنى.

  فئة نقل الحموالت الثقيلة مع كوبلن لمجموعة الشبكة   
    والمخمد قرص الوصل عجالت ألنصاف المقطورات   

    المستخدمة في نقل الحموالت الثقيلة أو تشغيل الجرار مع 
    ثقل الموازنة على العجلة الخامسة وكوبلن نقل الحموالت 

    الثقيلة
  جهاز انزالق لكوبلن قرص الوصل

  نظام هيدروليكي مع مستويين لضبط المقطورات 
   وأنصاف المقطورات المستخدمة في نقل الحموالت الثقيلة

  وصالت هيدروليكية في الجزء األمامي وخلف الكابينة
   وعلى القضيب العرضي الخلفي

جرارات نصف مقطورة للمهام الشاقة
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قالبات مان للتنقيب.
التحديات التي يمثلها التنقيب كبيرة: تشغيل شاق متعدد النقالت مع أقصى قدرة يومية وحموالت ثقيلة وطرق غير 
ممهدة في ظروف مناخية قاسية مملوءة بالغبار، كلها عوامل تجعل منها مهمة شاقة! وهذا هو السبب وراء التصميم 

المتين لشاحنات التنقيب وقدرتها على نقل حموالت ثقيلة وتجهيزها بمحركات قوية اقتصادية اعتمادية. الشاحنات 
التي تلبي هذه المتطلبات هي شاحنات ""مان تي جي إس"" 40 طناً 6×4 و6×6 باإلضافة إلى شاحنات 50 طناً 8×4 و8×8.

جميع الشاحنات متوفرة بقواعد عجالت مختلفة وكماليات عديدة مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات العمالء. 

قالبات التنقيب فئة 40 طناً و50 طناً مصممة خصيصاً لنقل األغطية الصخرية والرسوبية وركاز المعادن والفحم وغيرها 
من المواد المستخرجة من باطن األرض. ينتج الدفع القوي عن محرك مكون من ست أسطوانات مستقيمة عالية 
العزم تصل قوته إلى 480 حصاناً )353 كيلووات(. يتوفر صندوق تروس MAN TipMatic® تلقائي مع برنامج اختياري 

مناسب لالستخدام على الطرق الوعرة وذلك لنقل القوة إلى المحاور الكوكبية. السالمة النشطة أمر مهم أيضاً 
بالنسبة إلى "مان"، فالشاحنات مجهزة بنظام MAN BrakeMatic® اإللكتروني للتحكم في المكابح ضمن التجهيزات 

القياسية. يمكن طلب نظام الكبح المستمر  غير القابل للبلى والتآكل MAN PriTarder® المناسب للسرعات على الطرق 
الوعرة ضمن الكماليات االختيارية.

مصنعة للتنقيب.
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مع مان، الكابينة المناسبة لكل االحتياجات - وأقصى مستويات الراحة والتكيف مع تضاريس الجسم 
التي تصاحبك أينما ذهبت.

وهذا ألن الكبائن مصممة لتسهيل القيادة دون تعب مع التركيز واستعادة االسترخاء وتحقيق أقصى 
درجات السالمة للركاب. توفر جميع الكبائن أقصى درجات السالمة. تسهم طريقة عمل المرآة في ذلك 

حيث تتوفر مرايا رئيسية ومرايا واسعة الزاوية ومرايا المنحدرات الكبيرة ومرايا أمامية.
واآلن لم تعد هناك بقعة عمياء من الناحية العملية. يتوفر زجاج أمامي مزود بسخان للعديد من األنواع 

مثل المركبات المستخدمة في تنظيف الثلج مما يوفر رؤية مثالية ال سيما تلك المركبات المصممة للعمل 
في أشهر الشتاء القارص البرودة.

يمكنك االختيار بين ثالثة كبائن "مان تي جي إس". العرض المضغوط لكابينة السائق يجعل هذه المركبة 
سهلة التشغيل في المساحات المضغوطة مثل المواقع اإلنشائية والغابات أو عند نقل الطلبات. 

.M كابينة
مضغوطة ومريحة: كابيتنا األصغر حجماً هي األفضل للمسافات القصيرة عند النقل المحلي والتوزيع، وفي 
قطع البناء، وفي مهام المرافق العامة.  أبعاد مناسبة، أقصى حمولة، أماكن تخزين ومقصورات رحبة، مع 

إمكانية اختيار سرير قابل للطي بمساحة تخزين إضافية كلها مزايا تجعل كابينة M اختياراً فريداً.

.L كابينة
مرنة ومتعددة االستخدامات: كابينة L هي االختيار المثالي لجميع الناقالت وشاحنات الصهاريج لنقل 

األخشاب ومواد البناء والمواد المجمدة. انخفاض االرتفاع الكلي للمركبة وكذلك انخفاض وزنها يسمح 
لكابينة السائق L بالتحكم في الحموالت األكبر. يتوفر سرير مريح ومجموعة متنوعة من خيارات التخزين 

و-عند الرغبة- خيار التخزين المتعدد الوظائف، وجميعها تعزز من خصائص هذه الكابينة.

.LX كابينة
بيئة عمل مريحة تضاهي غرفة المعيشة المنزلية: كابينة سائق LX مجهزة بسرير مريح وسرير علوي ومساحة 

تخزين متعددة االستخدامات )كالهما ضمن التجهيزات االختيارية( مما يجعلها واحة للراحة على الطريق. 
مع مساحات التخزين المتناسبة تناسباً كبيراً، فارتفاع المساحة المخصصة للوقوف أمام مقعد السائق 

المساعد ووزن المركبة المنخفض -العنصر األساسي للحمولة المثالية- يعني أن كابينة LX ال تترك أي رغبة 
دون تلبيتها.

شيء واحد مضمون بالتأكيد:
كل مهمة مع مان.

الكبائن
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عند القيادة في مواقع اإلنشاءات وعلى الطرق الوعرة، عليك أن تكلف السائق بمهام أكثر. وللتمكين من 
الوفاء بكل التحديات بصورة فائقة، ثمة مساحة كبيرة داخل كبائن "مان" لكل ما قد تحتاج إليه. ال مجال 

للمساومات حينها!

يمكن أيضاً تكييف مقصورة القيادة لتالئم االحتياجات الشخصية للسائق فهي مصممة تصميماً مثالياً 
للتشغيل المريح واآلمن. يمكن بوضوح مالحظة وجود شاشة LCD جديدة عالية الدقة مكونة من أربعة 

ألوان ضمن أدوات القيادة: مؤشرات ملونة على شاشة مقاس 4 بوصات تساعد في سهولة القراءة 
وتحديد االتجاه، مما يسهل على السائق تحديد اإلشعارات مثل أنظمة المساعدة المفعلة أو التحذيرات. 
تعمل شاشة عرض السرعة الرقمية على استكمال الشكل الجمالي للقرص المميز بمؤشرات. عالوة على 

ذلك، فإن القوائم وعناصر التحكم تزخر بألوان متناسقة مع نظام الترفيه المعلوماتي الذي صممته شركة 
"مان ميديا ترك". وهذا النظام المزود بشاشة كبيرة تعمل باللمس مع شاشة ملونة وبيانات المالحة 

المتاحة ضمن التجهيزات القياسية يحتوي على مزايا منها واجهة بلوتوث ووصلة USB/ إضافية.
لتحقيق الراحة أثناء الجلوس على المقاعد ثمة مجموعة واسعة من الخيارات مثل نظام التعليق الهوائي 

ومكيف الهواء بمقعد السائق. تتوفر زخارف عملية مثل تكسية األجزاء الداخلية لألبواب حتى يسهل نظافتها 
ووصلة الهواء المضغوط لتسهيل عمليات التنظيف والحفاظ على نظافة الكابينة - مما يعزز الشعور بالرضا 

لدى السائق أثناء العمل.

مهما كانت الكابينة التي تختارها، فستكون اختيار جيد ألن هذه الكبائن -كما تتوقع- تلبي أكثر معايير 
السالمة من الصدمات صرامًة وتقدم أرقى مستويات السالمة المهنية. ال سيما المركبات المجهزة للعمل 

في المواقع اإلنشائية، يتوفر رفرف فوالذي متماثل تقريباً لجميع الكبائن.

في منطقة الراحة كلياً.

الكبائن 16
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صندوق تبريد/ صندوق تخزين مغلق

صندوق تبريد/ صندوق تخزين مفتوح

في مان، تكمن القوة ليس فقط في المحرك، ولكن في الهدوء داخل الكابينة. كما يوحي الشعار،
تتميز الكبينتان L وLX باحتوائهما على منطقة للنوم المريح واالسترخاء لتجديد النشاط.

الحلم أصبح حقيقة بالوصول إلى مستوى الراحة أثناء النوم التي توفرها األسرة عالية الجودة المزودة 
بإطار داعم مقسم إلى شرائح ومرتبة الفوم البارد متعدد المناطق المتوفرة ضمن التجهيزات االختيارية. 
ويمكن غسيل األغطية المصنوعة من القماش المرن للمراتب القابلة لالستبدال حيث إنها مصنوعة من 

مواد صحية تسمح بتخلخل الهواء. حتى الجوانب السفلية لألسرة فهي مغطاة بالقماش ضمن التجهيزات 
القياسية. تتوفر مصابيح جديدة على شكل رقبة إوزة كما تتوفر وحدة سهل الوصول إليها للتحكم في 
األسرة الثابتة التي تهيئ مناخاً من البهجة والراحة الكبيرة وللتحكم في مفاتيح اإلضاءة الداخلية ووحدة 
رفع النوافذ والسقف المنزلق. تتوفر ساعة منبه مع شاشة LCD ومقابس بجهد 12 فولت أو 24 فولت 

ومقبس طاقة USB مع وصلة 5 فولت على الجزء العلوي، مثل الهاتف المتحرك أو الحاسوب اللوحي 
وذلك الستكمال الخصائص الرائعة. وحدة التحكم على الجانب األيمن من المركبة. يمكن وضعها على أي 

جانب من السرير العلوي، مما يعني إمكانية اختيار الطريقة التي ترغب بها في االستلقاء حولك.

ثمة وفرة من المساحة لألغراض الشخصية في صناديق التخزين العديدة الرحبة. تتوفر خزانات كبيرة 
فوق الزجاج األمامي في كابينة LX ووحدة التخزين بالسقف المكونة من ثالثة أجزاء في كابينة L وذلك 

لتوفير مساحة مناسبة لألمتعة والتجهيزات األخرى.

تتوفر حجرة تخزين مزودة بإضاءة يمكن الوصول إليها من الداخل والخارج مما يوفر مساحة كبيرة 
للمعدات الشخصية في الكبينتين L وLX. يمكن استخدام صندوق تخزين إضافي الذي يمكن الوصول 

إليها فقط من الخارج لتخزين مالبس العمل أو العديد من المعدات. يمكن تخزين صندوق التبريد/ 
صندوق التخزين الجديد مع سلة المهمالت المدمجة بالكامل أسفل السرير الثابت. يمكن وضع صينية 
سهلة الحمل على الصندوق أو تخزينها تخزيناً منفصالً، مما يوفر قدراً إضافياً من المساحة وبعض الحيز 
المريح للقدمين عند الجلوس على السرير الثابت. وبالرغم من ذلك فإن التصميم الجديد ال يزال يوفر 

مزيداً من مساحة التبريد وقدراً إضافياً من حيز التخزين. تم أيضاً تعديل الخاصية التي تسمح بوضع 
األكواب باألعلى: يمكن تثبيت أداة أو أداتين لالستناد في المنتصف وتكون في متناول السائق 

ومساعده.

مساحة لالسترخاء.

الكبائن
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إنه السائق الذي يحول الكفاءة إلى حركة. ألن أداءه عند القيادة هو أساس النقل الذي يمكن 
االعتماد عليه وأساس أسلوب القيادة اآلمنة فعالة التكلفة. لذا من الضروري

تجهيز مكان العمل تجهيزاً جيداً لذلك الغرض.

في مقصورة القيادة ""مان"" المعاد تصميمها، كل شيء في المكان الصحيح. الشاشات واضحة، بينما 
المفاتيح المستخدمة كثيراً والمفاتيح التي تتطلب وصوالً سريعاً قريبة من السائق.

لضمان التشغيل المبتكر، تجتمع الخصائص في مجموعات تبادلية تكون دائماً في نفس الوضع في جميع 
المركبات والسالسل. بعد تبسيط هذا التصميم القياسي، تكون عملية التشغيل مبسطة للسائقين عند 

نقل الحركة. مفتاح القرص لصندوق التروس التلقائي MAN TipMatic® متوفر اآلن في مجال الرؤية 
للسائق. تحتوي اآلن اللوحة الرئيسية لعناصر التحكم على جميع المفاتيح الحيوية للتشغيل والقيادة، في 

حين أن الخصائص ذات الصلة للبرامج اإلضافية يمكن تعيينها للوحة ثانية من المفاتيح ضمن التجهيزات 
االختيارية في وقت الحق. وضع لوحة األزرار للخصائص األساسية مثل إضاءة المقصورة الداخلية فوق 

السائق يوفر إمكانية الوصول السهل حتى أثناء القيادة.

وسيكون التركيز على األدوات مع شاشة LCD جديدة بأربعة ألوان. وهذه الشاشة المكونة من أربعة 
ألوان عالية الدقة تدعم سهولة القراءة وتحديد االتجاه وتسلط الضوء على الخصائص مثل أنظمة 

المساعدة المفعلة ورسائل التحذير إلتاحة تمييز الرسائل بسرعة. تعمل شاشة عرض السرعة الرقمية على 
استكمال الشكل الجمالي للقرص المميز بمؤشرات. عالوة على ذلك، فإن القوائم وعناصر التحكم تزخر 
بألوان متناسقة مع نظام الترفيه المعلوماتي الذي صممته شركة "مان ميديا ترك". تتميز لوحة مكيف 

الهواء بشاشة خلفيتها بيضاء مما يجعلها أسهل في القراءة بدرجة معتبرة وذلك بفضل التباين الجيد لأللوان.

كل شيء بالداخل، وكل
ما تحتاجه في لمح البصر!

شاشة ملونة متطورة في لوحة األدوات

تصميم أنيق للمفاتيح

 TipMatic تتوفر مساحة إضافية بفضل إعادة ترتيب مفتاح
ومكابح صف المركبة.
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MAN Media Truck Navigation نظام المالحة

خاصية “Mirror Link” "الربط العاكس"

الكبائن

.MAN Media Truck توفر "ان" بعض الخصائص العملية بفضل نظام الترفيه المعلوماتي

يحتوي نظام MAN Media Truck المتوفر ضمن التجهيزات القياسية على شاشة TFT مقاس 5 بوصات 
تعمل باللمس مع فتحة لبطاقة SD. وعند الطلب، يتوفر أيضاً نظام السماعات بدون سلك وتشغيل 

الصوت عبر تقنية بلوتوث ووصالت USB/AUX ونظام إذاعة إلكترونية + راديو رقمي. عالوة على ذلك، 
يوفر اإلصدار المتطور من نظام MAN Media Truck شاشة مقاس 7 بوصات ونظام التحكم في الصوت 

ونظام السماعات بدون سلك للهاتف وشاشة فيديو عبر USB وSD ونظام معلومات المرور  عبر 
الراديو وواجهتين لتشغيل كاميراتين بحد أقصى. يحتوي نظام MAN Media Truck على نظام مالحة خاص 

بالشاحنات. وأيضاً يقدم اإلصداران MAN Media Truck Advanced وNavigation خاصية "االقتران المزدوج" 
“Twin Pairing” التي تتيح توصيل هاتفين بالنظام على التوازي. كال اإلصدارين يمكن تزويدهما أيضاً بوصلة 

لتركيب كاميرا خلفية.

تعمل خاصية “Mirror Link” "الربط العاكس" على نقل واجهة المستخدم لألجهزة المتحركة إلى نظام 
الترفيه المعلوماتي، مما يتيح التشغيل اآلمن عبر عجلة القيادة المتعددة الوظائف والنظام نفسه 

)وصل عبر كابل USB(. أيضاً تعرض شاشة المالحة باستمرار قيود السرعة القصوى )وفقاً لما إذا كانت 
بيانات الخريطة تحتوي على معلومات ذات صلة أم ال(. الراديو الرقمي )DAB/DAB+( سهل الوصول إليه 

واستخدامه عبر التحكم الصوتي.

ترفيه رائع.
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شكل جذاب
إلى جانب ما تتميز به الَمرَكبة من مصد اصطناعي أنيق ومصد فوالذي مكون من ثالثة 
أجزاء مزود بجزء أمامي قابل للطي ووصلة قطر مركزية: فإن ""مان تي جي إس"" تُقدم 

حلوالً عملية ومرنة تناسب جميع التحديات.

مثل الحماية القوية للرادياتير مع الحفاظ على االنتقال السلس للمصدات. تمنع شبكة 
الحماية من األحجار، تعرض الرادياتير ألي تلف.

تحذيرات وأمور يجب وضعها في االعتبار
يسمح كل من الزجاج األمامي البانورامي الكبير وُشراعة النافذة باستمتاع السائق 

برؤية واضحة للحركة المرورية في كافة األوقات. طريقة عمل مرآة ""مان""؛ صممت 
مرآة ""مان تي جي إس"" خصيصاً لتوفير أعلى مستوى من الرؤية والسالمة إلى جانب 

المرايا ذات التحكم اإللكتروني والمرايا الرئيسية والمرايا الواسعة الزاوية ، فإن 
الشاحنة مزودة بمرآة الرصيف التي تسمح بأعلى مجال للرؤية إلى جانب وجود مرآة 

أمامية. وبذلك فلم يعد هناك وجود للبقعة العمياء من الناحية العملية.
تُعزز النوافذ الخلفية المزودة بشبكة حماية من الرؤية الخلفية.

هل أنت مستعد الستقبال المفاجآت؟!
 لمحة عن أهم األجزاء:

  شبكة حماية من األحجار لحماية الرادياتير من تعرضه للتلف.
  مصد فوالذي مكون من ثالثة أجزاء مع وصلة قطر مركزية.   

  مصابيح أمامية وخلفية مزودة بشبكة حماية.
  حاجب للنافذة األمامية، وعازل شمس ُمعلق للنوافذ   

    الجانبية 
  تلوين النوافذ األمامية والنوافذ الجانبية

  مرايا قابلة للتعديل كهربياً ومرايا دافئة، حيث توفر طريقة 
   عمل المرآة أعلى مستوى من الرؤية والسالمة.

  نوافذ خلفية مزودة بشبكة حماية
  نوافذ خلفية

  مصابيح العمل داخل الكابينة 
  عتبة تُسهل من الوصول للمركبة 

المكونات التقنية
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هل أنت مستعد الستقبال المفاجآت؟!

المكونات التقنية

.مصد اصطناعي

 الحماية القياسية للرادياتير باستخدام مصد
 فوالذي مكون من ثالثة أجزاء



جلب الهواء النقي
يُثبت منفذ الهواء في الجهة اليسرى بالقرب من الجزء العلوي للجدار الخلفي للكابينة. 
بالتالي يحافظ الهواء المدفوع على نقائه، وتظل مرشحات الهواء نظيفة ألطول وقت 

ممكن دون استبدالهم بشكل متكرر. ُصممت مرشحات الهواء واألنابيب الداخلية بتصميم 
مميز يمنع عرقلة إضافة أجزاء على الهيكل أو الهياكل العلوية. ُدمجت أنظمة التنظيف 
الُمسبق بشكل فعال في منفذ الهواء. أما نظام العادم فله تصميمه المميز، بأنابيبه 

الطرفية المرفوعة المزودة بغطاء منحني أو مفصلي.

طرازات خزان الوقود لجميع االستخدامات
تزود "مان تي جي إس" بعدة طرازات

لخزانات الوقود تستخدم ألغراض محددة، وهي مصنوعة من الفوالذ أو األلومنيوم 
بأحجام تبدأ من 220 لتر حتى 1200 لتر

فتحة مرتفعة تسمح بدخول الهواء. نظام العادم المرفوع

البنية التقنية 26
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قضبان سقف مثبتة من جانب السائق، تسمح له بركوب 
الشاحنة.

شاحنة مثالية لمحبي تسلق األماكن العالية
مع ""مان تي جي إس"" أصبح الصعود على متن القالبات أو 

الهياكل العلوية مريحاً تماماً مثل الصعود لكابينة السائق. 
فالشاحنة مزودة بعتبة مانعة لالنزالق مثبتة على الرفرف 

وقضبان السقف.

يوجد في الجرارات النصف مقطورة منصة عمل تسهل من 
إمكانية الوصول للجهة اليمنى.

 لمحة عن أهم األجزاء:
  الفواصل السليكونية األولية المدمجة في 

مرشحات الهواء
  نظام العادم المرفوع   

  تجميع خزانات الوقود لتشكيل طرز أكبر وتحسين 
    أداء وسائل النقل 

  خزان وقود من األلومنيوم لتقليل الوزن   
   والحماية من التلوث 

  تثبيت عتبة على الرفرف مع قضبان السقف في 
   موقع اإلنشاء

  طرز الناقالت المتخصصة في نقل البضائع الخطيرة

خزان ألومنيوم مزود بعتبة به 660 لتر وقود، و75 لتر من 
®AdBlue سائل العادم

البنية التقنية
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هيكل متين لقاعدة جيدة
يتميز الهيكل المصنوع من الفوالذ عالي المقاومة والمزود بحبيبات ناعمة بقوة التواء 

وانحناء عالية مع أقصى درجات الثبات، ووزن فارغ منخفض وقدرة على استيعاب 
الهياكل العلوية بسهولة ويسر. يسمح السطح العلوي المستو تماماً للهيكل بتركيب 

أي نوع من أنواع الهياكل العلوية دون عناء وبسرعة وبشكل اقتصادي. كما تسمح 
مجموعة الثقوب المتقاربة بإجراء تعديالت وإضافات الحقة دون الحاجة إلى عمل 

ثقوب جديدة تستغرق وقتاً طويالً.

يضمن الطالء -باستخدام الورنيش القائم على الماء الصديق للبيئة- حماية معتمدة ضد 
التآكل لجميع أجزاء الهيكل والشاسيه.

قضيب أنبوبي بعرض الشاسيه. منصة دخول وعمل للجرارات النصف 
المقطورة.

البنية التقنية
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اختبار توصيالت نظام الكبح الهوائي.

خلوص أرضي مرتفع
يتميز  الطراز المزود بمحاور أمامية منحنية طبيعية االرتفاع 
بزاوية اقتراب جيدة. ويمكن بوضوح مالحظة زيادة زاوية 

االقتراب للشاحنة في التصاميم المتوسطة والعالية.
ويوفر ذلك إلى جانب الخلوص األرضي المرتفع  قدرة ممتازة 

على السير في الطرق الوعرة.

 لمحة عن أهم األجزاء:
  واقي اصطدام خلفي قابل للتعديل 

  منصة عمل للجرارات النصف المقطورة   
  تصاميم متوسطة وعالية   لزاوية االقتراب المثلى 

   وقدرة عالية على السير في الطرق الوعرة 
  اختبار توصيالت نظام الكبح الهوائي  
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قوة أكبر، وقود أقل
أكثر ديناميكية ولكن أقل استهالكاً، مدة خدمة أطول ولكن أقل تكراراً: تُعد 

محركات MAN D20 وMAN D26 المبتكرة والمزودة بماسورة تجميع مثيرة لإلعجاب 
بفضل ارتفاع نسبة الطاقة إلى الوزن في فئتها، وتتميز بمدة خدمة تصل إلى 1.5 

مليون كم  وجدول مواعيد للصيانة محدد بمسافة تبلغ 120،000 كم. تولد المحركات 
القوية المطابقة لمعياري االنبعاثات Euro 2 وEuro 3 والمزودة بنظام إعادة تدوير 
غاز العادم المبرد طاقة تتراوح من 265 كيلو وات )360 حصاناً( إلى 353 كيلو وات 

)480 حصاناً(؛ بينما تولد محركات التخفيض التحفيزي االنتقائي المطابقة لمعياري 
االنبعاثات Euro 4 وEuro 5 طاقة تتراوح من 235 كيلو وات )320 حصاناً( إلى 397 

كيلو وات )540 حصاناً(.
جميع المحركات مناسبة تماماً للمناطق االستوائية. وأصبح ذلك ممكناً بفضل 

الرادياتير المجهز أيضاً بشبكة واقية من األحجار الضخمة ضمن التجهيزات االختيارية.
وال يشكل التنقل في الظروف شديدة البرودة أي تحدي أو صعوبة.

نظام الكبح بصمام المحرك ألغراض السالمة
تحتوي جميع المحركات على نظام الكبح بصمام المحرك غير القابل للبلى والتآكل 
ضمن التجهيزات القياسية. يعمل هذا النظام على زيادة قوة كبح المحرك بنسبة 

تصل إلى 60٪ مقارنة بصمام خانق غاز العادم العادي. النتيجة: تباطؤ قوي لسرعة 
المركبة حتى بدون استخدام مكابح القدم، وعمر أطول لتيل المكابح، وزيادة قوة 

المكابح بشكل واضح ومن ثمَّ زيادة السالمة بشكل فعال.

كفاءة ال مثيل لها.

 لمحة عن أهم األجزاء:
 4 Euro3 و Euro2 و Euro محركات مطابقة لمعايير االنبعاثات  

   وEuro 5 ذات كفاءة عالية ومعدل منخفض الستهالك 
    الوقود

  نظام تشغيل اللهب
  نظام الكبح القوي بصمام المحرك

  صندوق التروس األوتوماتيكي  MAN TipMatic® المزود 
   بـ 12 ترساً لضمان أقصى راحة تشغيلية واستهالك منخفض 

   للوقود
  شبكة واقية من األحجار لحماية الرادياتير

440 WSK لـ TCTronic  
  جهاز فصل داّومي لتزويد المقصورة بالهواء النقي

اختيار الترس المناسب دائماً
ناقل الحركة اليدوي مجهز بـ 16 ترساً يعمل بنظام ServoShift يقلل من الجهد 

المبذول في نقل السرعات، والمسافة بين التروس قصيرة ومن ثمَّ يمكن نقل 
السرعات بشكل مريح. ومن السهل تغيير هذه التروس من خالل مجموعة مجزأة 

ومجموعة المدى. لتحقيق أقصى قدر من الراحة عند تغيير الترس، اختر ناقل 
الحركة األوتوماتيكي  MAN TipMatic® المزود بـ 12 ترساً. ال داعي لدواسة القابض 

والتغيير اليدوي للتروس!
"تُعد القيادة باستخدام ناقل حركة أوتوماتيكي أكثر اقتصاداً وتوفيراً للوقود.

كما يمكن اختيار التروس يدوياً باستخدام ذراع MAN TipMatic®، حسب  التفضيل. 
يسمح البرنامج  الخاص بالسير في الطرق الوعرة باستخدام ناقل حركة أوتوماتيكي 
 ®MAN TipMatic  لتشغيل نظام السير في الطرق الوعرة. صندوق التروس األقوى
ع  هو AS-TC-Tronic-12 مزود بقابض محول عزم WSK 440 يتحمل وزن إجمالي مجمَّ

يصل إلى 250 طناً."
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لمحة سريعة على المحركات.

32 Engines and components

ENGINES AT A GLANCE.
Common Rail engines, Euro 2, 3, 4 and 5

Euro 2 Displacement Torque Output
6-cylinder D2066 10.5 l 1 800 Nm at 1 000 – 1 400 1/min 265 kW (360 hp)

1 900 Nm at 1 000 – 1 400 1/min 294 kW (400 hp)
6-cylinder D2676 12.4 l 2 100 Nm at 1 000 – 1 400 1/min 324 kW (440 hp)

2 300 Nm at 1 000 – 1 400 1/min 353 kW (480 hp)

Euro 3 Displacement Torque Output
6-cylinder D2066 10.5 l 1 800 Nm at 1 000 – 1 400 1/min 265 kW (360 hp)

1 900 Nm at 1 000 – 1 400 1/min 294 kW (400 hp)
2 100 Nm at 1 000 – 1 400 1/min 324 kW (440 hp)

6-cylinder D2676 12.4 l 2 300 Nm at 1 000 – 1 400 1/min 353 kW (480 hp)

Euro 4 Displacement Torque Output
6-cylinder D2066 10.5 l 1 800 Nm at 1 000 – 1 400 1/min 265 kW (360 hp)

1 900 Nm at 1 000 – 1 400 1/min 294 kW (400 hp)
2 100 Nm at 1 000 – 1 400 1/min 324 kW (440 hp)

6-cylinder D2676 12.4 l 2 300 Nm at 1 000 – 1 400 1/min 353 kW (480 hp)
2 300 Nm at 1 000 – 1 400 1/min 397 kW (540 hp)

Euro 5 Displacement Torque Output
6-cylinder D2066 10.5 l 1 600 Nm 235 kW (320 hp)

1 800 Nm 256 kW (360 hp)
1 900 Nm 294 kW (400 hp)
2 100 Nm 324 kW (440 hp)

6-cylinder D2676 12.4 l 2 300 Nm 353 kW (480 hp)
2 500 Nm 397 kW (540 hp)

السعةالسعة

السعةالسعة

السعةالسعة

السعة

العزمالعزم

العزمالعزم

العزمالعزم

العزم

القدرة

القدرة

القدرة

القدرة

  5 Euro4 و Euro3 و Euro2 و Euro محركات مزودة بماسورة تجميع مطابقة لمعايير االنبعاثات
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لمحة سريعة على المحركات.
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نظام تعليق يعتمد عليه
في حالة المركبات المستخدمة بشكل أساسي في الطريق، 
فالحل هو المحور الهيبودي المزود بمحامل صرة العجلة ال 

تحتاج إلى صيانة، حيث يتميز بقدرة تحمل عالية، ووزن منخفض 
ويعمل بكفاءة وهدوء.

كما يتميز نظام التعليق األمامي المزود بنوابض ورقية 
بنسبة وزن إلى سعة تحميل ممتازة. وللتمتع براحة فائقة أثناء 

القيادة وتنقل لطيف وقيادة أكثر أماناً، يعد نظام التعليق 
الهوائي الذي يتُحكم به إلكترونياً الحل األمثل.

عندما يصير الطريق وعراً، يكون الخيار األول هو مركبة ذات 
محاور كوكبية تتمتع بكفاءة عالية وخلوص أرضي مرتفع. 
المعدات القياسية لجميع المحاور الكوكبية ""مان"" هي 

األقفال التفاضلية.

يتوفر نوعان من أنظمة التعليق الشاقة:
النوابض المكافئة لتوفير راحة فائقة أثناء القيادة بحمولة 

أو بدون. النوابض شبه المنحرفة في الظروف شديدة 
الصعوبة.

تعليق هوائي يُتحكم به إلكترونياً نظام تعليق  مزود بنوابض مكافئة إزاحة المحور القصوى
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محور كوكبي محاور كوكبية ذات خلوص أرضي مرتفع.محور هيبودي.

صندوق الغرز المزود بنسب تروس للطرق الممهدة 
والطرق الوعرة

نظام الدفع الرباعي اليومي
أينما طلب أقصى قدر من الجر، فإن "مان تي جي إس" 

المزودة بنظام الدفع الرباعي الدائم أو االختياري هي الخيار 
األمثل. توزع الطاقة من خالل صندوق الغرز "مان" ثنائي 

السرعات مع نسبة تروس واحدة للقيادة في الطرق الممهدة 
ونسبة تروس واحدة للقيادة في الطرق الوعرة. عالوة على 

ذلك، تم تزويد مركبات الدفع الرباعي بمحاور كوكبية ذات 
خلوص أرضي مرتفع، وأقفال تفاضلية وقضبان موازنة.
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مهما كانت الوجهة: الوصول بأمان هو الهدف األساسي، ولذلك تفتخر ""مان تي جي إس"" بأنظمة مساعدة 
السائق وأنظمة السالمة المبتكرة القائمة على  األجهزة اإللكترونية المتطورة.

تساعد هذه  الخصائص السائق وتسهل عمله وتساهم بشكل كبير في راحته وسالمته في حركة المرور. منع 
الحوادث يعني دائماً الحد من التكاليف.

برنامج الثبات اإللكتروني
يحميك برنامج الثبات اإللكتروني من المفاجآت غير السارة على سبيل المثال، عند تفادي العوائق بشكل 
مفاجئ أو دخول االنحناءات بسرعة كبيرة أو عند تغيير أسطح الطرق. تراقب أجهزة استشعار برنامج الثبات 

اإللكتروني ظروف القيادة الديناميكية بشكل مستمر. قد تُكبح العجالت الفردية للمركبة عند مواجهة الخطر 
األولي المتمثل في انزالق المركبة أو انقالبها ويتم تقليل عزم المحرك، إذا لزم األمر. وبذلك يقوم برنامج 

الثبات اإللكتروني بتثبيت المركبة والحفاظ على سيرها 
في الطريق بأمان.

نظام ضبط مسافة األمان المعدل
يقيس نظام ضبط المسافة التلقائي المساف    لمركبة التي أمامك والفرق في السرعة لضبط المسافة 

عن طريق التشغيل اإللكتروني للمكابح و/ أو الصمام الخانق. يعمل نظام ضبط مسافة األمان المعدل عند 
السرعات التي تزيد عن 25 كم/ ساعة، ويخفف من حدة التوتر لدى السائق من خالل دمج المركبة بشكل 

سلس في التدفق المروري.  

تقع الحوادث عادة بسبب السهو أو االنشغال للحظة قصيرة، لذا طورت شركة MAN نظاماً استباقياً يعزز 
قدرة الكبح عند الطوارئ EBA، وهو نظام يوفر للسائق تحذيراً مبكراً في حالة توقع اصطدام وشيك مما 

يوفر وقتاً ثميناً يمّكنه من التدخل الصائب لتالفي الحادث. ميزة نظام الكبح هذا أنه ينطلق تلقائيًا في حاالت 
الطوارئ، كما يتميز أيضاً بتكامل نظام أكثر تطوراً آخر معه مهمته مراقبة حركة المرور من خالل استخدام 
نظامين لكل منهما مستشعر مستقل )واحد يعمل بالرادار وآخر بالفيديو( لغرض الكشف السريع عن أي 

تصادم محتمل وإصدار إشارة تحذير مبكرة بوقت كاٍف. يتوافق النظام اآللي لتعزيز المكابح عند الطوارئ 
EBA من شركة MAN مع المتطلبات القانونية األكثر صرامة الخاصة بأنظمة مكابح الطوارئ.

مستوى عاِل من
 السالمة والكفاءة

أنظمة المساعدة واألمان

الكبح التعويضي الذي يعمل ببرنامج الثبات اإللكتروني أثناء 
التوجيه الزائد للمركبة

الكبح التعويضي الذي يعمل ببرنامج الثبات اإللكتروني أثناء 
التوجيه الناقص للمركبة
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مستوى عاِل من
 السالمة والكفاءة

®MAN BrakeMatic
المسافة األكثر أهمية هي مسافة الكبح. لكي تتجنب المفاجآت غير السارة، فإن 

MAN BrakeMatic® المزود بنظام الكبح اإللكتروني -بما في ذلك نظام المكابح 
 -)ASR(  ونظام التحكم في االنزالق الناتج عن التسارع )ABS( المانعة لالنغالق

يقصر مسافة الكبح. يضمن تنظيم قوة التقارن للتنسيق األمثل لمكابح المقطورة 
أو نصف المقطورة قوة سحب متناسقة تماماً، ومسافات كبح قصيرة وبلى تيل 

المكابح بشكل منتظم على مستوى المقطورة بأكملها، مما يضمن مدة خدمة 
طويلة للغاية لتيل المكابح.

نظام التنبيه من مغادرة الحارة المرورية
يقوم نظام التنبيه من مغادرة الحارة المرورية اإللكتروني بمسح مستمر ألسطح 

الطرق األمامية. يصدر تحذير صوتي في حالة خروج السائق عن خط السير الحالي 
دون تفعيل المؤشرات،

وستصدر السماعة اليسرى أو اليمنى إنذاراً مرتفعاً ينبه السائق على الفور بانحرافه 
عن  الحارة المرورية. يمنع نظام التنبيه من مغادرة الحارة المرورية العديد من 

المواقف الخطيرة من خالل زيادة وعي السائق بالبقاء في الحارة المرورية 
المخصصة له.

الرؤية الواضحة
المصابيح األمامية "مان تي جي إس" لها أهمية حقيقية. تضمن العاكسات حرة 

الشكل ومصابيح H7 التي تتمتع بمدة خدمة طويلة للغاية إضاءة واسعة المدى 
للحارة المرورية. الدليل: تُجمع مصابيح الضباب والمصابيح األمامية المساعدة في 

غالف واحد. تُشغل مصابيح الدوران الثابتة تلقائياً عند تفعيل المؤشر في السرعات 
التي تصل إلى 30 كم/ ساعة. وتُعزَز السالمة بشكل أكبر من خالل استخدام مصابيح 

القيادة النهارية، ومصباح المناورة الموجود في مكان دخول مساعد السائق، 
ومصابيح LED لوقوف المركبة ومصابيح العالمات الجانبية.

أنظمة المساعدة واألمان

نظام التنبيه من مغادرة الحارة المرورية للبقاء في الحارة 
المرورية الصحيحة

مصابيح االنعطاف لتحقيق رؤية أفضل



خدمات38

أقصى درجات الجودة خالل أقصى مدة خدمة ممكنة للمركبة ومدى توفر 
ممتاز - هذا هو وعدنا لك.

من ضمن مجموعة الخدمات الواسعة، نقدم دعم كلي فعال وموثوق به. يمكنك 
أن تطمئن في جميع األوقات: شاحنة "مان" الخاصة بك في أيد أمينة. توفر 

خدمات شركة "مان" كل ما يحتاجه الريس، مما يعني أن شاحنات "مان" الخاصة 
بك يتم تشغيلها دائماً في  أفضل الظروف الممكنة ويمكنك الحصول على أقصى 

 MAN ServiceContracts استفادة من المركبات الخاصة بك لفترة أطول. مع  خدمة
أو MAN Mobile24، حركتك تهمنا. وينطبق ذلك على خدماتنا اإلضافية أيضاً. على 

سبيل المثال، صممت خدمات  شركة "مان" حلوالً في متناول اليد لتحسين تشغيل 
المركبات، وزيادة الربحية وتعزيز الكفاءة. مهما كانت الخدمة التي تختارها، فأنت 

دائماً في الطريق الصحيح مع شركة "مان".

ولمعرفة المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
 www.truck.man

يمكن االطالع على جميع المعلومات المتعلقة بمنتجاتنا وخدماتنا وموضوعات 
 MANو ،MAN ProfiDriveو ،MAN Cardو ،MANServiceContracts الخدمة األخرى مثل

www.truck. وغيرها على موقعنا اإللكتروني MAN Mobile24و ،Financial Services
man - تعرف على العالمة التجارية "مان " بشكل تفاعلي وعن كثب.

شاحنتك في
أيد أمينة



توفر لك برامج تدريب السائقين MAN ProfiDrive ووحدات 
تدريب الشركات آخر التطورات، مما يجعل القيادة اليومية 
آمنة. كما توفر لك برامج الدعم والتدريب المعروضة فرصاً 

إضافية لتحسين بيئتك التجارية.

تتيح لك شركة MAN Financial Services مرونة إجراء المعامالت 
المالية. عالوة على ذلك، تكون خدمة استئجار الشاحنات لدينا 

أكثر مرونة في االستجابة للنقص أو الطلب المتزايد.

MAN Card
مدفوعات غير نقدية على نطاق أوروبا"

التمويل                                                                                                                                       
حيازة الملكية من خالل الحلول المالية المرنة

التأمين 
الحلول التأمينية للمركبات التجارية

التأجير  
نماذج التأجير الصديقة للميزانية

االستئجار
استئجار مركبة لمدة تعاقدية مرنة

MAN ProfiDrive®

جودة أعلى، وقت أطول: ضمان جديد لمدة عامين على 
خدمات وقطع غيار شركة ""مان"".

 :MAN Genuine Parts
ضمان أعلى جودة وأطول مدة خدمة ومدى توفر كبير.

 :MAN Genuine Parts ecoline
تمتع بمزيد من الوفورات واحمي البيئة خالل هذه العملية  

مع مجموعة MAN Genuine Parts لقطع الغيار األصلية المعاد 
تصنيعها وفقاً لمعايير شركة 

مان" أو الشركة المصنعة أو مزودي الخدمة الخارجيين.

الملحقات األصلية "مان
سوائل التبريد ومواد التشحيم األصلية "مان": توفر سوائل 

التبريد ومواد التشحيم األصلية "مان" حماية مثبتة ضد التآكل  
والبلى ومن ثمِّ تسهم في إطالة مدة الخدمة وتقليل التكلفة 

اإلجمالية للملكية .

:MAN Mobile24
خدمة اصالح األعطال للشاحنات على نطاق أوروبا

:MAN ServiceContracts
اتفاقيات الخدمات التي تغطي مهام الخدمة والتفتيش 

على جدول مواعيد الصيانة. بناءً على الخيار اإلضافي، يمكن 
تضمين وحدات مختلفة مثل إدارة العقود وضمان مجموعة 

القيادة وإصالحات التآكل والبلى.
ملحقات ضمان "مان": ملحق ضمان لمجموعة القيادة 

والمركبة بأكملها.

المركبات األكثر استخداماً: مجموعة كبيرة من المركبات 
المستعملة عالية الجودة لجميع أنواع الشاحنات.

الخدمات الواعدة: جودة عالية، خدمات استشارية ممتازة، 
خيارات رائعة، تمويل جيد، خدمة فائقة

الخدمات الفائقة: بما في ذلك ضمان المركبات المستعملة.
التمويل

تختلف الخدمات المقدمة بوصفها جزءاً من عالقة العمل المشتركة مع "MAN Financial Services" )التمويل والتأجير ومنتجات التأمين( من سوق آلخر حسب الدولة، ويتم 

."Volkswagen Financial Services AG" توفيرها أو التوصل إليها بوساطة مختلف الشركات التابعة لشركة

39 خدمات



شركة مان للشاحنات والحافالت الشرق 
األوسط م.م.ح
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