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Nejmodernější generace vznětových motorů
Pohon kol přední nápravy, zadní nápravy či kol obou
náprav
Vozidla pro jízdu v soupravách s přívěsy

Široká škála možností typů pohonu vozidel MAN TGE zajišťuje schopnost
plnit různorodé požadavky zákazníků. V závislosti na zvoleném typu
hnacího traktu lze využívat jednu ze čtyř výkonových verzí nového
dvoulitrového motoru, které jsou charakterizovány maximálním výkonem od
75 kW/102 k do 130 kW/177 k. Tři výkonové varianty motoru (s příslušným
přesahem) jsou k dispozici pro vozy s pohonem kol přední či kol zadní
nápravy. Pro vozidla s pohonem kol obou náprav jsou k dispozici dvě
výkonové verze dvoulitrového motoru.

Motor: Nový MAN TGE je poháněn zcela novou generací vznětových
motorů, která debutovala před více než rokem v úspěšném modelu
dodávkových vozů VW Transporter a nese si sebou vysokou míru
spolehlivosti a životnosti. Navíc nový přeplňovaný dvoulitrový motor
s mezichladičem stlačovaného vzduchu byl vyvinut speciálně s ohledem na
těžké a rozmanité nároky provozu dodávkových vozidel, dlouhé trasy
nevyjímaje.
Při vývoji motoru byl kladem největší důraz na to, aby vozidla byla co
možná nejefektivnější a nejrobustnější a aby životnostní proběh byl
minimálně několik stovek tisíc kilometrů. MAN TGE plně odpovídá
uvedeným charakteristikám, navíc stanovuje nové rekordní hodnoty, a to
jak z pohledu ekonomiky, tak i ekologie.
Vznětový motor o zdvihovém objemu 1,968 l je k dispozici ve čtyřech
úrovních maximálního výkonu: 75 kW/102 k, 90 kW/122 k, 103 kW/140 k a
130 kW/177 k, čemuž odpovídá také maximální točivý moment: 280 N.m,
300 N.m, 340 N.m a 410 N.m. Spotřeba jednotlivých výkonových verzí se
pohybuje v rozmezí 6,7 l do 7,0 l motorové nafty na 100 km. Tyto hodnoty
činí nový motor a celé vozidlo tím nejúspornějším automobilem ve svém
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segmentu. Výsledkem jsou hodnoty emisí CO2 mezi 165 g až 184 g na
jeden kilometr.
Systém čištění výfukových plynů podle emisních norem Euro 6 pracuje
s katalytickým konvertorem SCR, který čerpá činidlo AdBlue z osmnácti
litrové nádrže. MAN TGE Euro 6 spotřebuje cca 0,15 l AdBlue na 100
ujetých kilometrů.

Hnací trakt: V závislosti na zvoleném typickém druhu provozu vozidla
může zákazník vybírat ze tří různých variant pohonu. První na seznamu je
pohon kol přední nápravy, který je pro daný segment dodávkových vozidel
tím standardním řešením. V porovnání s modelem vozu s pohonem kol
zadní nápravy je u této varianty podlaha nákladového prostoru posazená o
zhruba 100 mm níže z čehož vyplývá větší objem nákladového prostoru
dosahující až 18 m3. Další výhodou je kompaktní zástavba napříč
uloženého motoru a převodové skříně s relativně nízkou vlastní hmotností
celého hnacího traktu podporující maximální dosažitelnou užitečnou
hmotnost vozidla s podvozkem tohoto typu. MAN TGE s pohonem kol
přední nápravy může dosáhnout celkové hmotnosti 3,0 t a 4,0 t.

V podobném duchu lze hovořit též o variantě 4x4. Díky velmi podobné
stavbě podvozku může celková hmotnost vozidla dosáhnout celých čtyř tun
dovolující dosažení užitečné hmotnosti na úrovni 1,35 t.
Výhoda pohonu 4x4 je vzhledem k trakčním schopnostem vozu
samozřejmě více než zjevná. Pohon kol obou náprav je ideální pro aplikace
vozidel po nichž je vyžadována práce mimo upravené vozovky, mimo
zastavěné aglomerace či v horských regionech s kopcovitými cestami či
těžkými zimními podmínkami.

Varianty vozidel s pohonem kol zadní nápravy jsou vhodné pro převoz
těžkých nákladů. Na rozdíl od ostatních variant vozidel dosahuje jejich
celková hmotnost 3,5 t až 5,5 t a to díky konvenčnímu uspořádání
podvozku vozidla s podélně uloženým motorem a převodovou skříní.
Pohon kol zadní nápravy umožňuje lepší manipulaci s nákladem a
jednodušší rozložení zatížení vozu. Tím pádem je možno vozidla využívat
též jako tažná pro silniční soupravu s přívěsem. Vozidla s celkovou
hmotností 3,5 t jsou osazena na zadní nápravě jedno montáží zatímco
model s celkovou hmotností 5,5 t má na zadní nápravě dvoumontáž, která
poskytuje v rámci nižšího měrného tlaku na podložku/silnici/cestu
adekvátně lepší trakci. Tuto skutečnost ocení zákazníci především při jízdě
po nezpevněných komunikacích nebo při zhoršených trakčních
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podmínkách, například při klimatických změnách. Současně je důležité, že
v souvislosti s použitým převodovým poměrem v nápravě lze naladit
vozidlo pro odpovídající typ provozu v závislosti na jeho celkové hmotnosti
či kombinované hmotnosti celé soupravy.

Fotografie:
MAN_TGE_5_72dpi.jpg - Při vývoji motoru byl kladem největší důraz na to,
aby vozidla byla co možná nejefektivnější a nejrobustnější a aby životnostní
proběh byl minimálně několik stovek tisíc kilometrů.
MAN_TGE_7_72dpi.jpg - Široká škála možností typů pohonu vozidel MAN
TGE zajišťuje schopnost plnit různorodé požadavky zákazníků.

Další informace na www.mantruckandbus.cz

Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus
Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku
ubývání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden
z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá
k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program
snižování celkových nákladů vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující
technologii, servis, náklady na řidiče a další expertizy – chrání životní prostředí a je
přidanou hodnotou pro naše zákazníky.

Společnost MAN Group, jeden z největších evropských hráčů oboru dopravního inženýrství, dosáhla v roce 2014 obratu 14,3 miliard Eur.
Je výrobcem a dodavatelem nákladních vozidel, autobusů, vznětových motorů, turbo techniky a speciálních převodových zařízení.
Společnost MAN zaměstnává celosvětově 55 900 zaměstnanců. Na trzích, kam dodává své produkty, dlouhodobě zastává vedoucí
pozice.

