
 
 

 

 

  

 

 
 

 

MAN Truck & Bus je eden vodilnih evropskih proizvajalcev gospodarskih vozil in ponudnikov transportnih storitev z letnim 

prometom okoli 11 milijard evrov (2018). V paleti izdelkov so kombiji, tovornjaki, avtobusi/turistični avtobusi ter dizelski 

in plinski motorji, pa tudi storitve povezane s potniškim in tovornim transportom. MAN Truck & Bus je podjetje skupine 

TRATON SE, ki zaposluje po vsem svetu več kot 36.000 ljudi. 
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MAN TGE se spremeni v reševalno vozilo 

 

Na sejmu RETTmobil (Fulda, 15 – 17 maj 2019) je v dvorani 6 MAN 

Truck & Bus prvič predstavil dve reševalni vozili na osnovi 

kombija TGE. Vodilni proizvajalec gasilskih vozil v Nemčiji je na 

prostem razstavil še dva gasilska tovornjaka in logistično vozilo 

s črpalko.  

▪ Premiera za MAN TGE v različici reševalnega vozila (RTW) – 

kot furgon in kot šasija z nadgradnjo v dvorani 6, na 

razstavnem prostoru 603 

▪ V desetletjih dokazane izkušnje z nadgradnjami so sedaj na 

razpolago tudi za kombije. 

 

Resda je najmlajši član MAN-ove družine gospodarskih vozil, vendar je 

vsekakor njen polnokrvni član. In v nasprotju s splošnim mnenjem o „današnji 

mladini“, je MAN TGE vedno pripravljen pomagati. Letos bo kombi družbe 

MAN Truck & Bus prvič dokazoval ta dejstva na sejmu RETTmobil v Fuldi, ki 

je največji evropski prodajni sejem za reševalna vozila in mobilnost (2018: 

540 razstavljavcev iz 20 držav). Na razstavnem prostoru 603 v dvorani 6 bo 
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imel TGE sejemsko premiero kot reševalno vozilo v obliki furgona izdelanega 

pri Ambulanz Mobile, pa tudi kot reševalno vozilo z nadgradnjo podjetja WAS 

(Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug). 

Posebnosti pri opremi dveh TGE-jev, razstavljenih v Fuldi je motor z velikim 

navorom in močjo 177 KM ter 8-stopenjski avtomatski menjalnik - dve 

lastnosti, ki sta ključni pri posredovanju v nujnih okoliščinah. Poleg motorja, 

ki predstavlja s 177 KM (130 kW) vrhunec ponudbe, je v ponudbi tudi motor 

TDI s prostornino 1968 cm3 in močjo 102 KM (75 kW), 122 KM (90 kW) in 

140 KM (103 kW). K standardni opremi spada 6-stopenjski ročni menjalnik. 

Pri  MAN-u TGE je varnost ključni dejavnik pri vseh možnih scenarijih vožnje: 

kombi ima že v serijski opremi sistem za zaviranje v sili. Za osebje in bolnike 

je tako v kritičnih okoliščinah odlično poskrbljeno s stališča varnosti, poleg 

tega pa je sistem tudi inovacija pri vozilih s težo do 3,5 t. Poleg tega 

zagotavlja varnost še cela paleta dodatne opreme, ki jo sestavljajo asistenčni 

sistemi, ki poskrbijo za varnost in olajšajo voznikovo delo ter mu omogočijo, 

da se osredotoči na vožnjo in odzive drugih voznikov med nujno vožnjo. 

Vozila MAN TGE so lahko med drugim dodatno opremljena tudi z aktivnim 

sistemom za vzdrževanje smeri vožnje, tempomatom z nastavitvijo razdalje 

(ACC), zavoro za večkratne trke v primeru nesreče, sistemom za pokrivanje 

mrtvih kotov in pomočnikom za upravljane dolgih luči. Pri nočni vožnji in 

vožnji v slabi vidljivosti zagotavljajo višji nivo varnosti luči LED, ki spadajo k 

dodatni opremi.  

Da bi bila klima v vozilu vedno prijetna za bolnika in zdravstveno osebje, je 

sejemski TGE poleg standardne klimatske naprave opremljen še z 

neodvisnim ogrevanjem in dodatnim vodnim grelnikom/pomožnim 

električnim zračnim grelnikom. To je le en primer obsežne ponudbe posebne 

opreme, ki poskrbi, da bo lahko vsaka reševalna služba oblikovala vozilo po 

svojih potrebah. Sem spada tudi možnost izbire prednjega ali zadnjega 

pogona in še posebno varnega pogona na vsa kolesa. TGE za v obliki 

furgona ima lahko tri višine strehe, dve medosni razdalji in dva zadnja 

previsa. Šasija TGE, na kateri je nameščena nadgradnja, ima lahko prav tako 

dve medosni razdalji in dva zadnja previsa. Največja skupna dolžina šasije 

za nadgradnjo znaša 7211 mm, furgon pa je lahko dolg največ 7391 mm. 

 

Najpomembnejše lastnosti reševalnih vozil 

Na svojem razstavnem prostoru v dvorani 6 predstavlja MAN dve reševalni 

vozili: posodobljeni furgon proizvajalca Ambulanz Mobile ter šasijo z 

nadgradnjo firme WAS (Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug). 

Posodobitev reševalnega vozila podjetja Ambulanz Mobile je model Delfis 
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CR, ki se lahko uporablja kot reševalno vozilo za nujne posege tipa B ali kot 

reševalno vozilo tipa C. Kot posebnosti lahko omenimo posebno 

strukturirano peno naneseno na tla vozila, osrednji električni sistem s 

centralnim upravljanjem funkcij vozila in na dotik občutljivim zaslonom ter 

modro LED luč z najvišjim nivojem učinkovitosti. Nosila so znamke Stryker 

M1 Rugged, nameščena na mizi, ki omogoča samodejno namestitev nosil v 

vozilo. Na strehi sta aerodinamična konzola z modrimi lučmi ter elektronska 

sirena, ki simulira zvok reševalnih siren.  

 

Reševalno vozilo z nadgradnjo podjetja WAS je reševalno vozilo tipa C. 

Reševalno vozilo WAS 500 RTW ima notranje mere 3590 x 2080 x 1975 mm 

(D x Š x V) ter desna drsna vrata širine 1,2 m, opremljena z drsnim oknom 

in dvojna zadnja krilna vrata (odpiranje do kota 90° in 270°). Zaradi izvajanja 

delovnih postopkov in izboljšanja ergonomije je dostop do opreme za nujne 

posege in nahrbtnike možen pri desnih stranskih drsnih vratih. Prostor za 

shranjevanje pod tlemi na prednji levi strani je namenjen reševalnemu 

orodju. Vsa notranja in zunanja razsvetljava pri modelu WAS RTW 500 

uporablja tehnologijo LED. Nadaljnje tehnične posebnosti so sistem kamer 

Brigade 360° s štirimi kamerami in 7" zaslonom ter samodejni sistem za 

nadzorovanje klimatskega sistema in samostojnega ogrevanja. Klimatski 

sistem ima protibakterijski filter v izparilniku, ki prepreči dostop bakterijam, 

streptokokom in glivam s pomočjo fotokatalize, za katero poskrbijo svetila 

LED.  

 

Izkušnje z MAN-ovimi nadgradnjami, prenesene v prakso 

S prisotnostjo na sejmu v Fuldi je MAN poudaril, da se lahko njegove 

izkušnje, pridobljene v desetletjih dela z nadgradnjami tovornih vozil, 

prenesejo tudi na kombije, predelane v reševalna vozila. Jedro MAN-ove 

filozofije je koncept, po katerem je proizvajalec nadgradnje partner, ki 

sodeluje pri pripravi najboljše izvedbe za stranko. Dejstvo, da je MAN TGE 

kot osnovno vozilo vedno bolj popularen med proizvajalci nadgradenj, 

dokazuje že pogled na ostale razstavne prostore sejma RETTmobil. 

Proizvajalci AMZ, Binz, Freytag, hospiMobil in Rodriguez Lopez Auto 

predstavljajo reševalna in gasilska vozila na osnovi modela TGE.  

 

S tehničnega stališča, lahko pri modelih TGE med drugim poudarimo tudi 

funkcijsko enoto, ki se lahko prilagodi zahtevam stranke. Ta enota 

poenostavlja upravljanje posebnih funkcij nadgradnje. Z njo lahko na primer 
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upravljate sekundarno klimatsko napravo, uporabite dodatno funkcijo za 

izklop samodejnega sistema start - stop, če potrebujete nenehno delovanje 

klimatske naprave. 

 

Dodatna prednost MAN-a TGE, kot osnove za reševalna vozila, je gosta 

evropska mreža servisnih delavnic, v katerih odlično razumejo posebne 

zahteve reševalnih služb in gasilcev. To se odraža med drugim tudi v daljšem 

delovnem času in prilagodljivih naročilih na servis. 

 

 

Arhiv slik  

Napisi: 

P_TGE_EST_RETTmobil_RTW_WAS_1.jpg in P_TGE_EST_RETTmobil_RTW_WAS_2.jpg 

ter P_TGE_IOT_5180_Ambulance_03 

MAN Truck & Bus sedaj dokazuje svoje izkušnje z izdelavo zahtevnih nadgradenj za 

reševalna vozila: V tem primeru z reševalnim vozilom proizvajalca WAS 

 

P_TGE_EST_RETTmobil_RTW_AM.jpg in P_TGE_IOT_4180_Ambulance_01 

Sejemska premiera transporterja za intervencije: MAN TGE 3.180 - v tem primeru kot furgon 

proizvajalca Ambulanz Mobile – zaradi močnega motorja in samodejnega menjalnika hitro 

prispe na mesto posega. Fotografija: Ambulance Mobile 

 

P_TGE-TGM_EOT_Rettmobil_01 

MAN predstavlja na sejmu RETmobil 2019 novi MAN TGE kot reševalno in gasilsko vozilo na 

osnovi modela MAN TGM. 

 

P_TGE_IOT_Rettmobil_02 

MAN je premierno predstavil na sejmu RETTmobil 2019 dve reševalni vozili na osnovi modela 

TGE. 

 

P_TGM-TGL_EOT_Rettmobil_03 

MAN je na sejmu RETTmobil 2019 predstavil gasilske tovornjake na osnovi MAN-a TGL in 

MAN-a TGM. 

https://brandportal.man/c/2027854/8c76vERM
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P_TGE_EOT_4180_Ambulance_02 

Proizvajalec Rodriguez Lopez Auto je predstavil reševalno vozilo MAN TGE 4.180 na sejmu 

RETTmobil 2019. 

 

P_TGE_IOT_6180_Command_01 - Komandno vozilo na osnovi MAN-a TGE 6.180  

 

Tehnični podatki 

Model MAN TGE v furgonski izvedbi, 

posodobitev je opravilo podjetje 

Ambulanz Mobile 

MAN TGE z nadgradnjo podjetja 

WAS 

Tip 3.180 FWD 5.180 FWD 

Motor 1.968 cm3, 4-valjni vrstni, dizelski 

Moč/maks. navor 130 kW (177 KM) pri 3,600 r/min / 410 Nm pri 1,500 – 2,000 r/min 

Menjalnik 8-stopenjski avtomatski menjalnik  

Dopustna skupna teža 3.880 kg 5.000 kg 

Dopustna osna 

obremenitev, 

prednja/zadnja 

2.100 / 2.380 kg 2.200 / 3.500 kg 

Medosna razdalja 3640 mm 3640 mm 

Zunanje mere  

(D x Š x V) 

5.986 x 2.040 x 3.080 mm 6.200 x 2.100 x 2.715 mm 

Pnevmatike 235/65 R16 205/75 R16 

Posebna oprema Paket za shranjevanje 1, 
aktivni sistem za vzdrževanje smeri vožnje, 

2. akumulator z odklopnim relejem in 
nadzorovanjem 

akumulatorja, pomožni elektr. zračni grelnik 
(1400 W), klimatski sistem Climatronic, 

neodvisno zračno ogrevanje z daljinskim 
upravljanjem in možnostjo programiranja, 
paket Media Van Advanced, kamera za 

pogled nazaj, voznikov sedež “Comfort Plus”, 
sopotnikov sedež “Comfort”, močnejša 

prednja os, dodatni toplotni 
izmenjevalnik in dodatni izparilnik 

Paket za shranjevanje 2, ACC, zmogljivejši 
akumulator, pomožni elektr. zračni grelnik 

(1400 W), 2. akumulator z odklopnim relejem 
in nadzorovanjem 

akumulatorja, pomočnik za upravljanje dolgih 
luči, klimatska naprava, glavni žarometi LED z 

dnevnimi lučmi LED, paket Media Van 
Advanced, tipalo za dež, samodejni vklop 

zasenčenih luči, 
sedeži “Comfort Plus”, pomožni vodni grelnik z 

daljinskim upravljalnikom in možnostjo 
programiranja 

 


