
Novi MAN TGS.
Učinkovita vlečna moč in težji dostavni transport.



Raznovrstnost MAN-a TGS je edinstvena. Pri težkem lokalnem in dostavnem transportu, na grad-
biščih, komunalnih javnih službah in kot specialist za posebne naloge: raznovrstni MAN TGS je od-
lično prilagojen uporabi v tem sektorju. Z močnim pogonom, neprekosljivo nosilnostjo in edinstveno 
ergonomičnostjo postavlja nova merila. 

RAzNovRSTNi
MAN TGS.

Nekaj opreme, prikazane v tej brošuri ne spada med serijsko opremo.

Klimatska naprava vozila in hladilnik vsebujeta fluorirane toplogredne pline (R134a / GWP 1430 z največ 1,15 kg, oz. 1,6445 t CO2).

2 MAN TGS 3MAN TGS

MAN TGS bo na razpolago skupaj z novimi praktičnimi lastnostmi v letu 2018. Voznikov delovni 
prostor ima veliko bolj urejen videz, izboljšan pa je tudi spalni del kabine. 

MAN TGS odlikujejo boljše vozne lastnosti, udobje, transportne zmogljivosti in dolga življenjska 
doba ter pregovorna varnost in varovanje okolja. Ne samo, da izpolnjuje vse zahteve, še celo pre-
sega jih. Že leta TÜV potrjuje, da izpolnjuje najstrožje standarde na področju zanesljivosti in najnižje 
število okvar v primerjavi s tekmeci.
Pustite, da vas navduši tovornjak, ki ponuja znatno večjo vrednost pri odločilno nižjih stroških. 
Prepričali se boste – pri obratovanju in ko boste pogledali v vaše računovodske knjige!

www.truck.man



IZDELAN ZA MOČ.
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POLNA MOČ NA rAZPOLAgO.
MAN TGS prenaša moč na cesto, pa tudi na blatne gozdne in poljske poti in vzpone ter od dežja 
namočene makadamske poti na gradbiščih.

Ker sta nova Euro 6 motorja MAN D15 in MAN D26 lažja, vendar kljub temu pri delovanju razvijeta večjo 
moč. Poleg vsega porabita še manj goriva. Vendar pa se z golo močjo ne doseže ničesar. Uporabljena 
mora biti z vrhunsko natančnostjo. Širok izbor pogonskih različic modela TGS zagotavlja, da boste kar 
najbolj učinkovito izrabili njegovo moč. To je vozilo, ki je sposobno obvladati vse izzive zahtevnega dela na 
gradbiščih in delih, kjer je potrebna velika vlečna moč. 

Njegovi močni motorji in neprekosljiva nosilnost omogočajo, da na zahtevano mesto dostavite tudi najtežji 
tovor. Tako kot vsa MAN-ova vozila ga podpira moč MAN-ove ekipe.
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MAN TGS – RAzNovRSTNoST  
z velikiM R.
MAN TGS je prilagodljiv in načrtovan natančno po zahtevah strank. Visoko kakovostna notranjost kabin v različicah M, 
L in LX zagotavlja s svojo praktično ureditvijo idealno okolje za vožnjo, delo in počitek. 

MAN TGS je idealno vozilo za vse transportne potrebe, povezane s težkim dostavnim transportom – z ali brez priklopnika.

Prevladuje v tržnem segmentu s skupno dovoljeno težo med 18 in 41 t. MAN TGS je pravo vozilo za vse transportne potrebe 
tega sektorja, ne glede na to ali potrebujete pogon na vsa kolesa, črpalke za beton, ali prekucnike z žerjavi. Izklopljivi hidrostatični 
pogon na prednja kolesa, MAN HydroDrive® lahko pomaga obvladati okoliščine, ki presegajo zmogljivost vozil, opremljenih le z 
zadnjim pogonom.

MAN PriTarder® omogoča vsem modelom MAN TGS doseganje največjega zavornega učinka že pri nizkih hitrostih, s tem pa 
zmanjšanje obrabe in večjo varnost.
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IZDELAN ZA uČINkOvItOst.
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vEČ MOČI Z MANj gOrIvA.
Preizkušena tehnologija motorjev, preverjene komponente in idealno ujemanje tehnike: to je MAN-ov recept za učinkovitost.

Srce serije MAN TGS sta inovativna in izboljšana motorja MAN D15 in MAN D26 z močjo od 243 kW (330 KM) do 375 kW (510 KM). Združujeta moč 
in varčnost ter prepričata z odlično zmogljivostjo.

Motorji MAN Euro 6 so postavili še višje letvico na področju majhne porabe goriva in dodatka AdBlue®. MAN dosega nizke emisije z nenehnim razvojem 
in uporabo ključnih tehnologij, kot so na primer vbrizgavanje goriva s skupnim vodom, povratno vodenje izpušnih plinov (EGR), selektivni katalizator 
(SCR) in filter trdnih delcev (DPF/CRT).

Izpušni dušilnik z vgrajenim filtrirnim sistemom CRT in selektivnim katalizatorjem ne zavzame veliko prostora, slednje pa omogoča enostavno name-
stitev nadgradenj na stranice šasije. Dušilnik je lahko nameščen tudi tako, da pušča dovolj prostora za podporne noge žerjava. Zaradi zaščite motorja 
pred prahom, ki se dviga pri delu izven tlakovanih cest, so lahko triosna vozila opremljena z navpično izpušno cevjo. Delno navpična izpušna cev je na 
razpolago za različice šasij 8x4, 8x6 in 8x8.

K nadaljnjem zmanjšanju porabe goriva in izpustov CO2 prispevajo sistem za sistem za izklop motorja, s katerim MAN TGS po predhodnem opozorilu 
avtomatsko ustavi motor po štirih minutah delovanja v prostem teku.
Motorji MAN D15, MAN D26 in MAN D38 so odobreni za uporabo s parafinskimi gorivi v skladu z EN15940. Med goriva, ki izpolnjujejo zahteve tega 
standarda spadajo vodno rafinirana rastlinska olja (HVO), utekočinjeni premog (CTL), utekočinjeni plin (GTL), utekočinjena biomasa (BTL).

Novi motor MAN D15 bo na razpolago v drugi polovici leta 2019. Prav tako kot motor D20 je zaradi optimalno prilagojenega turbinskega polnilnika zelo 
odziven, vendar pa dopušča večjo koristno obremenitev. V primerjavi z modelom MAN D20 je teža motorja zmanjšana za pribl. 230 kg, zmanjšala pa 
se je tudi poraba goriva. Celo pri nizkih vrtljajih je na razpolago največji navor. 
MAN TurboEVBec z motorjem MAN D15 zagotavlja postopno regulacijo motorne zavore do največje moči 350 kW. Poleg tega ima motor MAN D26 
zaradi številnih konceptnih izboljšav več moči pri nespremenjeni porabi goriva in za približno 80 kg manjšo težo.
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uČINkOvItOst jE PrEDhODNO 
pRoGRAMiRANA v MAN TGS.
Z novo generacijo menjalnika MAN TipMatic®, je MAN prestavil v višjo prestavo na področju učinkovitosti.

Z novim menjalnikom MAN TipMatic® vozilo samodejno zazna obremenitev in naklon cestišča ter temu primerno izbere strategijo 
prestavljanja in zagotovi, da bo – na primer pri speljevanju – vedno izbrana najbolj primerna prestava. Nova funkcija SmartShif-
ting je nadaljnji razvoj znane funkcije SpeedShifting, ki zmanjša prekinitve prenosa, na primer pri menjavi prestav med vožnjo na 
vzponih.

MAN TipMatic® poleg tega shrani strategijo in funkcije prestavljanja v sistemski nadzorni enoti. Strategija prestavljanja se lahko 
tako prilagodi trenutnim obratovalnim pogojem, že na samem začetku vožnje pa so na razpolago najbolj gospodarne nastavitve. 
Pri najzmogljivejši različici programa „PROFI“, obstajajo posebne, predhodno programirane izvedbe programa za širok izbor 
področij uporabe. Program menjalnika “OFFROAD” je posebej načrtovan za uporabo v segmentu, ki zahtev vlečno moč. Dodatni 
položaj Dx na vrtljivem stikalu omogoča drugačne čase prestavljanja, pa tudi prestavljanje pri višjih vrtljajih motorja in preprečuje 
preskakovanje prestav, s tem pa kar najbolj zmanjša prekinitev vlečne moči. Poleg tega se izbrana prestava ohrani dlje, celo ob 
vključeni funkciji kick-down, ki omogoča vožnjo vozila z večjim navorom. Način za vožnjo brez sunkov omogoča lažje speljevanje, 
če vozilo obtiči v snegu, ali na nestabilni mokri podlagi. S pritiskom na gumb se MAN TGS dobesedno izvleče iz blata.
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MAN TGS pozNA vSAk klANec 
iN pRAvo pReSTAvo zA vSAko
PrILOžNOst.
Kdorkoli želi prevoziti daljšo pot z enim polnjenjem rezervoarja, mora uporabiti slog vožnje, ki temelji na predvidevanju. 
Pri MAN-u tovornjak to opravi namesto vas.

Nadaljnja razvojna stopnja tempomata MAN EfficientCruise®, podprtega z GPS-om, je na razpolago od leta 2016. Na osnovi 
zemljevidov, shranjenih v pomnilniku in GPS položaja tovornjaka, lahko program zazna vzpone in spuste na cesti pred vozilom. 
Sistem uporablja te podatke za učinkovito in neprekinjeno prilagajanje hitrosti. Pri tem postopku uporabi dinamično spreminjanje 
kinetične energije. Program na primer prepreči nepotrebno prestavljanje v nižje prestave pri vzponih.
Skupaj s funkcijo EfficientRoll, lahko MAN EfficientCruise® pusti, da so vozilo kotali samo od sebe na koncu spustov, pred začet-
kom naslednjega vzpona ali pred začetkom spusta. Poraba goriva vsaj ne bo več nenehno se spreminjajoč dejavnik.



izDelAN zA DeSiGN.
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V modelu MAN TGS lahko pričakujete veliko nove zanimive opreme, s katero bo notranjost še bolj prijetna za voznika, 
optimizirano pa bo tudi njegovo delovanje.

Topli peščeni in grafitni toni notranjih oblog, reliefni plastične površine, satenasto kromirane ročice vrat in sedežne prevleke so že 
prej poskrbeli, da je bila kabina ne samo udobna, temveč tudi oblikovana z izjemnim slogom. 
V ponudbi bo tudi različica barvne palete za kabine „Urban Concrete". Je trpežna barvna paleta za vse površine, ki lahko pridejo 
v stik z umazanimi rokami ali delovnimi oblačili med uporabo vozila v zahtevnem okolju. Notranjost kabine se lahko prilagodi s 
pomočjo treh različic dodatne opreme z okrasnimi letvami (krtačeni aluminij, črna mreža in les). 
Večopravilni volan je odličen vmesnik med voznikom in vozilom: različne funkcije, nameščene na volanu, so razporejene pre-
gledno in na intuitiven način. Ne da bi spustili roke z volana, lahko prikažete informacije o vozilu, sprejmete telefonske klice in 
nastavite radio. Voznik lahko nastavlja višino in naklon večopravilnega volana, ki je lahko opremljen tudi z usnjeno oblogo. 

Ožja osrednja konzola in hladilnik/prostor za shranjevanje, ki se lahko v celoti spravi pod posteljo, poskrbita za bolj udobno 
sedenje in stanje v sredinskem delu kabine. In kljub temu je novi hladilnik bolj prostoren. Nosilci kozarcev so bolj prilagodljivi, 
izboljšana pa je tudi uporabnost upravljalne plošče pri posteljah v podaljšanih kabinah. Svetilke z gibljivimi držali poskrbijo za bolj 
prijetno atmosfero v kabini.

Nova razporeditev stikal, ki temelji na njihovi funkciji in barvni zaslon poskrbijo, da je delovno okolje voznika sodobno in ergono-
mično. 

ODLIČEN POgLED. 
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Z vsEh strANI ObDANI Z uDObjEM.
Za vožnjo po gradbiščih in neutrjenem terenu, mora imeti voznik na razpolago večjo močjo. V MAN-ovi kabini je dovolj prostora, da izpolni 
vse zahteve. Edina stvar, za katero v kabini ni prostora, so kompromisi!

Voznikov prostor, ki je idealno zasnovan za udobno in varno uporabo, se lahko prilagodi tudi individualnim zahtevam. Novi štiribarvni prikaz na zaslonu 
LCD z visoko ločljivostjo, ki je nameščen na armaturni plošči, je zasnovan pregledno: barvna shema 4-palčnega zaslona pomaga pri preglednosti in 
orientaciji, s tem pa poskrbi, da voznik lažje opazi obvestila, kot so na primer sporočila sistema za pomoč vozniku in opozorila. Analogni merilnik hitrosti 
dopolnjuje digitalni izpis. Poleg tega so meniji in elementi za upravljane barvno usklajeni z MAN-ovim informacijsko-zabavnim sistemom. Informativno-
zabavni sistem z velikim, na dotik občutljivim barvnim zaslonom, je lahko opremljen z navigacijo (dodatna oprema), pa tudi vmesnikoma Bluetooth in 
USB/aux. 

Za ergonomično sedenje poskrbi širok izbor voznikovih sedežev, ki so lahko opremljeni tudi z zračnim vzmetenjem in klimatskim sistemom. Praktične 
podrobnosti, kot na primer notranja obloga, ki se lahko obriše in priključek za stisnjen zrak, poskrbijo, da bo kabina vedno čista – in pri tem olajšajo 
voznikove delo.

Z novim, električno upravljanim steklenim strešnim oknom je kabina še bolj prijetna, saj lahko prodre vanjo več svetlobe. Notranjost je tako resnično 
svetla in zračna ter omogoča optimalno izmenjavo zraka, ne da bi voznik pri tem čutil prepih. Streha je električno upravljana in s tem še poveča vozni-
kovo udobje.

Ne glede na to, katero kabino uporabljate, je bila to gotovo dobra izbira, saj, kot lahko pričakujete, vse kabine ustrezajo najstrožjim zahtevam glede 
varnosti pri trčenjih in s tem poskrbijo za kar največjo varnost voznika. Vozila, namenjena gradbeništvu, imajo skoraj povsem enake jeklene odbijače 
za vse kabine.
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MAN-ova moč ni le v njegovih motorjih, temveč tudi v tihi kabini. V skladu s tem motom sta kabini 
L in LX opremljeni z udobnim območjem za spanje in počitek, ki omogočata poživljajočo sprostitev.

Nivo spalnega udobja, ki ga nudijo visoko kakovostna ležišča z letvenimi podlagami in vzmetnicami iz 
hladne pene z več področji (dodatna oprema) so pravo uresničitev sanj. Elastična tkanina, ki pokriva vzme-
tnice, se lahko opere, izdelana pa je iz higienskega materiala, ki diha. Tudi spodnje stranice postelj so že 
v standardni opremi obložene z blagom. Nove luči na gibljivem ročaju in enostavno dosegljiva upravljalna 
enota spalnega dela poskrbita za prijetno atmosfero in večje udobje ter omogočita upravljanje notranje 
osvetlitve, oken in strešnega okna. Priročnost dopolnjujejo še budilka z zaslonom LCD, vtičnice za napetost 
12 V ali 24 V ter napajalna vtičnica USB z napetostjo 5 V v zgornjem delu, ki se lahko uporabi na primer 
Upravljalna enota je na desni strani vozila. Nameščena je lahko na obeh stranicah zgornjega ležišča, kar 
pomeni, da lahko izberete, kako boste ležali.

Tukaj je veliko prostora za osebne stvari v številnih prostornih zabojih. Velike omare nad vetrobranskim 
steklom v kabini LX in tridelni prostor za shranjevanje ob strehi pri kabini L zagotavljajo dovolj prostora za 
prtljago in drugo opremo. Osvetljeni prostor za prtljago, ki je dostopen iz notranjosti in zunanjosti, zagotavlja 
v kabinah L in LX obilo prostora za osebno opremo. Mesta za shranjevanje, ki so dosegljiva le iz zunanjosti, 
se lahko uporabljajo za delovna oblačila ali razne dele opreme. Novi hladilnik/omara za shranjevanje sta 
skupaj s košem za odpadke v celoti spravljena pod ležiščem. Priročen pladenj se lahko postavi na omarico 
ali shrani posebej, s tem pa nastane veliko dodatnega prostora in še nekaj udobnega prostora za noge, 
ko voznik sedi na postelji. Kljub temu pa sta pri novi razporeditvi hladilnik/omara za shranjevanje večja. 
Optimiziran je tudi način postavitve kozarcev ali pepelnikov na zgornjem delu: eden ali dva sta predvidena 
v sredini, kjer jih lahko dosežeta voznik in sopotnik.

sObA ZA POČItEk.

Shranjen hladilnik/omara za shranjevanje 

Izvlečen hladilnik/omara za shranjevanje
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vsE kAr POtrEbujEtE 
IN kLjub tEMu tAkO 
LAhkO DOstOPNO!

Povečani barvni zaslon na instrumentni plošči

Urejena razporeditev stikal

Drugačna razporeditev stikala za TipMatic in parkirno zavoro sprosti 
dodaten prostor

Voznik je tisti, ki spremeni učinkovitost v gibanje. Njegova sposobnost za volanom je ključ do 
zanesljivega transporta ter varnega in varčnega sloga vožnje. Torej je odločilnega pomena, da je 
delovno mesto dobro opremljeno za to nalogo.

V novo oblikovanem MAN-ovem voznikovem prostoru je vse na pravem mestu. Zasloni so jasni, pogosto 
uporabljana stikala in stikala, ki zahtevajo hiter dostop, so v voznikovi bližini. Zaradi zagotavljanja intuitiv-
nega upravljanja so povezane funkcije združene v skupinah stikal, ki so vedno na istih mestih, ne glede na 
vozilo in različico. S to standardizirano razporeditvijo je olajšano delo voznika pri menjavi vozil. Vrtljivi gumb 
avtomatskega menjalnika MAN TipMatic® je sedaj v voznikovem vidnem polju. Na glavni upravljalni plošči 
so sedaj vsa stikala, pomembna za upravljanje in vožnjo, dodatna oprema pa se lahko upravlja z naknadno 
nameščeno upravljalno ploščo. Namestitev upravljalne plošče s pomembnimi funkcijami, kot je na primer 
upravljane notranje razsvetljave, omogoča enostaven dostop med vožnjo.

Instrumenti so na osrednjem mestu, skupaj z novim štiribarvnim zaslonom LCD. Ta štiripalčni barvni zaslon 
z visoko ločljivostjo izboljša preglednost in orientacijo ter poudari funkcije, kot so denimo vključeni asi-
stenčni sistemi in opozorilna sporočila, s tem pa omogoči hitrejše razpoznavanje. Analogni merilnik hitrosti 
dopolnjuje digitalni izpis. Poleg tega so meniji in elementi za upravljane barvno usklajeni z MAN-ovim in-
formacijsko-zabavnim sistemom. Upravljalni panel klimatske naprave je opremljen z zaslonom, ki ima belo 
ozadje, s tem pa so zaradi boljšega kontrasta prikazani podatki lažje berljivi.
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ODLIČNA ZAbAvA.

MAN Media Truck Navigation

Funkcija zrcalna povezava

MAN ima v ponudbi nekaj praktičnih funkcij, združenih v informacijsko zabavni sistem MAN Media 
Truck. 

Standardna različica MAN Media Truck je opremljena s 5-palčnim na dotik občutljivim zaslonom TFT ter 
režo za kartico. Po naročilu je lahko opremljen tudi s prostoročnim sistemom, Bluetooth zvočnim pretaka-
njem, vhodi USB/AUX in digitalnim radiom DAB+. Poleg tega ponuja različica MAN Media Truck Advanced 
večji, 7-palčni zaslon, upravljanje z govorom, prostoročni sistem za telefoniranje, video zaslon za USB in 
SD, prometne informacije po radiu in dva vmesnika za kamere. MAN Media Truck Navigation je opremljen 
z navigacijskim sistemom, posebej namenjenim tovornjakom. Različici MAN Media Truck Advanced in Na-
vigation sta poleg tega opremljeni s funkcijo dvojnega povezovanja (Twin Pairing), ki omogoča vzporedno 
povezovanje dveh mobilnih telefonov v sistem. Obe različici imata poleg tega priključna vmesnika za zadnjo 
kamero.

Nova zrcalna povezava prenese uporabniški vmesnik mobilne naprave v informacijsko-zabavni sistem, s 
tem pa omogoči varno upravljanje s pomočjo večopravilnega volana in sistema (povezava s kablom USB). 
Navigacijski zaslon nenehno prikazuje omejitev hitrosti (če so na zemljevidih ustrezni podatki). Digitalni radio 
(DAB/DAB+) je z glasovnim upravljanjem še bolj enostaven za uporabo.
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MAN ima pravo kabino za vse potrebe – ne glede na to kam se peljete, pa bo z vami vedno tudi najvišji nivo udobja in ergonomije.

Razlog je v tem, da so naše kabine načrtovane tako, da zagotavljajo neutrujajočo in osredotočeno vožnjo, sproščujoč počitek in največjo varnost. Vse 
kabine zagotavljajo največjo možno varnost. K temu prispeva tudi koncept ogledal z glavnim in širokokotnimi ogledali, velikim ogledalom za vožnjo 
ob ploščadih in prednjimi ogledali. Problem mrtvega kota je bolj ali manj odpravljen. Ogrevano vetrobransko steklo na vozilih za odstranjevanje snega 
zagotavlja optimalno vidljivost in je načrtovano ravno za mrzle zimske mesece.

Pri novem MAN-u TGS lahko izbirate med tremi kabinami. Majhna širina kabine zagotavlja enostavno uporabo vozil na omejenem prostoru, na primer 
gradbiščih ali gozdovih ali pri dostavnem transportu.

Kabina M
Kompaktna in udobna: za kratke razdalje pri lokalnem in dostavnem transportu, v gradbeništvu in komunalnih storitvah – naša najmanjša kabina je 
imenitna. Ustrezne mere, maksimalna nosilnost, razkošno odmerjeni prostori in predali za shranjevanje ter možnost namestitve zložljivega ležišča z v 
kombinaciji z dodatnim prostorom za shranjevanje naredijo kabino M edinstveno.

Kabina L
Prilagodljiva in raznovrstna: naša kabina L je idealna izbira za cisterne ali silosna vozila, pa tudi vozila za prevoz hlodovine, razsutega tovora in hladilna 
vozila. Majhna skupna višina vozila in nizka teža zagotavljajo vozilom s kabino L veliko nosilnost. Udobna postelja, različna izbira možnosti za shranje-
vanje in na željo stranka tudi večnamenski prostori za shranjevanje, prispevajo k popolnosti te kabine.

Kabina LX
Delovno mesto z udobjem dnevne sobe: kabina LX je opremljena z udobno posteljo in zgornjim pogradom ali večnamenskim prostorom za shranjeva-
nje (oboje dodatna oprema), kar jo spremeni v pravo oazo udobja na cesti. Z razkošno odmerjenimi mesti za shranjevanje, stojno višino pred sopotni-
kovim sedežem in nizko težo (ključnim dejavnikom velike nosilnosti), ne pusti kabina LX neizpolnjene nobene želje.

Kabina LKabina M Kabina LX

vEDNO stE LAhkO brEZ skrbI gLEDE  
NAsLEDNjEgA: vsAkE vOžNjE Z MAN-OM.



Prilagojene barve

izDelAN zA Delo.
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MAN-ovi varnostni in asistenčni sistemi poskrbijo za večjo varnost, manj nezgod in večjo učinko-
vitost.

Poleg gospodarskih dejavnikov je prav tako pomembna najboljša možna zaščita voznika in drugih ude-
ležencev v prometu. Storiti moramo vse, da zmanjšamo nevarnost nesreč in zato novi MAN TGS ponuja 
varnostno zasnovo z inovativnimi tehnologijami. Vozniku pomaga pri vsakodnevnem delu in v nevarnih 
okoliščinah ter aktivno preprečuje nesreče.

ANgEL vAruh  
sPADA k sErIjskI OPrEMI.
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Elektronski stabilizacijski program (ESP)
ESP vas varuje pred neprijetnimi presenečenji. Tipala sistema ESP nenehno spremljajo dinamiko vožnje. 
Če obstaja nevarnost zdrsa ali prevračanja, se posamezna kolesa ustrezno zavrejo, po potrebi pa tudi 
zmanjša navor motorja. Na ta način ESP stabilizira vozilo in ga ohrani varno na voznem pasu. MAN ponuja 
elektronski stabilizacijski program za vozila s predtečno ali zatečno pomožno osjo in celo za štiriosna vozila 
ali več vlačilcev. 

MAN BrakeMatic®  zavorni sistem z ABS in ASR
Najpomembnejša razdalja je zavorna razdalja. Neprijetna presenečenja prepreči elektronski zavorni sistem 
(EBS) s funkcijama ABS in ASR, ki skrajša zavorno razdaljo. Nadzor sklopne sile omogoča optimalno raz-
poreditve zaviranja med polpriklopnikom in/ali vlačilcem in s tem odlično delovanje zavor, skrajša zavorno 
razdaljo in izenači obrabo zavornih oblog pri polpriklopniku in vlačilcu ter s tem podaljša njihovo življenjsko 
dobo.

Zavorni asistent
Zavorni asistent zazna hitrost in tlak ob pritisku na stopalko zavore in optimalno uravna zavorni tlak do 
polnega zavornega učinka. Prepozna tudi ustavitev v sili in takoj sproži največji možni zavorni tlak.

Neprekinjeno zaviranje
EVBec®: Kot nadaljnji razvoj motorne zavore MAN EVB (zavora z ventilom v izpuhu - Exhaust Valve Brake), 
ima EVBec® mnogo prednosti, na primer izboljšan zavorni učinek s pomočjo nadzora povratnega tlaka 
izpušnih plinov, znatno povečana zavorna zmogljivost pri nižjih vrtljajih motorja, zaščita pred pregrevanjem 
med dolgotrajnim zaviranjem in nespremenjen zavorni učinek ne glede na povečevanje ali zmanjševanje 
števila vrtljajev motorja. Na razpolago so tri stopnje zaviranja. 
Retarder je hidrodinamična trajna zavora, nameščena v ohišju menjalnika. Njegov učinek je odvisen od hi-
trosti vožnje, največjo zmogljivost doseže pri srednji ali visoki hitrosti. Nivo zavornega učinka ni odvisen od 
izbrane prestave in delovanja sklopke. S tem se poveča varnost vožnje med dolgimi spusti, saj se zmanjša 
obremenitev delovne zavore.

MAN-OvA AsIstENČNA 
opReMA.

ESP sproži izravnalno zaviranje, če je vozilo prekrmarjeno

ESP sproži izravnalno zaviranje, če je vozilo podkrmarjeno
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Sistem zaviranja v sili (EBA)
Ker lahko le trenutek nepozornosti povzroči nesrečo, je MAN razvil napredni sistem zaviranja v sili s spo-
sobnostjo predvidevanja (EBA). Voznika vnaprej opozori o možnosti trka in mu omogoči več dragocenega 
časa za reagiranje. V nujnem primeru sistem samodejno sproži zaviranje. Izboljšani sistem zaviranja v sili 
(EBA) je opremljen z bolj naprednim sistemom za spremljanje prometa, ki uporablja dva neodvisna sistema 
tipal (radar in video). Z njima hitreje zazna možnost trka in prej sproži opozorilo. 

Zavorne luči signala za zaviranje v sili (ESS - Emergency Stopping Signal)
Namesto, da bi se vklopile le zavorne luči, signal za zaviranje v sili (ESS) opozori zadaj vozeča vozila še z 
varnostnimi utripalkami. Slednje hitreje utripajo in s tem opozorijo zadaj vozeča vozila na nevarnost. Potem, 
ko se vozilo ustavi, se vklopijo še varnostne utripalke in preprečijo nalete od zadaj. ESS torej pomaga pri 
izboljšanju prometne varnosti.

10-tonska prednja os1

Če to dopuščajo zahteve v določeni državi, se lahko izdela tudi izjemno močna izvedba šasije, ki zahteva 
prednjo os z nosilnostjo 10 t.

1 V ponudbi za MAN TGS približno od septembra 2019, odvisno od razporeditve koles

Sistem za vzdrževanje smeri vožnje (LGS) s sistemom za vračanje na vozni pas (LRA)2
Elektronski sistem za vzdrževanje smeri vožnje nenehno spremlja vozni pas pred vozilom. Če voznik zavije 
iz voznega pasa in pri tem ne vklopi smernega kazalca, ga opozori zvočni signal. Glede na smer, v katero 
je zašel voznik, se oglasi zvočnik na levi ali desni strani z zvokom, podobnim vožnji po rebrasti oznaki, ki ga 
voznik intuitivno razume. LGS izboljša voznikovo pozornost na vozni pas in s tem prepreči številne nevarne 
okoliščine.
Sistem za vzdrževanje smeri vožnje (LGS) s sistemom za vračanje na vozni pas (LRA) pomaga vozniku 
ostati na njegovem voznem pasu in aktivno preprečuje uhajanje vozila izven voznega pasa. Če sistem za-
zna, da vozilo zapušča vozni pas, samodejno usmeri vozilo nazaj in obdrži vozilo v ravni smeri. Sistem ne 
ohranja vozila nenehno na voznem pasu. Voznik mora imeti roki na volanu (zaznavanje sile na volanu) in je 
vedno odgovoren za upravljanje vozila. Vozniki lahko kadarkoli prekliče popravek krmilnega navora. Sistem 
deluje tudi v temi ter s tem poveča varnost in zanesljivost transporta.

2 V ponudbi od sredine leta 2019, odvisno od tipa vozila in motorja 

Princip delovanja EBA: napredno spremljanje prometa z dvema 
neodvisnima sistemoma tipal (radar in video)

Sistem za vzdrževanje smeri vožnje (LGS) s sistemom za vračanje na 
vozni pas (LRA)



MAN ComfortSteering2

MAN ComfortSteering pomaga vozniku pri krmarjenju in je osnova za druge asistenčne sisteme, kot je na 
primer sistem za vračanje na vozni pas (LRA). Ker se sila krmarjenja prilagaja hitrosti vožnje, je voznik manj 
obremenjen – pri manevriranju potrebuje manjšo silo, pri večji hitrosti pa lažje ostane na voznem pasu. Ne 
glede na razporeditev osi sta vedno nameščena manjši volan (Ø 460 mm) in bolj neposredno prenosno 
razmerje krmarjenja.

Dnevne luči LED
Dvojni prednji žarometi z dnevnimi lučmi LED (v skladu z zahtevami direktive ECE R-87) poskrbijo, da je 
MAN TGS lažje viden podnevi (v primerjavi z dnevnimi lučmi z žarnicami H7), s tem pa se izboljša aktivna 
varnost. Luči se samodejno vklopijo in izklopijo z vžigom in se zatemnijo do največje dopustne svetilnosti, 
če so druge luči, kot na primer zasenčeni žarometi ali smerni kazalci vključeni, kar pa ne velja v primeru, 
ko pobliskate s prednjimi žarometi. Visoka svetilnost dnevnih luči LED z dolgo življenjsko dobo daje vozilu 
sodoben videz.

2 V ponudbi od sredine leta 2019, odvisno od tipa vozila in motorja 

Tempomat z nastavitvijo razdalje ACC in funkcijo stop-and-go1

Prilagodljivi tempomat samodejno oceni razdaljo in razliko hitrosti spredaj vozečih vozil in zagotavlja varno 
razdaljo z elektronskimi posegi v stopalko plina ali zavore. ACC se lahko uporablja pri hitrosti vožnje nad 25 
km/h in pomaga, da ostane voznik bolj sproščen med vožnjo.
Funkcija stop-and-go je nova. V počasnem prometu, pri zastojih ali med vožnjo v mestih tovornjak samo-
dejno zavira do ustavitve za spredaj vozečim vozilom in nato samodejno spelje (ko vozilo miruje manj kot 
dve sekundi), ali pa ko voznik pritisne na stopalko plina ali gumb na večopravilnem volanu.

CDC – aktivno stabiliziranje valjanja in stabiliziranje visokih tovorov.
Pri aktivnem stabiliziranju valjanja CDC (stalen nadzor blaženja - Continuous Damping Control) samodejno 
regulira blažilnike. Le to preprečuje valjanje ali zibanje in poskrbi za varnejšo vožnjo. Stabiliziranje valjanja 
z dodatnimi vodili X je idealno za vozila z visokim težiščem. Slednje učinkovito zmanjša stranske nagibe.

1 V ponudbi za menjalnik MAN TipMatic® 14 z motorjem MAN D26 in za menjalnik MAN TipMatic® 12 z motorji MAN 
D15, D26 in D38. Ni za uporabo z velikimi obremenitvami.

42 Izdelan za delo 43Izdelan za delo

Obnašanje vozila s CDC

Obnašanje vozila brez CDC

Dnevne luči LED



Nove zadnje luči LED
Pri zadnjih LED lučeh se izognete pregorelim žarnicam in z njimi povezano zmanjšano varnostjo. Luči LED 
imajo daljšo življenjsko dobo in porabijo manj energije kot navadne žarnice.

Manevrirna luč
Manevrirno luč lahko naročite kot dodatno opremo. Pomaga pri nočnem manevriranju in zavijanju okoli 
vogalov. Osvetljeno področje se pokriva s področjem, ki ga vidite v ogledalu za bočni pogled. Vozniku 
omogoča dober pregled nad robom cestišča in morebitnimi ovirami, ki bi se sicer skrivale v temi. Aktivna 
varnost med manevriranjem je izboljšana.

Vrtljiva kamera
Zgodnje prepoznavanje nevarnih okoliščin ob slabo pregledni desni strani vozila je nujno pri zavijanju ali 
manevriranju. Kamera na MAN-ovih tovornjakih razširi vidno polje tudi na mrtve kote. Zaslon je v vidnem 
polju, ko voznik pogleda proti desnemu stranskemu ogledalu in mu izboljša pregled tik ob vozilu. Kamera 
prepozna na primer kolesarje ali manjša vozila neposredno ob voznikovi kabini, pri manevriranju pa so ovire 
bolje vidne. Sistem se aktivira samodejno ob vklopu desnega smernega kazalca. Sistem lahko naročite ob 
nakupu vozila. 

Ksenonske luči za boljšo vidljivost
Združitev ksenonskih luči in reflektorjev s parabolo proste oblike meče povsem drugačno luč na cesto. 
Svetilnost ksenonskih žarnic z dolgo življenjsko dobo pomaga osvetliti širok pas cestišča. To območje je 
svetlo in homogeno osvetljeno, pri tem pa ne zaslepi nasproti vozečih voznikov.

Kotne luči
Stranska luč dopolnjuje normalne zasenčene luči pri hitrostih do 40 km/h. Vključijo se takrat, ko voznik 
vklopi smerni kazalec – pri vozilih opremljenih z ESP pa takrat, ko je volan obrnjen za dovolj velik kot. 
Poveča se vidljivost v temi in megli, poleg tega pa stranska osvetlitev vozila preprečuje poškodbe oseb v 
okolici ali nezgode pri zavijanju.

Samodejni preklop na zasenčene luči in samodejni sistem brisalcev s tipali
Samodejne zasenčene luči s svetlobnimi tipali po potrebi vklopijo in izklopijo prednje, stranske in zadnje 
luči. Ob zori in mraku sistem zazna tunele in mostove ter ustrezno prilagodi osvetlitev. Samodejni brisalci s 
tipali za dež se vklopijo takoj, ko na vidljivost vplivata voda ali nečistoče.

Zadnje luči LED
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Kotna luč za boljšo vidljivost



izDelAN zA 
ZMOgLjIvOst.
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veDNo koS NAloGi.
Od osi in vzmetenja, ki izpolnjuje vse zahteve, do okvirjev, primernih za vse nadgradnje in robustnih 
šasij. Pri MAN-u TGS so vse komponente načrtovane tako, da izpolnjujejo najstrožje standarde 
glede zanesljivosti, varnosti in učinkovitosti. 

Okvir vlečnih vozil MAN zagotavlja večjo stabilnosti in več možnosti namestitve nadgradenj ter boljšo eko-
nomičnost. Povsem ravna zgornja površina okvirja in vdolbine v okvirju omogočajo montažo kakršnihkoli 
nadgradenj. S pomočjo hipoidne pogonske osi z majhnim trenjem lahko peljete od točke A do točke B in 
pri tem porabite zelo malo goriva, pogonska os z zunanjim planetnim gonilom pa je z dobro oddaljenostjo 
od tal in prenosom na kolesa primerna tudi za terensko vožnjo in vozila, namenjena zahtevni uporabi. 
Pri uporabi, ki zahteva manjšo vlečno moč, lahko nova tandemska hipoidna os zamenja standardno tan-
demsko os HY ali celo planetno os z redukcijo v pestu. Prednost take izvedbe je za 180 do 280 kg večja 
nosilnost. MAN dobavlja vozila v normalni in srednji višini ter višini za pogon na vsa kolesa, v skladu z vedno 
večjimi zahtevami po oddaljenosti in vstopnem kotu. 

Ena od MAN-ovih posebnosti je zračno vzmetenje na zadnjih oseh AP, ki so na razpolago za gradbena 
vozila srednje višine in višine za pogon na vsa kolesa, opremljena pa so z internimi stabilizatorji za boljše 
lastnosti pri terenski vožnji. Z elektroniko ECAS za uravnavanje nivoja omogoča odlično vozno udobje pri 
vseh obremenitvah.

Nova funkcija je spremenljivo razmerje osne obremenitve pri vozilih s predtečno ali zatečno osjo. To spre-
menljivo razmerje pomeni, da ima pogonska os vedno optimalni oprijem, ne glede na natovorjenost vozila. 
Spremenljiva razporeditev osne obremenitve med gnano in negnano zadnjo osjo zagotavlja, da bo imela 
gnana os dovolj vlečne moči ne glede na natovorjenost vozila. Osna obremenitev se tako nikoli ne bo spus-
tila pod minimalno vrednost.

Zračno vzmetenje zadnje osi z elektronskim uravnavanjem
nivoja ECAS za gradbena vozila

Lahka hipoidna tandemska os 
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Na cesti nikoli ne veste, kaj lahko pričakujete. Torej je najbolje, da ste vedno dobro pripravljeni na vse, na primer na 
drseče cestišče, blato ali sipek prod.

MAN je bil prvi proizvajalec gospodarskih vozil, ki je uvedel priklopljivi hidrostatični pogon na prednja kolesa. MAN HydroDrive® že 
leta dokazuje svojo sposobnost v različnih voznih razmerah. Vse kritične vozne okoliščine obvlada s presenetljivo lahkoto – tudi 
take, v katerih se vozila, opremljena samo z zadnjim pogonom ne bi niti premaknila. Vožnja z MAN-om po klancu navzdol je bolj 
varna, saj se zavorni moment prenaša tudi na prvo os (podpora). Delovna zavora je tako zaradi usklajenega delovanja sistemov 
MAN HydroDrive® in PriTarder manj obremenjena. To pomeni povečano varnost vožnje, boljšo stabilnost na neravni podlagi, celo 
pri vožnji navzdol – idealna možnost za prilagoditev vašim potrebam.

Zgolj z obratom stikala na armaturni plošči dobite mnogo več vlečne moči in optimalni oprijem in to pri vožnji naprej ali vzvrat-
ni vožnji. Vaš MAN ima sedaj še širše področje uporabe. V primerjavi s konvencionalnim sistemom pogona na vsa kolesa ne 
prihranite le goriva, temveč tudi do 400 kg teže. Tudi če prevozite skoraj vse kilometre po utrjenih cestah, vam dodatna vlečna 
moč zagotavlja večjo mobilnost in varnost, še zlasti pri vožnjah brez tovora po spolzkem cestišču, ali pozimi na zasneženih in 
poledenelih cestah. 

MAN HydroDrive® je na razpolago tudi v kombinaciji z avtomatiziranim menjalnikom MAN TipMatic® z možnostjo ročnega 
prestavljanja. Samo MAN vam omogoča izbiro med avtomatiziranim ali ročnim menjalnikom.

vEČ vLEČNE MOČI 
z obRAToM STikAlA.

Prednja os s hidrostatičnim motorjem v pestu 
kolesa

Princip delovanja sistema MAN HydroDrive®
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V urbanem distribucijskem prometu ali regionalni dostavi sta učinkovitost in produktivnost ključna za uspeh na domačem in globalnem trgu. Že več kot stoletje smo proizvajalci 
tovornjakov in avtobusov, pa tudi vodilni na področju tehnologije v transportni panogi. 

Digitalizacija odpira temu sektorju izjemne priložnosti. Z MAN-ovimi digitalnimi storitvami poenostavimo vaše poslovanje z voznimi parki, povečamo njegovo učinkovitost in zanesljivost, kar pomeni, 
da boste imeli več časa, da se posvetite vašemu osnovnemu poslu.
Na tem področju tesno sodelujemo z našim partnerjem RIO, odprto od proizvajalca neodvisno platformo v oblaku, ki jo upravlja TB Digital Services GmbH, podjetje, ki spada v družbo TRATON 
GROUP. Za upravo voznega parka je to še posebno enostaven način za začetek uporabe digitalnih storitev. Digitalne storitve lahko uporabljate, če je vozilo opremljeno z vmesnikom RIO Box. Ta 
vmesnik se zelo enostavno namesti v tovornjake vseh proizvajalcev.

MAN-ove digitalne storitve vam pomagajo pri izboljšanju analize vozila in njegovih zmogljivosti, upravljanju vzdrževanja, izboljšajo pa tudi delo voznikov. Po prijavi na uporabo storitev in registraciji 
vozila se samodejno in brezplačno aktivira osnovna storitev MAN Essentials. K storitvi že spadajo zanesljive informacije o zgodovini poti ter analiza uporabe, vezana na vozilo. Če potrebujete 
učinkovito in zanesljivo upravljanje vzdrževanja, enostavno naročite storitev MAN ServiceCare – preprosto in brezplačno.
Na spletni trgovini, ki je del spletne platforme RIO, imate dostop do številnih uporabniku in vozilu prilagojenih digitalnih storitev, ki jih je MAN pripravil posebej za vozila MAN. Več informacij boste 
našli na: www.digital.man

OPtIMIZIrANA uPOrAbA DO ZADNjE PODrObNOstI.

Upravljanje voznega parka Upravljanje vzdrževanja Razporejanje voznikov Pomoč vozniku

n MAN Essentials n MAN Maintenance n MAN Perform n MAN Driver App 
n MAN Advance n MAN ServiceCare n MAN Compliant
n MAN Bridge n MAN Connected Codriver

MAN Driver app:
Kot voznik, poskrbite, da bo vaše vsakodnevno delo lažje in bolj povezano ter izkoristite širok izbor funkcij, kot je na primer nadzorovanje položaja stikal in preverjanje signalnih luči v tovornjakih ter 
razlago njihovega pomena neposredno na pametnem telefonu. Dokumentirate lahko tudi digitalna poročila o škodi in jih pošljete vodji voznega parka. Z uporabo storitve MAN ServiceCare lahko 
pošljete poročila o poškodbah svojemu servisu MAN, če je to potrebno. 
Več informacij: www.digital.man/driverapp
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Najboljša kakovost in najdaljša življenjska doba vozila ter odlična razpoložlji-
vost – to je naša obljuba. 

S široko ponudbo storitev nudimo vsestransko podporo, ki je učinkovita in hkrati 
zanesljiva. Vedno ste lahko brezskrbni: pri nas je vaš MAN-ov tovornjak v najboljših 
rokah. Servisi MAN ponujajo vse, kar potrebuje vaš tovornjak, kar pomeni, da bo 
vedno obratoval v najboljših pogojih in boste lahko dalj časa izkoriščali njegovo polno 
zmogljivost. Z MAN-ovimi servisnimi pogodbami ali storitvijo MAN Mobile24 postane 
vaša mobilnost naša skrb. Isto velja tudi za naše druge storitve. MAN-ove storitve 
sestavljajo med drugim prilagojeni sistemi za optimizacijo obratovanja vozil ter pove-
čanje dobička in učinkovitosti. Ne glede na to, katero storitev boste izbrali, boste z 
MANom vedno na pravi poti.

Najhitrejša pot do podrobnejših informacij: www.truck.man

Vse informacije o naših izdelkih, storitvah in drugih temah, povezanih s storitvami, 
kot so na primer MANove servisne pogodbe, MANova kartica, MAN ProfiDrive®, 
MANove finančne storitve in MAN Mobile24 itd. lahko poiščete na naši spletni strani 
www.bus.man.eu – odkrijte znamko MAN od blizu na interaktivni način.

vAŠ tOvOrNjAk v 
NAjbOLjŠIh rOkAh.

* Storitve, ponujene kot del poslovnega odnosa „MAN-ove finančne storitve” (financiranje, lea-
sing in zavarovanje) se razlikujejo po posameznih državah. Zagotavljajo oziroma posredujejo 
jo razne podružnice družbe Volkswagen Financial Services AG.

MAN Rental omogoča izjemno prilagodljivost, mobilnost in 
brezskrbnost – tudi če se spremenijo vaša naročila.  
MAN Rental je dobičkonosna in praktična izbira:
n MAN-ova vozila visoke kakovosti in priklopniki naslednje generacije 
n Obsežna paleta MAN-ovih izdelkov in storitev
n Obdobje najema se začne že pri 24 urah, lahko pa se dogovorite tudi za 

nespremenljive mesečne obroke najema
n Prilagodljiv najem in možnosti izbire opreme, ki temeljijo na povpraševanju
n Različne možnosti za spodbujanje prilagodljivosti in mobilnosti 
n Ustrezno zavarovanje
n Okoliščinam prilagojen paket, ki vas odreši vseh skrbi

MAN profiDrive®.
Izobraževalni programi za voznike MAN ProfiDrive® in korpo-
rativni izobraževalni moduli vas pripeljejo do hitrosti in poskr-
bijo, da bo vsakodnevna vožnja bolj varna. Podporni in izo-
braževalni programi so hkrati dodatna priložnost za optimizi-
ranje gospodarskega okolja.

Finančne storitve MAN* vam pomagajo pri finančni mobil-
nosti. Še več, z našimi vozili za najem ste lahko bolj prilago-
dljivi pri odzivih na kratkoročno povečano povpraševanje.
n Kartica MAN 

Brezgotovinsko plačevanje po vsej Evropi
n Financiranje 

Nakup lastnine s pomočjo prilagodljivega financiranja
n Zavarovanje 

Različna zavarovanja za gospodarska vozila
n Leasing 

Do proračuna prizanesljivi modeli leasinga
n Najem vozil 

Najem vozil s prilagodljivimi pogodbenimi pogoji

Boljša kakovost, daljše obdobje: nova dvoletna garancija za 
MANov servis in rezervne dele.
n Originalni rezervni deli MAN: vrhunska kakovost, dolga 

življenjska doba in zagotovljena razpoložljivost
n Originalni rezervni deli MAN ecoline: prihranite veliko 

in hkrati zaščitite okolje - obnovljeni originalni deli MAN-a 
ali zunanjih dobaviteljev storitev

n Originalna dodatna oprema MAN
n Originalne hladilne tekočine in maziva MAN: Original-

ne hladilne tekočine in maziva MAN zagotavljajo preiz-
kušeno zaščito pred obrabo in s tem pomagajo k daljši 
življenjski dobi, hkrati pa zmanjšajo skupne stroške la-
stništva (TCO)

n MAN Mobile24: Evropska pomoč na cesti za tovornjake
n Servisne pogodbe MAN: servisne pogodbe pokrivajo 

servise in preglede, ki jih predvideva načrt vzdrževanja. 
V odvisnosti od dodatnih opcij, se lahko dodajo različni 
moduli, kot je na primer upravljanje pogodbe, garancija 
za pogonski sklop ter dodana popravila obrabnih delov.

n Podaljšane garancije MAN: podaljšanje garancije za 
pogonski sklop in celotno vozilo 

n Rabljena vozila Top used: velika izbira kakovostnih ra-
bljenih tovornjakov vseh tipov

n Kot zanesljiv partner predstavljamo vrhunsko kakovost, 
vrhunsko svetovanje, vrhunsko izbiro, vrhunsko financira-
nje, vrhunski servis

n Podaljšana garancija MAN TopUsed: Garancija za po-
gonski sklop z 0 % odbitne franšize, garancija za pogonski 
sklop MAN PLUS, garancija za celotno vozilo z 20 % od-
bitne franšize

n Znak kakovosti MAN TopUsed: Ena, dve ali tri zvezde: 
zaradi znaka kakovosti lahko z enim pogledom prepozna-
te najbolj pomembne lastnosti vozil MAN TopUsed.

n MAN TopUsed – rabljeni tovornjaki, avtobusi/turistični 
avtobusi, kombiji in priklopniki: Če želite pregledati po-
nudbo vseh tipov in znamk vozil v naši ponudbi, obiščite 
www.mantopused.com
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