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FREMKOMMELIGHET 
ER VIKTIG

I denne brosjyren er det delvis avbildet utstyr som ikke er standard
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Uansett hvilket
terreng du
ferdes i

➜ Effektivitet får jobben gjort. Arbeider du i anleggsbransjen, ferdes du ofte i vanskelig terreng. Særlig 
når transportoppdraget krever at du ikke bare kjører langs vei, men også offroad – på grusveier og i 
terrenget. Det kan være på byggeplasser, kommunale oppdrag, i brann- og katastrofeområder, 
innenfor landbruk og skogbruk eller ved undersøkelser og ekspedisjoner. 
MAN har nettopp lastebilene du trenger, med innovativ teknologi, banebrytende driftsøkonomi og den 
avgjørende, ekstra gode fremkommeligheten. Uansett om du satser på TGS, TGM eller TGX, får du 
topp effektivitet. Med den velkjente Euro-6-teknologien kjører MANs anleggsbiler svært økonomisk, og 
AdBlue®-forbruket er virkelig lavt.
Spesielt høy er derimot nyttelasten, påbyggvennligheten og påliteligheten under alle forhold. Et ekstra 
pluss er det nye, dynamiske designet. Det skreddersydde servicetilbudet åpner dessuten for en helt ny 
driftsøkonomi. Uansett hvor veien går.

man.no

6 Profil Profil 7

kommer du frem med MAN
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TA GREP
UTEN HJULSPINN
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Offroad

Har du en MAN, har du en vei. Enten du ferdes i grus, gjørme eller snø – utfordringer er til for 
å mestres. Allhjulsdrevne MAN-lastebiler kommer seg fram der andre blir stående.

På byggeplassen, ved snøbrøyting eller ved kjøring offroad: I MAN med permanent eller 
innkoblingsbar allhjulsdrift er du alltid mobil. MAN fordelerkassen med både vei- og terrenggir fordeler 
kraften på alle akslene. Den elektroniske fordelerkasse- og sperrestyringen (VSM) sikrer 
fremkommeligheten. MAN TipMatic® PROFI-girkassen, som kan brukes både i automatisk modus og 
med manuell betjening, omsetter kraften til dynamikk. Giringsprogrammet MAN TipMatic® Offroad er 
utviklet spesielt for større effektivitet når du jobber på byggeplasser eller ute i terrenget. Den 
integrerte EasyStart-funksjonen for kjøring onroad og bakkestartbremsen ved allhjulsdrift for kjøring i 
terreng er smart funksjoner. Disse funksjonene gjør at føreren problemfritt kan starte i bakker uten å 
rulle bakover.

Dreiebryter for 
MAN TipMatic®

Offroad

Dreiebryter for 
fordelerkasse og 

differensialsperrer

➜ Offroad, ikke off limits:
n Optimal fremkommelighet, god kjørestabilitet og høy sikkerhet på glatte veier og i vanskelig terreng 
n Permanent eller innkoblingsbar allhjulsdrift etter behov
n MAN fordelerkasse med vei- og terrenggir
n Elektronisk fordelerkasse- og sperrestyring (VSM) gir optimal kjørestrategi i terrenget
n MAN TipMatic® Offroad med optimal giringsstrategi ved terrengkjøring
n MAN EasyStart gir sikker og trygg bakkestart
n Bakkestartbrems ved allhjulsdrift gir sikker bakkestart selv i bratte stigninger

10 Fremkommelighet Fremkommelighet 11
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Der veien slutter, bringer den hydrostatiske forhjulsdriften MAN HydroDrive® deg videre. 
Den mestrer fremkommelighetskritiske kjøresituasjoner suverent – selv der lastebiler 
med ren bakhjulsdrift vanligvis må gi opp.

Du vet aldri hva som venter deg når du er på et oppdrag. Desto viktigere er det å være forberedt på alt. 
For eksempel på glatt underlag, gjørme og grus. I kjøresituasjoner der bakhjulsdrift alene ikke lenger er 
tilstrekkelig, kan du stole på at du kommer deg videre med MAN HydroDrive®. Alt du må gjøre, er å vri 
på bryteren på førerplassen. Du vil få betydelig bedre fremkommelighet og optimal drivkraft – både 
forover og bakover. Bruksområdet til din MAN utvides betraktelig. Ikke minst sparer du drivstoff og en 
vekt på opptil 400 kg sammenlignet med vanlig firehjulsdrift.
Selv om du nesten bare kjører på veier, gir den forbedrede fremkommeligheten større mobilitet og 
sikkerhet – spesielt når du kjører uten last på løst underlag eller om vinteren med snø og is. 
HydroDrive® er tilgjengelig både med manuell girkasse og den automatiserte MAN TipMatic®.

Bedre fremkommelighet 
i en håndvending

MAN 
HydroDrive® 

Funksjonsprinsipp

Foraksel med 
hydrostatiske 

hjulnavmotorer

➜   MAN HydroDrive® har alt på sin side:
n Bedre framkommelighet og optimal kontroll over bilen nedover bakker og på glatt og løst underlag 
n Bilen blir mer fleksibel i bruk
n Bruker ikke mer drivstoff enn ved vanlig bakhjulsdrift
n Vekten reduseres med ca. 400 kg sammenlignet med permanent allhjulsdrift
n Du sparer tid og kostnader. Du kjører deg ikke fast og trenger ikke å vente på bergningsbil
n Hydrostatisk forakseldrift kan også kobles inn under kjøring
n Velprøvd teknologi

12 Fremkommelighet Fremkommelighet 13
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Økt sikkerhet krever redusert risiko. MAN lastebiler har innovativ teknologi som sørger for 
nettopp dette. Det gjør den daglige bruken så sikker som overhodet mulig.

MAN anleggsbiler er ikke til å stoppe, med mindre du ønsker det. Topp moderne teknologi gjør det mulig. Blant annet 
MAN PriTarder®, som allerede ved lave hastigheter genererer en enorm bremsekraft på 600 kW. Det vedlikeholdsfrie 
systemet kan stå for opptil 90 prosent av all nedbremsing, noe som gjør at bremsebeleggene på driftsbremsene holder 
mye lenger.
Turbo EVBec®* er tilgjengelig på den nye, kraftige MAN D38-motoren. Dens enorme bremseeffekt er på inntil 600 kW. 
Meget høy bremseeffekt er også tilgjengelig allerede på et mellomhøyt turtall og gjør det mulig å kjøre ned bakken i høyere 
hastighet. MAN BrakeMatic® gir suveren nedbremsing i alle situasjoner med det elektroniske bremsesystemet EBS. ABS 
med terrenglogikk er integrert i alle allhjulsdrevne biler. Det forbedrer bremseeffekten på løst og glatt underlag. 6x4- og 
8x4-biler har antispinnregulering (ASR) og elektronisk stabilitetsprogram (ESP) som standard. Det gjør kjøringen enda 
sikrere. Det skal ikke mer til enn ett uoppmerksomt øyeblikk før ulykken skjer. Her kommer den forutseende 
nødbremsassistenten (EBA) for MAN TGS og TGX til unnsetning. Den varsler føreren tidlig om en truende kollisjon, slik at 
føreren får verdifull tid til å reagere. I nødssituasjoner bremser den automatisk.

* Kun for tungtrekkere

Pålitelig 
og helt sikker

” Jeg føler meg godt ivaretatt og trygg 
i min MAN. Og da tenker jeg ikke bare 
på min egen sikkerhet, men også på 
andre trafikanters sikkerhet. En 
lastebil er jo ikke noe leketøy.”

Frank Fischer, yrkessjåfør

➜   Sikkerhet øker effektiviteten:
n MAN PriTarder® og Turbo EVBec®* gir høy bremseeffekt, økt sikkerhet ved kjøring og skåner driftsbremsene 
n MAN BrakeMatic® med elektronisk bremsesystem EBS for optimal bremsesikkerhet
n Nødbremseassistent (EBA) advarer før en kollisjon og bremser automatisk i nødssituasjoner
n ABS med innkoblingsbar terrenglogikk for sikker nedbremsing på løst underlag

14 Fremkommelighet Fremkommelighet 15
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Klar til innsats

Ofte er det de små tingene som utgjør den største forskjellen. Derfor finnes det en lang rekke 
utstyr for MAN-lastebiler som forbedrer både innsatsen og effektiviteten.

La oss begynne forfra. Et prakteksempel på funksjonalitet er den tredelte, og dermed spesielt 
reparasjonsvennlige, støtfangeren i stål. Den er utstyrt med midtmontert trekkøye og stigtrinn for 
rengjøring av rutene. Støtfangeren finnes også forberedt for snøplogplate eller frontstøtte for kran samt for 
to sjakler. God sikt og sikker belysning er en selvfølge. Det sørger vindusviskerne med før- og etterspyling, 
lyktespyleranlegget og det stabile beskyttelsesgitteret for. Det praktiske anleggstrinnet gjør det enkelt å 
kaste et hurtig blikk på lasten. Og steinsprutgitteret foran radiatoren en praktisk innretning ved kjøring 
både onroad og offroad. Krappe svinger er ikke noe problem. Når styrebremsen er aktivert (på 6x4, 6x6H, 
8x4 og 8x6H), bremses bakhjulene som befinner seg innerst i svingen, avhengig av rattutslaget. Det 
reduserer svingradiusen merkbart.
Asfaltbremsen gjør det enklere å overføre asfalt til utleggeren. Bremsen aktiveres med en bryter og gir et 
redusert bremsetrykk. Utleggeren skyver bilen forover, men den ruller ikke unna. Bremsepedalen kan 
brukes i bratte bakker.

Anleggstrinn med håndtak på taket

Tredelt 
stålstøtfanger og 

robust, 
beskyttende grill 
foran radiatoren

Spesielt stabilt 
lyktegitter for 
anleggsbiler

➜ Oversikt over viktige detaljer:
n Tredelt stålstøtfanger med trekkøye og integrert stigtrinn 

n Vindusviskere med før- og etterspyling
n Lyktespyleranlegg og beskyttelsesgitter

n Anleggstrinn for lastkontroll

n Steinsprutgitter foran radiatoren
n Styrebrems som reduserer svingradius for 6x4-biler
n Asfaltbrems

16 Fremkommelighet Fremkommelighet 17
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EFFEKTIVITET
TATT TIL ET
HØYERE NIVÅ
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Utslipp: Euro 6 norm
Effektivitet: Enorm

MAN ligger på høyeste nivå når det gjelder miljø uten at det går ut over 
drivstofforbruket, takket være teknologier som reduserer drivstofforbruk og CO2-utslipp.

Velkjent motorteknologi, avanserte komponenter og teknologiske løsninger perfekt tilpasset 
hverandre. Dette er MANs oppskrift på Euro 6. Selve kjernen i de sekssylindrede motorene med høyt 
dreiemoment. For å oppnå de ekstremt lave utslippsverdiene satser MAN på nøkkelteknologier som 
common rail-innsprøytning, avgasstilbakeføring (EGR), selektiv katalytisk reduksjon (SCR) og 
dieselpartikkelfilter (DPF/CRT). Dette har resultert i at MANs Euro 6-motorer setter en ny standard for 
drivstofforbruk og kan skilte med et svært lavt AdBlue®-forbruk.
Fra 2017 godkjenner MAN motorseriene MAN D20, MAN D26 og MAN D38 for alternative drivstoffer 
som tilfredsstiller EN15940. Dette inkluderer HVO (Hydrogenated Vegetable Oil), CTL (Coal To 
Liquid), GTL (Gas To Liquide) og BTL (Biomass To Liquide).
Eksosanlegget med integrert CRT-filtersystem og SCR-katalysator er kompakt og gir nok plass til 
påbygg på rammen. Lyddemperen har dessuten en plassering som gir nok plass til kranstøtteben. 
For å unngå at støv virvles opp når du kjører på veier uten fast dekke, fås alle modellseriene med 
eksosrør over tak. Et delvis hevet eksosutslipp er tilgjengelig for chassiser med 8x4, 8x6 og 8x8.

Eksosrør over tak

Kompakt 
lyddemper med 

CRT-filtersystem 
og SCR-

katalysator

Delvis eksos over tak

➜   Lavt utslipp, lavt forbruk:
n Effektivt avgassystem basert på velkjente nøkkelteknologier 
n Lavt AdBlue® forbruk
n Kan også gå på alternative drivstoffer
n Maksimal pålitelighet og driftssikkerhet
n Forskjellige eksosrørutførelser for forskjellige påbygg

20 Effektivitetsteknologi Effektivitetsteknologi 21
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Grunnlaget for alt:
Driftsøkonomi

Påbyggvennlig ramme, robust understell, aksler og fjæring for alle behov. Alle 
komponenter er konstruert med tanke på maksimal pålitelighet, sikkerhet og effektivitet.

Noe utenom det vanlige: Rammekonstruksjonen på MAN anleggsbiler har mye å by på. Større 
stabilitet, enda mer påbyggvennlig og enda mer driftsøkonomisk. Takket være de jevne 
rammeoverkantene kan alle typer påbygg enkelt monteres. God plass på rammen bidrar også til 
dette. Enten det er med to, tre eller fire aksler: MAN anleggsbiler kan leveres med lavfriksjons 
hypoidaksel eller drivaksel med navreduksjon som egner seg til kjøring i terrenget, med høy 
bakkeklaring og stor trekkraft på hjulene – perfekt til hardt bruk. Den vektoptimerte hypoidakselen gir 
en vektbesparelse på 180 kg mot den normale hypoidakselen eller 280 kg mot akselen med 
navreduksjon. Bakkeklaringen er like god som for akselen med navreduksjon. Kjøretøy med bladfjærer 
kan leveres med enkle tandem hypoidaksler i normal og mellomhøy utførelse. Kjøretøy med luftfjæring 
er tilgjengelig i normal utførelse.
En spesialitet fra MAN er tandemaksler med navreduksjon og vedlikeholdsfri anleggsluftfjæring. ECAS 
elektronisk nivåregulering gir svært god kjørekomfort både med og uten last. MAN byr på en lang 
rekke ulike akselvarianter, slik at du kan velge den fjæringen som egner seg best til ditt bruk.

Anleggsluftfjæring på 
bakaksler med ECAS 

elektronisk 
nivåregulering

➜   God i terrenget:
n Påbyggvennlig rammekonstruksjon med jevn rammekant
n Problemfri og rimelig montering av påbygg
n Hypoidaksler eller drivaksler med navreduksjon avhengig av bruksområde
n MAN TGS tandem hypoidaksler
n Anleggsluftfjæring med ECAS nivåregulering for tandemaksler med navreduksjon

22 Effektivitetsteknologi Effektivitetsteknologi 23

br_MAN_segment_traction_2016_en.indd   22-23 19.09.16   13:10



GOD KOMFORT
ER STANDARD
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Kjøring på byggeplasser og offroadkjøring stiller høye krav til lastebilsjåføren. I førerhusene 
fra MAN har du plass til alt du trenger for å mestre utfordringene suverent, uten at du trenger 
å inngå kompromisser.

Pyntelister i børstet aluminium, overflater i strukturert kunststoff, satinforkrommede dørhåndtak: Når 
du setter deg inn i en MAN, er det design på høyeste nivå som møter deg. Førerplassen tilpasser seg 
konsekvent til førerens behov og er konstruert for komfortabel og sikker betjening. Det refleksfrie LCD-
displayet i kombiinstrumentet gir føreren fullstendig oversikt over relevant informasjon. Høydepunktene 
er den nye radioen MAN Media Truck (MMT) Advanced, infotainment-system med stor 
berøringsskjerm utstyrt med fargedisplay og valgfrie navigasjonsdata samt Bluetooth-grensesnitt og 
USB/AUX-tilkobling MAN Media Truck navigasjon er spesielt beregnet for lastebiler. Bilen byr 
dessuten på ergonomisk sittekomfort i flere varianter, som også omfatter et klimasete med luftfjæring. 
Praktiske detaljer som for eksempel de mange oppbevaringsrommene, vaskbare dørtrekk og 
trykklufttilkobling som gjør rengjøring enkelt, er den ergonomiske prikken over i-en.

Sikkerhet på arbeidsplassen
MAN Media 

Truck Navigation

Uttrekkbar, isolert 
kjøleboks, kan 

også leveres med 
vippbart bord

Skuffer i midtkonsollen

Vaskbare dørtrekk

➜   Ta plass:
n Stilig interiør, eksklusive materialer
n Funksjonell førerplass med refleksfrie skjermer og multifunksjonsratt
n Instrumentpanel med LCD-display og brukervennlige menyer
n Seter med kroppstilpasset utforming og utallige justeringsmuligheter
n Automatisk klimaregulering for perfekt temperatur i førerhuset
n Mulighet for tilleggsvarmer

26 Førerhus Førerhus 27
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Teamarbeid

Alle får plass. Den nye MAN dobbeltkabineren i TGM-serien er i en klasse for seg når det 
gjelder romslighet.

Er det behov for teamarbeid, er MAN dobbeltkabin en perfekt støttespiller. Utstyrt med en 
komfortabel 4-seters benk med trepunkts sikkerhetsbelter bak og ekstra passasjersete som 
ekstrautstyr, rommer dobbeltkabineren maksimalt sju personer – og har dessuten god komfort og 
funksjonalitet.
Du merker det så snart du åpner døren. De brede, sklisikre og, om ønskelig, belyste stigtrinnene er 
konstruert for sikkerhet. I kupeen finner du utstyr som tilfredsstiller alle behov. Men det er ikke bare 
innsiden av dobbeltkabineren som imponerer. Den elegante fronten framstår i samme stil som de 
nye MAN TG-lastebilene. Aerodynamiske forbedringer reduserer drivstofforbruket og forbedrer 
driftsøkonomien.

Midtre sete med 
nedfellbar seterygg 
som ekstrautstyr.

➜ MAN dobbeltkabiner – en fordelspakke:
 n Komfortable sitteplasser til opptil sju personer (6+1)
 n 4-seters benk med trepunkts sikkerhetsbelter bak
 n Førerplass og kupé i TGS-design
 n Robust tredelt støtfanger i stål som ekstrautstyr
 n Opplyst stigtrinn som opsjon – xenonlys og statisk kurvelys som ekstrautstyr

28 Førerhus Førerhus 29
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30 Servicetilbud Servicetilbud 31

Når du kommer til et MAN-verksted tar det som regel bare noen timer fra du ønskes 
velkommen til du er tilbake på veien igjen. Vårt tjenesteprogram omfatter mer enn profesjonell 
service. Hos oss er du og din MAN-lastebil i de beste hender, uansett hva det gjelder.

MAN Service tilbyr alle tjenester som er nødvendige for å holde bilene i tipp topp stand og sørge 
for at lasten kommer trygt og sikkert fram. MAN serviceavtaler, MAN Mobile24 og MAN Service 
Complete – uansett hva du velger kan du være trygg på at du har funnet en partner som gjør 
sitt ytterste for å holde deg på veien. MAN Support leverer et skreddersydd tilbud som er 
tilpasset bilenes bruksmønster og hjelper deg å oppnå lønnsom og effektiv transport. Med 
tjenester som MAN TeleMatics® flåtestyring og MAN Profi Drive® kjøreopplæring og 
videreutdanning er det knapt grenser for hva vi kan gjøre for deg. Vårt helhetlige tjenestetilbud 
dekker alt som skal til for at du skal oppnå effektiv drift. MAN Finance gir deg økonomisk 
fleksibilitet.

Kort sagt, når du trenger mobilitet har du gjort et riktig valg.

Velkommen
og god tur videre

MANs servicetilbud

Program Tilbud Innhold

MAN Serviceavtaler Comfort: regelmessig service i henhold til produsentens spesifikasjoner inkl. lovbestemte kontroller

ComfortPlus: Serviceavtale inkl. lovbestemte kontroller og drivlinjegaranti

ComfortSuper: Vedlikeholds- og reparasjonsavtale inkl. lovbestemte kontroller

MAN Mobile24 Europadekkende døgnservice

MAN Service Complete* Totalservice for lastebil med semitrailer, tilhenger og påbygg

MAN ServiceCare® Proaktiv vedlikeholdsstyring

MAN originaldeler Høy kvalitet, lang holdbarhet og garantert tilgjengelig

MAN originaldeler 
ecoline

Spar penger og beskytt miljøet i prosessen – overhalte MAN originaldeler 

MAN originaltilbehør

Drivstoffanalyse og rapportmodulMAN TeleMatics®*

Trådløs nedlasting av kjøre- og hviletidsdata

MAN Profidrive® Kjøreopplæring og overlevering

Finansiering Fleksible finansieringsløsninger

Leasing Leasingmodeller tilpasset din drift

Forsikring Gunstig forsikringstilbud

FullService Mobilitets pakke inkludert MAN service

Bruktbiler Stort utvalg av bruktbiler av ulike merker og modeller: lastebiler, kranbiler, tippbiler, biler 
med ulike skappåbygg, trekkvogner, vogntog og hengere.
Vi har også egen avdeling for buss.
Vårt serviceløfte: Topp kvalitet, topp rådgivning, topp utvalg, topp finansiering og topp 
service Kvalitetsstempel: Checked – Certified – Trusted på utvalgte modeller
Finn din bil på www.man-topused.no

* Ikke fullt tilgjengelig i alle europeiske land
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Ekte valgfrihet

Det riktige førerhuset uansett behov – maksimal 
komfort og ergonomi er alltid inkludert.

MAN-førerhusene er konstruert for å holde sjåføren 
opplagt og konsentrert og gi en avslappende 
kjøreopplevelse. Og sikkerheten er selvfølgelig ikke 
glemt. Alle førerhus tilfredsstiller strenge krav til 
kollisjonssikkerhet og oppfyller kravene i direktiv ECE-
R29. La behovene avgjøre valget. Vi sender deg gjerne 
våre produkt- og bransjebrosjyrer som forteller mer om 
MANs transportløsninger.

XLX førerhusXL førerhusM førerhus L førerhusC førerhus Dobbeltkabiner LX førerhus XXL førerhus

32 Data og fakta Data og fakta 33
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En sterk kandidat

Enten du kjører på veien eller i terrenget: Ved anleggstransport er økonomisk kjøring alfa 
og omega.

De sekssylindrede motorene med common rail-innsprøyting, totrinns turbo og avkjølt avgasstilbakeføring får mer ut av 
hver liter drivstoff og er konstruert for serviceintervaller på inntil 140.000 km*. Fra 2017 godkjenner MAN motorseriene 
MAN D20, MAN D26 og MAN D38 for alternative drivstoffer som tilfredsstiller EN15940. Dette inkluderer HVO 
(Hydrogenated Vegetable Oil), CTL (Coal To Liquid), GTL (Gas To Liquide) og BTL (Biomass To Liquide).

Med effekter fra 250 til 640 hk (184 til 471 kW) finner du den rette kraftmaskinen til alle arbeidsoppgaver. Du finner sikkert 
den akselvarianten og akselformelen som passer nettopp for deg. Det er bare å sette i gang.

Vi sender deg gjerne våre produkt- og bransjebrosjyrer som forteller mer om MANs transportløsninger. 

*Gjelder motorseriene MAN D20 og MAN D26

Oversikt over anleggssegmentet med Euro 6

Serie TGM TGM TGM TGS TGS TGS TGS TGX TGX
Kjøretøytype Chassis Tipp Betong Trekkvogn Chassis Tipp Betong Trekkvogn Chassis
Akselkombinasjon
(H = MAN Hydrodrive®)

4x2 4x2 – 4x2 4x2 4x2 – 4x2 –
4 x 4 4 x 4 – 4 x 4H, 4 x 4 4 x 4H,4 x 4 4 x 4H, 4 x 4 – 4 x 4H –

6 x 4 6 x 4 6 x 4H, 6 x 4, 
6 x 6H, 6 x 6

6 x 4H, 6 x 4, 
6 x 6H, 6 x 6

6 x 4,
6 x 6H, 6 x 6

6 x 4 6 x 4 6 x 4

– – – – 8 x 4, 8 x 6H 8 x 4, 8 x 6H, 
8 x 6, 8 x 8

8 x 4 – –

Førerhus C, L, 
Crew cab

C, L C L, M, LX L, M, LX L, M, LX L, M XL, XLX XL, XLX

Vekt i tonn 13 – 18 13 – 26 26 18 – 33 18 – 41 18 – 41 32 – 41 18 – 33 18 – 33
Motoreffekt i hk 250, 

290, 340 
250,

290, 340 
290, 340 320, 360, 

420, 460, 500
320, 360, 

420, 460, 500
320, 360, 

420, 460, 500
320, 360, 

420, 460, 500
360 – 640 360 – 640
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Hvis du ønsker mer informasjon om 
MANs transportløsninger, sender vi 
deg gjerne brosjyrer tilpasset din 
bransje på forespørsel.
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