
ELEKTRIČNA MOBILNOST, KI ŽE  
DOSTAVLJA: NOVI MAN eTGM.
Povsem električen, izjemno tih in super učinkovit.



Mestni promet in urbana logistika se spreminjata: Prebivalstvo narašča, v ospredje 
pa vedno bolj prihajajo vprašanja, povezana s škodljivimi izpusti in hrupom,
veliko se govori o območjih brez škodljivih izpustov. Hkrati pa se večajo tudi 
zahteve in potrebe po prevozu blaga in distribucijskem transportu. Z novim MAN 
eTGM, ki se proizvaja v majhnih serijah, smo prvi proizvajalec gospodarskih vozil, ki 
ponuja popolno rešitev za soočanje s temi izzivi.

Popolnoma električni MAN eTGM izpolnjuje vse temeljne zahteve mestne dostave 
v prihodnosti. MAN eTGM je na lokalni ravni brez škodljivih izpustov in tih kot šepet, 
obenem pa ohranja izjemno nosilnost in prilagodljivo zasnovo.

Tu ni nobenih presenečenj, saj so v našem MAN-u eTGM združene več kot 
100-letne izkušnje s področja gospodarskih vozil, da ne omenjam našega 

obsežnega strokovnega znanja na področju alternativnih pogonov. Za to vozilo 
smo prejeli zaželeno evropsko priznanje za trajnostni promet „2020 European 
Transportation Prize for Sustainability“, ki ga vsaki dve leti podeli revija Transport.

Ko kupite vozilo MAN eTGM, dobite na razpolago tudi skupino strokovnjakov, ki 
vam olajšajo in pospešijo prehod na električno mobilnost. Ponudijo lahko 
prilagojene, celovite in praktično usmerjene nasvete. Zajeta so vsa zadevna 
področja - analiza voznega parka, polnilna infrastruktura, upravljanje z energijo in 
načrtovanje. Poleg tega je voznikom MAN-a eTGM zagotovljeno usposabljanje, ki 
je posebej zasnovano tako, da ustreza zahtevam vožnje z električnimi vozili.

NOVA MERILA V DOSTAVNEM TRANSPORTU: 
MAN ETGM
Brez izpustov, učinkovit in tih.
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SUPERIORNA MAN-ova TEHNOLOGIJA
Inovativno in trajnostno.

Tehnologija
Popolnoma električni in brezstopenjsko nastavljivi pogonski sistem brez škodljivih izpustov z 
osrednje nameščenim električnim motorjem.

Čas polnjenja
Počasno polnjenje iz polnilnih vtičnic z izmeničnim tokom in močjo 22 kW varuje akumulator, 
traja pa približno 8 ur. Druga možnost je polnjenje z močjo do 150 kW z enosmernim tokom, ki 
traja le eno uro in je idealno za polnjenje med kratkimi postanki.

Navor
Največja moč 264 kW/360 KM in navor 3.100 Nm.

Akumulator 
12 visoko učinkovitih litij-ionskih akumulatorskih paketov NMC s skupno zmogljivostjo 185 
kWh, ki so razporejeni tako, da odlično izkoristijo razpoložljivi prostor. Hladilnik poskrbi, da so 
akumulatorji primerno hlajeni, ko sproščajo energijo.

MAN eTGM poganja elektromotor z močjo 264 kW, ki ustvarja 
največji navor 3.100 Nm.

Pomožni sistemi, kot so servo krmiljenje, zračni kompresorji in 
klimatska naprava, delujejo na električni pogon, krmili pa jih sistem 
za upravljanje, ki varčujejo z energijo. Zmogljivi litij-ionski 
akumulatorji dovajajo energijo MAN-u eTGM in zagotavljajo doseg 
do 190 km, ki zadošča za učinkovito delovanje v lokalnem 
prometu.* Akumulatorji se polnijo z električnega omrežja, pa tudi 
med vožnjo, ko voznik ne pritiska na stopalko plina, in se vozilo le 
„kotali“.

Z rekuperacijo se gibalna energija vozila pri kotaljenju in zaviranju 
pretvori v električno energijo, nato pa se vrne nazaj v akumulator 
in s tem poveča doseg. Zaslon na armaturni plošči daje vozniku 
jasen pregled trenutne ravni energije v akumulatorjih.

Da bi še dodatno poudaril zanesljivost vozila, MAN poleg 
standardne garancije ponuja še 6-letno garancijo za akumulatorje.

*odvisno od uporabe (teža, hitrost, temperatura, način vožnje, ...).

Doseg
Doseg do 190 km – idealno za mestni dostavni promet in dovolj celo za večja mesta s 
predmestji.
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OD GLAVE DO PETE PRAVI MAN
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Standardno opremljeni MAN TGM 26.360 E 6x2-4 zračno-zračno (šasija)

Motor/menjalnik Sinhronski motor s stalnim vzbujanjem (PSM) in močjo 264 kW/360 KM in navorom 3.100 Nm 
Nespremenljivo prestavno razmerje brez ročnega menjalnika

Kabina Kabina C, stranski zračni usmerjevalniki in senčnik
Medosna razdalja, previs 4.725 mm + 1.350 mm/2.675 mm
Dopustna skupna teža 26.000 kg – samo kot samostojno vozilo
Doseg do 190 km
Pnevmatike in platišča Pnevmatike: FA 315/70R22.5, RA 315/70R22.5

Platišča: platišča iz lahke litine ALCOA Dura Bright
Zavorni sistem ABS, ASR, ESP, MAN BrakeMatic (elektronski zavorni sistem)
Varnostni in asistenčni sistemi Sistem zaviranja v sili (EBA 2), Signal za zaviranje v sili (ESS), Sistem za vzdrževanje smeri vožnje IV (LGS IV), MAN CameraView - priprava kamere zadaj  

(2 kameri), digitalni kazalnik obremenitve osi (ALM)
Radio/informacijsko-zabavni sistemi Radio MAN Media Truck Advanced 12 V s 7-palčnim barvnim zaslonom in pripravo za navigacijo, zvočnim sistemom MAN, digitalnim radijskim sprejemnikom 

DAB+, povezovalnim modulom (RIO Box), prostoročno funkcijo Bluetooth , funkcijo Comfort za 2 mobilna telefona (združljivo z večnamenskim volanom), MAN 
SmartLink, navigacijo po vsej Evropi, glasovnim upravljanjem informacijsko-zabavnega sistema in vhodom AUX/USB na instrumentni plošči

Notranjost Voznikov sedež z zračnim vzmetenjem in ledveno oporo, nastavitvijo ramenskega dela in ogrevanjem, udoben sovoznikov sedež z zračnim vzmetenjem, 
nasloni za roke pri voznikovem in sovoznikovem sedežu, večopravilni volan, nastavljiv po višini in nagibu, dva dodatna ključa vozila, centralno zaklepanje, 
klimatska naprava, bralne luči za voznika in sovoznika, senčila na obeh vratih, domiseln sistem za shranjevanje

Elektrika Električna predhodna nastavitev dvižne ploščadi, električno stikalo za glavne akumulatorje, običajni 24-V nizkonapetostni sistem, dva 12 V 155 Ah 
akumulatorja, odklopniki ETA

Osvetlitev Dolge luči in meglenke, luči za vožnjo v zavoju kot dodatna oprema, 2 žarometa na strehi kabine, dnevne luči, samodejni preklop zasenčenih luči s svetlobnim 
tipalom, pozicijske luči LED
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Vsi, ki ste se odločili, da boste vozili MAN eTGM, boste lahko kot predhodniki na področju eMobilnosti izrabili številne ekonomske in ekološke prednosti, poleg 
tega pa kot del kroga MAN M-PULSE še članstvo v ekskluzivne partnerstvu. Pa naj bo to partnerstvo pri trženju, celostni nasveti oddelka MAN Transport 
Solutions, usposabljanje voznikov MAN ProfiDrive ali ekskluzivni dogodki: članstvo v krogu MAN M-PULSE vam bo omogočilo številne posebne privilegije.

Hiter pregled vaših prednosti:

MAN-OV KROG M-PULSE.
Zanesljivo partnerstvo za tiste, ki znajo gledati v prihodnost.

M-PULSE
Krog za trženje

		Skupno oglaševanje v panožni reviji po vaši 
izbiri in v interni MAN-ovi reviji* 
Umestitev vaše zgodbe na MAN-ove 
		komunikacijske kanale 

Objave v družabnih medijih na MAN-ovih 
		komunikacijskih kanalih 

Načrtovanje vaših lokalnih marketinških
		ukrepov na ekskluzivnih marketinških  

delavnicah skupaj z MAN-ovimi strokovnjaki 
za trženje
		Predkupna pravica pri prvi manjši seriji vozil 

MAN eTGM

M-PULSE
Krog usposobljenosti

		Ekskluzivna dobrodošlica M-PULSE 
	Dostop do novic M-PULSE Circle 
		Svetovalne storitve oddelka MAN Transport 

Solutions
	E-šolanje voznikov s storitvijo MAN 
		ProfiDrive Napredni predogledi in novice o 

MAN-ovih tehnoloških novosti
		Ogled tovarne v Steyrju

M-PULSE 
Krog dogodkov

		Dva sejma ali prireditvi na leto, skupaj z VIP 
paketi
		Ekskluzivna večerja z MAN-ovim vodstvom, 

izbrani gostje in strokovnjaki s področja 
logistike in eMobilnosti

*po en oglas na stranko



Upravljavci voznega parka se pri uvajanju eMobilnosti soočajo z različnimi izzivi, ki presegajo samo vozilo. Poleg naše običajne podpore pri  
servisiranju in vzdrževanju vašega voznega parka vam naši strokovnjaki nudijo prave odgovore na vsa vprašanja, povezana z obratovanjem električnih 
vozil in načrtovanjem njihovih voženj ter potrebno polnilno infrastrukturo in oskrbo z energijo.

MAN TRANSPORT SOLUTIONS

Skupaj bomo analizirali trenutno stanje v vašem podjetju 
in voznem parku. Razvili bomo posebej prilagojen 
koncept mobilnosti, pri čemer bomo upoštevali vse vaše 
ključne dejavnike in poskrbeli za stroškovno ugoden 
prehod na eMobilnost.

Analiza delovanja in koncept 
mobilnosti

Skupaj bomo načrtovali namestitev vaše polnilne 
infrastrukture, simulirali uporabo vozil in postopke 
polnjenja ter razvili optimalno strategijo za oskrbo 
vašega podjetja z energijo. Na ta način bo vaš prehod v 
eMobilnost čim bolj enostaven in uspešen.

Polnilna infrastruktura in 
oskrba z energijo

Obširno vam bomo svetovali pri uporabi in vzdrževanju 
vaših električnih vozil, pomagali vam bomo pri 
usposabljanju zaposlenih in kot usposobljeni partner 
pomagali vašim servisnim delavnicam.

Uvod v e-mobilnost in 
integracijo voznega parka
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ZA VAS VEDNO POD NAPETOSTJO

Vzdrževanje ali popravila – vedno bomo poskrbeli za 
brezhibno obratovanje vozil s pomočjo različnih 
kombiniranih storitev, posebej usposobljenih mehanikov 
in z originalnimi nadomestnimi deli MAN. Poleg tega 
boste lahko izkoristili prilagodljivi delovni čas MAN-ovih 
servisnih delavnic in garancijo za mobilnost v primeru 
okvare na cesti.

Nikoli ni primeren čas za okvaro na cesti. Če pa se to 
zgodi, zadošča klic na našo številko Mobile24, ki je 
veljavna po vsej Evropi, in takoj vam bomo pomagali – 
24 ur na dan, 365 dni v letu. Po potrebi vam bo iz bližnje 
delavnice priskočilo na pomoč servisno vozilo MAN.

Popoln nadzor stroškov in večja učinkovitost. Tudi pri 
MAN-u eTGM lahko izkoristite vse prednosti, ki jih 
prinašajo MAN-ove servisne pogodbe. S tem zmanjšate 
tveganje, povezano z nepričakovanimi stroški popravil in 
vzdrževanja, hkrati pa si olajšate upravljanje popravil in 
vzdrževanja. Podrobne informacije o posameznih 
pogodbah o storitvah lahko dobite neposredno pri 
MAN-ovi prodajni ekipi.

MAN-ov servis MAN Mobile24 MAN-ove servisne pogodbe
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Brez škodljivih izpustov: 

100-odstotno električen 

Zmanjšanje hrupa

Gospodarske koristi pri pričakovanih omejitvah vožnje zaradi zmanjšanja onesnaževal in hrupa  

Razvoj novih trgov zaradi novih modelov dostave (na primer nočna dostava) 

Zeleni odtis: vaš osebni prispevek k okolju prijazni prihodnosti

Izboljšana podobe družbe kot trajnostnega podjetja

Možno je hitro polnjenje v približno eni uri 

Zanesljiv doseg do 190 km za lokalne poti

Različne izvedbe omogočajo prilagoditev potrebam

Državne subvencije za MAN eTGM

MAN-ova podpora vse od odločitve za nakup do konca življenjske dobe vozila

 DEJAVNIKOV, KI GOVORIJO V PRID MAN-A ETGM.
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BODITE NA ČELU DOSTAVNEGA PROMETA V 
PRIHODNOSTI.



MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o.

MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o.
Brnčičeva ulica 35
SI-1231 Ljubljana Črnuče 
T: 01 5309 300
E: info-man-slo@man.eu
www.man-slovenija.si
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niso zavezujoči in se lahko spremenijo zaradi  
tehničnega napredka. Vsi podatki v predmetni  
publikaciji so nanašajo na stanje v času tiskanja.


