
MAN TGL ТА TGM.
Ефективність у класі легкотонажних та 
середньотонажних вантажівок.



Не все обладнання, продемонстроване у цій брошурі,  входить до комплектації стандартної моделі. 
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БАГАТОГРАННІСТЬ НОВИХ 
ВАНТАЖІВОК MAN СЕРІЇ 
TGL І TGM

MAN TGL та TGM

Обидві вантажівки не просто нові, а унікальні.
Вантажівки  MAN  серії TGL і TGM – це потужна подвійна дія, які поєднує професіоналізм 
і продуктивність. Вони виїжджають на дорогу  з усіма перевагами, які в усьому світі 
зробили марку MAN синонімом інноваційної та надійної мобільності. На якій би з двох 
вантажівок ви не вирушили у дорогу, максимальна ефективність вам гарантована. 
Ми не єдині, хто розділяє цю думку.  Концерн TUV погоджується з нами. Протягом 
багатьох років найвищі стандарти надійності та найнижча частота дефектів у порівнянні 
з конкурентами підтверджується сертифікатами концерну.

MAN TGL та TGM  доступні з оновленим покращеним приводом та практичними 
характеристиками. Автомобілі мають ще більш ефективну силову лінію, зручніше робоче 
місце водія та оптимізовану зону відпочинку в довгих кабінах.

www.truck.man.eu

MAN TGL та TGM



ПОТУЖНІСТЬ.



ОБИДВІ ВАНТАЖІВКИ РЕАЛЬНО
ПРИГОЛОМШУЮТЬ.
Нові вантажівки MAN серії TGL і TGM є такими самим роботягами, як і ви. Яке б завдання 
ви перед собою не поставили, нові моделі MAN TGL та TGM неодмінно справляться з ним. 

Потужні двигуни, функціональна ходова частина, висока вантажопідйомність – все це дозволяє вам повністю 
покластися на нову серію MAN TGL у будівельному бізнесі, послугах у муніципальному господарстві, транспортуванні 
харчових продуктів або меблів, торгівлі та комерції. З одним автомобілем або з автомобілем-тягачем з 8 та 12-тонним 
причепом – MAN TGL має рішення для будь-якої ситуації. Автівки вантажопідйомністю від 7.49 до 12 тонн з короткою 
колісною базою дуже маневрені і поєднують максимальну корисну вантажність з високою вантажопідйомністю та 
динамічною реакцією. У будь-якому секторі, для будь-якої роботи кожного дня ваш новий автомобіль MAN TGL є 
вашим надійним партнером, який ніколи не підведе.

Ваша спроможність з новою вантажівкою MAN TGM значно зросте. Вона демонструє свої численні сильні сторони, 
як окремий автомобіль, так і в операціях з причепом для легких вантажів. Завдяки малій вазі та великому об’єму 
нова вантажівка MAN TGM має багато місця для ваших транспортних операцій. Цьому сприяє зручна рамна 
конструкція, а також ефективні і економічні двигуни з акумуляторною системою подачі палива. Вантажівка серії 
MAN TGM ефективна не тільки у розвезенні вантажів. Вона може набагато більше, ніж здійснення тяглових 
транспортних операцій середньої вантажопідйомності. З місткістю в діапазоні від 13 до 26 тон і першокласною 
корисною вантажністю вона пропонує економічні транспортні рішення у будівництві. Завдяки ї ї потужним двигунам 
нового стандарту Євро 6 з показниками номінальної потужності від 184 кВт (250 к.с.) до 325 кВт (320 к.с.) і 
колісною формулою від 4x4 до 6x4, вона демонструє ефективну провізну спроможність на дорозі і на будівельному 
майданчику.

Кабіни нових автомобілів MAN TGL і TGM вражають простором та функціональністю, надихаючи вас вирушити у 
дорогу.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ.



СПРАВЖНЯ ПРОДУКТИВНІСТЬ.
Визнані технологічні двигуни, ретельно розроблені компоненти і відмінне поєднання технологій – ось рецепт ефективності 
MAN.

Нове покоління двигунів MAN D08 забезпечує потужність MAN TGL та TGM. До того ж нова концепція двигуна одночасно підвищує 
ефективність: споживання палива зменшується до 5%. 

Нова, спрощена очистка вихлопних газів без рециркуляції вихлопних газів також робить двигун легшим і менш складним. Ви оцінете 
цю потужність щоразу, під час старту та прискорення, на кожному пагорбі, на кожному кілометрі вашої поїздки. Вигідні характеристики 
крутного моменту нових, сучасних двигунів MAN D08 допоможуть вам досягти економічного водіння з мінімальною кількістю 
перемикання передач. Це стосується будь-якого двигуна, який ви оберете. З новим MAN TGL ви можете вибрати 4- і 6-циліндрові 
двигуни потужністю від 118 кВт (160 к.с.) до 184 кВт (250 к.с.). Новий MAN TGM устатковано 6-циліндровими двигунами потужністю 
від 184 кВт (250 к.с.) до 235 кВт (320 к.с.). Нові датчики, які завчасно попереджають водія про низький рівень охолоджуючої рідини та 
масла, надійно допомагають запобігти пошкодженню двигуна.

Крім того, коробка передач MAN TipMatic® з додатковим набором функцій: контролем та зміною швидкості Idle Speed Driving1)та Ef-
ficientRoll1)тепер також доступні для MAN TGL і TGM. Ці зміни та перемикання передач підвищують комфорт водіння та зменшують 
споживання пального. Ще однією перевагою є використання селективного каталітичного відновлення (SCR), яке дозволяє обробляти 
паливо з вмістом сірки до 2000 ppm, не пошкоджуючи нові двигуни D08 Євро 4 та Євро 5.

З 2017 р. двигуни MAN D0834 та D0836 були схвалені для роботи з парафіновими паливами, як визначено в EN15940. Приклади 
палива, що відповідають цьому стандарту: гідрогенетичні рослинні олії HVO, вугільне рідке паливо CTL, газове рідке паливо GTL та 
BTL біопаливо.

1) Speed Shifting та EfficientRoll доступні лише у 12-ступінчастій версії 
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ВРАЖАЮЧИЙ ДИЗАЙН.



Водії нових MAN TGL та TGM можуть розраховувати на численні оновлення в устаткуванні, що роблять 
інтер'єр ще більш зручним для водія та оптимізують роботу автомобіля.

Теплі пісочні та графітові кольори салону, пластикові елементи, приємні на дотик, хромовані дверні ручки та нові 
чохли для сидіння вже створюють у кабіні комфортну та стильну атмосферу. Також можна обрати новий додатковий 
темний колір салону кабіни – Urban Concrete (Колір міського бетону). Це колір певних елементів поверхні, які можуть 
контактувати з брудними руками або робочим одягом під час експлуатації автомобіля в брудних умовах. Зовнішній 
вигляд інтер'єру кабіни також представлений двома додатковими відтінками бокових панелей – в алюмінієвому та 
дерев'яному варіантах.

Багатофункціональне кермо виступає як ідеальний інтерфейс між автомобілем та водієм. Різноманітні функції 
інтегровані в кермо, облаштовані чітко та інтуїтивно. Не відриваючи рук від керма, ви можете отримати важливу 
інформацію про автомобіль, приймати телефонні дзвінки та регулювати налаштування радіо. Водій може вільно 
регулювати висоту та нахил багатофункціонального керма, яке також доступне у шкірі.
Звужена центральна консоль та ящик для зберігання / або холодильний бокс, які можна повністю сховати під 
спальну полицю (для кабін L та LX), створюють більше комфорту для водія. До того ж, тепер новий холодильний 
бокс став більшим. Підставки для чашок стали більш гнучкими, а контрольна панель над спальною полицею більш 
зручною. Освітлення спального місця забезпечує більш приємну атмосферу, завдяки світильникам-гусакам.

Нова функціональна схема перемикача та кольоровий дисплей створюють водію сучасне, ергономічне робоче 
місце.

ЧУДОВИЙ ВИГЛЯД У КОЖНІЙ 
ПОЇЗДЦІ.
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КОМФОРТ.



В ЗОНІ КОМФОРТУ.
Саме водій перетворює ефективність у рух. Його дії за кермом є ключем до надійного транспортування, 
безпечного та економічно ефективного стилю водіння. Ось чому життєво важливим є добре обладнане 
робоче місце водія.

Врешті-решт, лише водій, що добре себе почуває, може забезпечити найкращу продуктивність за кермом – і 
таким чином сприятиме максимальній ефективності та надійності транспорту. У кожній кабіні MAN, водій відчує 
максимальний комфорт та ергономіку.

Кабіна також може бути адаптована відповідно до індивідуальних потреб водія та ідеально розроблена для зручної 
та безпечної експлуатації. Наприклад, новий високоякісний, чотириколірний РК-дисплей чітко структурований: 
кольорові індикатори на 4-дюймовому дисплеї легко читаються та допомагаютьорієнтуватися, що полегшує водію 
виявити сповіщення про активовані системи допомоги або попередження. Цифровий дисплей швидкості доповнює 
аналоговий набір. Крім того, меню та керування мають кольори,зкоординовані з інформаційно-розважальною 
системою MAN Media Truck. Ця інформаційно-розважальна система з великим сенсорним екраном із кольоровим 
дисплеєм та додатковими навігаційними даними може похвалитися безліччю функцій, включаючи інтерфейс Blue-
tooth та USB / допоміжний вихід.

Для ергономічного комфорту є широкий вибір сидінь з пневматичною підвіскою та кондиціонуванням. Практичні 
деталі, такі як внутрішня обшивки дверей, що легко миється та вихід для підключення пневматичного пилососу, що 
полегшує процес очищення, гарантує довше збереження чистоти кабіни.

Новий, електропривідний  скляний люк у стелі (не доступний для кабіни C) надає кабіні затишку, дозволяючи 
проникати потокам денного світла. Скляний підйомний дах робить інтер'єр дійсно світлим та повітряним, та 
забезпечує оптимальний обмін повітря без протягів. Керування люком - здійснюється електроприводом, тим 
самим підвищуючи рівень комфорту водія.

Незалежно від того, яку кабіну ви оберете, це, безумовно, буде гарним вибором, оскільки всі ці кабіни, як і належить, 
відповідають найсуворішим вимогам безпеки аварій та забезпечать оптимальну безпеку пасажирів. Спеціально 
для будівельних майданчиків практичний сталевий поручень доступний для всіх кабін.

18 Комфорт.



Сила MAN полягає не лише в потужності двигуна, але і в затишній кабіні. Відповідно, довгі кабіни нових MAN 
TGL та TGM оснащені комфортною зоною для сну та відпочинку для відновлення та релаксації.

Рівень комфортного сну, який забезпечують високоякісні спальні полиці з ламелями та мультизональний матрац із 
холодної піни (опціонально), є мрією кожного водія. Еластичний наматрацник для полегшеного прання виготовлено з 
натуральних, гігієнічних матеріалів. Навіть нижні частина полиці тепер покриті тканиною у стандартній комплектації.
Новий світильник-"гусак" та регулятор світла забезпечують приємну атмосферу спального місця та більший 
комфорт. Лежачи можна перемикати внутрішнє освітлення, керувати віконними підйомниками та розсувним дахом. 
Будильник із РК-дисплеєм, роз'ємами 12 або 24 В, а також USB-вихід на 5В із верхнім підключенням, наприклад 
для мобільних телефонів або планшетів, доповнює корисні функції. Блок керування знаходиться справа. Він може 
бути розміщений з обох боків верхньої полиці, тобто ви можете вибрати, у який бік вам зручніше лягти.
У числених просторих ящиках для особистих речей багато місця. Великі шухляди над вітровим склом в кабіні LX та 
трисекційний складний дах у кабіні L забезпечують достатньо місця для багажу та іншого обладнання. У кабінах L 
і LX підсвічується багажне відділення, доступне зовні та зсередини, що забезпечує достатньо місця для особистих 
речей. Ще один бокс для зберігання багажу, доступний лише зовні, може бути використаний для робочого одягу 
або інструментів.

Новий ящик / холодильний бокс із вбудованим контейнером можна повністю закріпити під спальним місцем (не 
доступно для C-кабіни). Зручний піднос можна розмістити на боксі або зберігати окремо, забезпечуючи більше 
простору та місця для ніг, сидячи на полиці. Крім того, новий дизайн пропонує ще більше місця для охолодження 
та додаткові відділення для зберігання речей. Також оптимізовано функцію, яка дозволяє розмістити чашки або 
попільнички у верхній частині: можна встановити два додаткових пристрої посередині, в межах легкої доступності 
для водія та спільного водія.

КІМНАТА ВІДПОЧИНКУ.
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Ящик для зберігання речей/ або холодильний бокс

Висувний ящик або холодильний бокс



Це водій перетворює ефективність у рух. Його продуктивність за кермом – це ключ до надійності транспорту
та безпечного, економічного стилю водіння. Тому дуже важливо, щоб робоче місце було добре обладнано.

У кабіні вантажівки MAN все знаходиться на своєму місці. Дисплеї приладової панелі чітко організовані, елементи 
управління розташовані у логічному порядку і до них легко дотягнутися. Починаючі з різноманітних моделей 
радіоприймача нової вантажівки MAN до численних зручних секцій багажного відділення, кожна деталь є зразком 
ергономічної досконалості.Перемикач автоматичної коробки передач MAN TipMatic® тепер знаходиться у полі зору 
водія. На головній панелі управління тепер розташовані всі важливі для роботи перемикачі, а допоміжні функції на 
іншій, додатковій панелі. Розміщення клавіш панелі для найважливіших функцій, таких як внутрішнє освітлення, над 
водієм забезпечує легкий доступ навіть під час руху автомобіля.

У центрі уваги центральна приладова панель з РК-дисплеєм, який передає поточну інформацію, важливу для 
водія. Зручне навігаційне меню дозволяє швидко і просто викликати інформацію про різні умови руху автомобіля 
та сервісні дані за допомогою багатофункціонального керма. Цей 4-дюймовий кольоровий дисплей з високою 
роздільною здатністю забезпечує зручне читання та орієнтацію та виділяє такі функції, як активізовані допоміжні 
системи та попереджувальні повідомлення, що дозволяє швидше розпізнавати небезбеку. Цифровий спідометр 
доповнює аналоговий дисплей. Крім того, меню та керування мають кольори, зкоординовані з інформаційно-
розважальною системою MAN Media Truck. Функції панелі кондиціонера відображаються на білому фоні, що 
полегшує читання завдяки більшому контрасту.

УСЕ ПІД РУКОЮ!

23

Розширені функціі кольорового дисплею

Новий перемикач

Переміщення перемикача TipMatic та стояночного гальма
звільнило додатковий простір

Комфорт.



MAN пропонує нові практичні функції з інформаційно-розважальною системою MAN Media Truck.

Стандартний варіант MAN Media Truck включає в себе 5-дюймовий TFT-дисплей з сенсорним екраном та слот для 
карт SD. За запитом він також доступний з системою "вільні руки", аудіо потоковою передачею Bluetooth, входами 
USB / AUX та цифровим радіо DAB +. Версія MAN Media Truck Advanced пропонує більше – 7 "дисплей, голосовий 
контроль, система" вільні руки "для телефону, відображення відео через USB та SD, передачу інформації через 
радіо та максимум два інтерфейси камери. MAN Media Truck Navigation включає спеціалізовану навігаційну систему 
вантажних автомобілів. Крім того, версії MAN Media Truck Advanced та навігації пропонують функцію "Twin Pairing", 
яка дозволяє підключати два мобільних телефони до системи паралельно. Обидва варіанти також можуть бути 
оснащені кріпленням для камери заднього виду.

Нова функція «Дзеркальний зв'язок» передає інтерфейс користувача мобільних пристроїв до інформаційно-
розважальної системи, забезпечуючи безпечну роботу через багатофункціональне кермо та саму систему 
(підключення через USB-кабель). На навігаційному екрані також постійно відображаються максимальні 
обмеження швидкості (залежно від того, чи включені в карту дані відповідної інформації). Цифрове 
радіо (DAB / DAB +) легко налаштовується та використовується за допомогою голосового управління. 

ВЕСЕЛЕ ДОЗВІЛЛЯ.
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MAN Media Truck навігація

Функція “Дзеркальний зв'язок”



В ситуаціях, коли потрібен простір для цілої бригади, розмір подвійної кабіни MAN нової серії MAN TGM це 
дозволяє: така кабіна відноситься до окремої категорії, коли йдеться про простір для розміщення.

Якщо виникла необхідність перевезти бригаду, подвійна кабіна MAN – це те, що вам треба. Оснащена чотирма 
комфортабельними сидіннями заднього ряду з ременями безпеки з кріпленням у трьох точках плюс додаткове друге 
сидіння біля водія. Кабіна дозволяє розмістити до 7 осіб, не знижуючи стандартів комфорту і функціональності. 
Навіть коли ви просто сідаєте у кабіну, ви відчуєте, як легко це зробити. Широкі двері, не слизькі сходи, які за 
бажанням можна підсвітити, спроектовані з урахуванням безпеки. Обладнання салону задовольнить потреби 
комфорту.

Подвійна кабіна має не лише переваги в середині, нові вантажівки серії MAN TG демонструють елегантний зовнішній 
вигляд. Вдосконалена аеродинаміка мінімізує споживання палива і підвищує рентабельність.

ВЕСЬ СПЕКТР ІННОВАЦІЙ.
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Додаткове друге сидіння біля водія (опція)

Комфорт.



MAN пропонує кабіни для будь-яких потреб разом з максимальним рівнем комфорту і ергономікою куди б ви не їхали.

Справа в тому, що наші кабіни спроектовані для зняття втоми, концентрації уваги водія під час водіння, повноцінного відпочинку і максимальної безпеки 
пасажирів і водія. Всі кабіни гарантують оптимальний рівень безпеки. Цьому сприяє система дзеркал, яка включає ширококутні дзеркала, дзеркало 
огляду вантажної рампи і передні дзеркала. Завдяки цьому сліпі зони практично відсутні. Лобове скло з підігрівом на автомобілях, які прибирають сніг, 
забезпечує оптимальну видимість і спроектовано для холодних зимових місяців.

C кабіна
Завдяки компактному розміру кабіна C є чудовим вибором для щоденних перевезень Серед зручностей особливо виділяються дуже низька сходинка для 
входу до кабіни, двері, що широко розкриваються, та можливість дотягнутися до будь-якої точки кабіни із сидіння водія. Два сидіння для ще одного водія 
та пасажиру пропонуються на вибір. Модифікація MAN для кабіни С з можливістю розсування на 265 мм це реальний виграш у просторі.

Кабіна екіпажу
Подвійна кабіна з чотирма дверима означає першокласну подорож на другому ряді сидінь. З чотирма пасажирами на задніх сидіннях автомобіль може 
перевозити до семи пасажирів (водій + 6). Ремені безпеки з кріпленням у трьох точках є стандартом для всіх сидінь. Універсальні відсіки для зберігання 
багажу пропонують багажне місце для кожного.

L кабіна
Гнучка та функціональна, кабіна L є ідеальним вибором для автоцистерн, для автомобілів, що перевозять насипні вантажі, деревину, будівельні матеріали, 
а також для рефрижераторів. Незначна загальна висота вантажівки та ї ї невелика вага дозволяє збільшувати корисне навантаження. Комфортне ліжко, 
цілий ряд пропозицій для зберігання багажу та, за бажанням, багатофункціональні секції багажного відділення – все це доповнює переваги цієї кабіни.

LX кабіна
Робоче місце з домашнім комфортом – кабіна LX обладнана комфортабельним ліжком, ліжком другого ярусу або багатофункціональним багажним 
відділенням, на ваш вибір, перетворює кабіну на оазис комфорту у дорозі. З просторими відділеннями для багажу, висотою у зріст людини перед сидінням 
другого водія і мала маса автомобіля є ключем для оптимального корисного навантаження, кабіна LX задовольнить всі ваші потреби.

БЕЗПЕКА КОЖНОЇ ПОЇЗДКИ З MAN 
ГАРАНТОВАНА.

28 29Комфорт.

Кабіна екіпажуC кабіна L кабіна LX кабіна

Ширина входу у кабіну 140 мм.
у MAN TGL з 4-х циліндровим двигуном

Комфорт.



СТВОРЕНИЙ ДЛЯ РОБОТИ .



Завдяки інноваційним технологіям гальмування, вантажні автомобілі MAN роблять 
щоденну роботу максимально безпечною, наскільки це можливо.

Електронна гальмівна система (EBS) забезпечує чудові характеристики гальмування у різних 
ситуаціях. ABS з всюдихідною логікою також може посилити гальмівний вплив на незахищених 
і слизьких грунтових умовах. Контроль проти ковзання (ASC) та програма електронної 
стабілізації (ESP) є стандартними функціями, що підвищують безпеку дорожнього руху. 
Оскільки навіть коротка хвилина відволікання може призвести до нещасного випадку, MAN 
також розробив допоміжний попереджувальний сигнал екстреного гальмування (EBA). Він дає 
водіям попередження про можливу небезпеку зіткнення, надаючи їм цінний час для реагування. 
Система автоматично ініціює гальмування у надзвичайній ситуації.

З MAN TGL І TGM, 
НАВІТЬ СТАЦІОНАРНЕ
СТАЄ ІННОВАЦІЙНИМ.
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ОБЛАДНАННЯ, ЩО
ДОПОМОГАЄ ВОДІЄВІ MAN.

Програма електронної стабілізації (ESP).
ESP захищає від неприємних сюрпризів. Датчики ESP постійно відстежують динаміку руху. 
Якщо існує ризик неминучого занесення або перекидання автомобіля, відповідні колеса 
загальмують і, в разі необхідності, зменшиться крутний момент двигуна. Таким чином, ESP 
стабілізує автомобіль і безпечно утримує його на дорозі. MAN пропонує електронну систему 
стабілізації для автомобілів з ведучою або задньою віссю і навіть для 4-вісних автомобілів або 
декількох тягачів.

Гальмівна система MAN BrakeMatic з ABS і ASR.
Найбільш важливою відстанню є відстань гальмування. Щоб запобігти виникненню будь-яких 
неприємних ситуацій, електронна гальмівна система (EBS), включаючи ABS і ASR, забезпечує 
зменшені відстані гальмування. Система регулювання гальмівних зусиль для забезпечення 
оптимального балансування гальм причепа і/або напівпричепа дозволяє досягти відмінної 
роботи гальм, зменшити гальмівний шлях і вирівнює знос гальмівних колодок, щоб збільшити 
їх термін служби.
n Пріоритет активації безперервного гальма перед робочим гальмом.
n Під час вільного ходу педалі гальма спочатку ініціюється гальмо двигуна або гальмівний 
 важіль MAN EVB (залежно від обладнання) перед робочим гальмом.
n У цьому діапазоні робоче гальмо ще не активне.

Система допомоги при екстреному гальмуванні (EBA).
Оскільки до аварії може привести навіть коротка втрата уваги з боку водія під час руху, MAN 
розробив попереджувальну систему допомоги при екстреному гальмуванні (EBA). Система 
попереджує водія про вірогідне зіткнення, надаючи йому дорогоцінний час на те, щоб 
завчасно зреагувати. Система автоматично ініціює гальмування в аварійній ситуації. До складу 
оптимізованої системи допомоги при екстреному гальмуванні (EBA) входить більш розвинена 
система моніторингу дорожнього руху, яка діє на основі двох незалежних систем
датчиків (радара і відео), які дозволяють швидше виявляти можливе зіткнення і раніше 
видавати попереджувальний сигнал. EBA відповідає більш суворим законодавчим вимогам, що 
висуваються до систем екстреного гальмування.

Гальмівний асистент (ESS).
Гальмівний асистент оцінює швидкість і тиск натискання на педаль гальма і оптимізує зусилля
гальмівної системи. Може розпізнавати аварійну зупинку в момент натискання 
на педаль і відразу розвиває в гальмівній системі максимально можливий тиск. 

MAN EasyStart
З легким стартом MAN EasyStart та гальмівною системою MAN TipMatic® складнощі старту на 
підйомі залишилися у минулому. Допомога у зрушенні на підйомах полегшує ситуацію для водія. 
Коли відпускаються гальма, впродовж секунди утримується гальмівний тиск і водій встигає 
переключитися на акселератор і автомобіль старує без поштовху, з низьким зносом гальм та 
без відкочування назад.

Система контролю дорожної розмітки (LGS) із поверненням в смугу руху Lane Return As-
sist (LRA)*
Як випливає з ї ї назви, електронна система контролю положення в смузі руху (LGS) постійно 
відстежує стан автомобіля в смузі. Варто водію відхилитися від смуги руху без включення 
індикатора повороту, система видає попереджувальний акустичний сигнал. Залежно від 
напрямку, в якому водій відхилився від напрямку руху в смузі, гучномовець на лівої чи правої 
стороні видає характерний і зрозумілий для водія звук перетинання «запобіжної смуги». 
Завдяки LGS водій почуває себе більш впевнено, рухаючись в своїй смузі, що зменшує ризик 
виникнення небезпечних ситуацій.
Система Lane Guard (LGS) з Lane Return Assist (LRA) допомагає водіям залишатися в своїй смузі 
руху і активно запобігає відхиленню автомобіля за межі розмітки. Якщо система виявляє, що 
транспортний засіб зміщається зі смуги руху, він самостійно направляє його прямо попереду. 
Транспортний засіб не утримується безперервно в смузі руху; водій повинен тримати руки 
на рульовому колесі і нести відповідальність за керування автомобілем та контролювати 
коригуючий крутний момент рульового управління в будь-який час. Функція також працює в 
темряві і підвищує безпеку та надійність транспорту.

* Доступно з середини 2019, залежно від типу автомобіля та двигуна.
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Компенсаційне гальмування ESP у разі зайвого повертання
керма при занесенні

Компенсаційне гальмування ESP у разі недостатнього
повертання керма при заносі

Створений для роботи.

Система контролю дорожної розмітки (LGS) із поверненням в 
смугу руху Lane Return Assist (LRA)

Функціональний принцип ЕВА: покращений моніторинг
трафіку за допомогою двох незалежних сенсорних систем
(радіолокація та відео)



або невеликі транспортні засоби, що знаходяться безпосередньо поруч з кабіною водія і, 
при маневруванні, перешкоди краще виділяються. Система активується автоматично, коли 
вмикається правий індикатор повороту. Це обладнання може бути замовлене із заводу.

Автоматичні ближні ліхтарі та автоматична система склоочисників з датчиками.
Автоматичні ліхтарі ближнього освітлення з датчиками світла активують і деактивують 
передні, бічні і задні ліхтарі, коли це необхідно. На світанку та в сутінках, у тунелі та на мостах 
- розпізнається і відповідно регулюється освітлення. Автоматичні двірники з датчиком дощу 
активуються, як тільки на видимість впливає вода або бруд.

Система освітлення зони повороту.
Система освітлення зони повороту доповнює звичайні фари ближнього світла при русі 
зі швидкістю до 40 км/г. Активується у разі, якщо водій включає індикатор повороту або 
(якщо мова йде про транспортні засоби, оснащені ESP) при достатньо великому повороті 
рульового колеса. Система підвищує видимість об’єктів в темряві і в умовах туману, а також 
забезпечує додаткове освітлення транспортного засобу. Це запобігає травмуванню пішоходів 
та пошкодженню машини при проходженні поворотів.

Нові світлодіодні задні ліхтарі.
Задні LED ліхтарі дозволять вам забути про такі проблеми, як згорілі лампочки і пов'язані з 
ними витрати на відновлення обладнання безпеки і технічне обслуговування. У порівнянні зі 
звичайними лампочками світлодіодні ліхтарі характеризуються більш тривалим терміном 
служби і більш низьким споживанням енергії.

* Доступно з середини 2019, залежно від типу автомобіля та двигуна. 

Система сигналізації аварійного гальмування (ESS)
Замість включення звичайних гальмівних вогнів система сигналізації аварійного гальмування 
(ESS) попереджає всі автомобілі, що рухаються позаду, про екстрене гальмування, включаючи 
аварійні сигнали. Більш висока частота спалахів цих сигналів попереджає учасників дорожнього 
руху про надзвичайну ситуацію. Після переходу транспортного засобу в нерухомий стан аварійні 
сигнали автоматично активуються для запобігання наїзду ззаду. Завдяки цьому ESS підвищує 
безпеку дорожнього руху.

MAN ComfortSteering
MAN ComfortSteering допомагає водію керувати та діяти за допомогою допоміжних систем, 
таких як Lane Return Assist (LRA). Спеціальний електродвигун в залежності від ситуації підсилює 
зусилля водія на кермове колесо невеликим додатковим моментом, тим самим полегшуючи 
рулювання і роблячи його в цілому точнішим і комфортнішим. Регульований в залежності 
від швидкості підсилювач рульового управління дозволяє водієві легко обертати кермо при 
маневруванні і забезпечує стабільне утримання смуги при їзді на високих швидкостях.

Ксенонові фари для кращого огляду.
Поєднання ксенонового світла і відбивачів вільної форми дозволяє подивитися на ситуацію 
на дорозі в абсолютно в новому світі. Завдяки яскравості довговічних ксенонових ламп 
освітлюються широкі ділянки дороги. Освітлення в області фар є яскравим і однорідним без 
осліплення зустрічного руху.

Поворотна камера
Раннє розпізнавання критичних ситуацій на важкій для огляду правій частині автомобіля є 
важливим при повороті або маневруванні. Камера на вантажівках MAN розширює видиму 
область до сліпої зони. Монітор знаходиться в полі зору, при погляді в праве дзеркало і допомагає 
водієві краще переглянути площу біля автомобіля. Вона розпізнає, наприклад,  велосипедиста 
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Освітлення зони повороту для кращої видимості

Створений для роботи.

Задні світлодіодні LED ліхтарі. 



НАЦІЛЕНИЙ НА
РЕЗУЛЬТАТ.



ЗАВЖДИ ГОТОВИЙ ДО
БІЛЬШОГО.
MAN пропонує величезний вибір опцій для полегшення надбудови: конструкція рами MAN 
забезпечує ефективні рішення для встановлення кузова та повне використання довжини 
завантаження.

Концепція рами з плоскою поверхнею означає, що кузов і обладнання можна швидко та легко 
монтувати/демонтувати, не витрачаючи на це багато ресурсів. Вам не потрібно свердлити 
отвори, адже це може порушити захист проти корозії. Інші аспекти, що забезпечують оптимальну 
сумісність кузова, включають вільний простір на рамі і KSM модуль, який можна використовувати 
для обміну зовнішніми даними. Безпосередньо на підприємстві вам запропонують різні види 
обробки рами для широкого асортименту кузовів.

Який би кузов Ви не обрали, Вам буде зручно встановити його на вантажівку MAN. Це досягається, 
між іншим, завдяки ведучому мосту з гіпоїдною головною передачею та шасі, виконаному за 
новітніми технологіями. Крім того, перевірена на практиці підвіска на параболічних ресорах 
та повітряна підвіска з електронним регулятором ECAS грають значну роль у забезпеченні 
високого ступеню комфорту водіння та стабільності. Висота платформи легко регулюється 
за допомогою зручного ручного пристрою, наприклад, відповідно до різних висот вантажної 
рампи.
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Рама із задньою регульованою частиною

Націлений на результат.



Повний привід: новий MAN TGM 4x4.

Повнопривідний MAN TGM 4x4 може справитися з будь-якою поверхнею, коли пересування важке і потребує 
оптимального зчеплення, наприклад, на будівельному майданчику, під час прибирання або розчистки снігу 
на муніципальних дорогах або в умовах бездоріжжя. Повнопривідний режим, що підключається входить до 
стандартної комплектації, або на вибір пропонується постійний повнопривідний режим з пневматичним блокуванням 
диференціалу проміжного мосту.

Яскравим досягненням повнопривідної технології MAN є додатковий пристрій електронного переходу та 
диференційного управління. Він допомагає водію керувати автомобілем на дорозі та в умовах бездоріжжя з 
урахуванням потреби у зчепленні. Це також допомагає зняти навантаження на трансмісію. Завдяки цьому нова 
вантажівка MAN TGM забезпечує більшу мобільність та безпеку на незнайомих дорогах, на складних дорожніх 
поверхнях та умовах зчеплення.

Додаткове обладнання повнопривідних автомобілів включає зовнішній ведучий міст з планетарними колісними 
редукторами з вищим кліренсом, дискові гальма для вантажівок на 18 тонн, і стабілізатори. Для повнопривідного 
автомобіля MAN TGM передбачені гальма для подолання підйомів та плавної їзди під уклін. Пневматичний механізм 
повноприводного режиму, що вмикається водієм, надає автомобілю надійності під час зупинки та старту на схилах. 

Шасі 4х4 можна придбати як 13-тонні, з повністю ресорною, а також з ресорно-пневматичною підвіскою – унікальну 
комбінацію в цьому класі, а також 18-тонний з повністю ресорною підвіскою; одинарні або подвійні шини – для обох 
варіантів.

ПОТУЖНІСТЬ МАЄ ЗНАЧЕННЯ.

43Спрямований на ефетивність
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ДО МІЛІМЕТРА.
Незалежно від того, чи то міський транспорт чи міжміська дистрибуція, ефективність та продуктивність є ключем до успіху на внутрішніх та 
глобальних конкурентних ринках.

Діджиталізація дає нам нові можливості. У 2018 році MAN увійшов у світ цифрових послуг з пакетом додаткового обладнання RIO для полегшення 
виконання транспортних завдань. RIO забезпечує доступ до хмарних цифрових сховищ, доступних на платформі TRATON GROUP: інноваційний бортовий 
модуль для передачі телематичних та логістичних даних – кожна нова вантажівка Євро-6 буде оснащена технологіями, що полегшить користування 
цифровими послугами у транспортному та логістичному секторі.
Автоматична інсталяція програмних продуктів, встановлення оновленого програмного забезпечення та нових сервісів означає, що більше не буде 
необхідності відвідування сервісних станцій для оновлення цих програм, що дозволить забути про простої транспортного засобу. Старі моделі MAN та 
автомобілі інших виробників також можуть бути модернізовані без проблем, що дасть змогу управляти всім вашим автопарком через єдину логістичну 
платформу.
RIO Essentials дозволяє управляти вашою роботою через онлайн-платформу з моменту виходу автомобілів з заводу. Технологія відкриває світ логістичних 
послуг, надає вам привабливі пропозиції від одного з найбільших постачальників, що спеціалізується на дорожніх картах, інформації про дорожній рух та 
погоду, а також забезпечує ефективну підтримку управління водіями, на яку можна покластися та адаптуватись до ваших потреб.
Розширений пакет послуг RIO Essentials включає в себе великий розгорнутий аналіз автомобіля. Передача повідомлень про актуальний статус 
транспортного засобу до RIO дозволяють оптимізувати налаштування профайлу користувачів, з цією інформацією можна ознайомитись при придбанні 
нового комерційного транспортного засобу:www.digital.man

Керування автопарком Керування сервісом Асистенти водія Підтримка водія

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

The MAN Driver app:
Мобільний додаток MAN Driver app:
Полегшіть свою повсякденну водійську роботу та дізнайтеся про додаткові функції, просканувавши панель задач, а також пояснення їх функцій 
безпосередньо на смартфоні, або перевірте лампочки у вантажівці. Ви також можете документувати цифрові звіти та надсилати їх менеджеру автопарку. 
Використовуючи MAN ServiceCare, ви можете надсилати звіти про пошкодження на вашу сервісну станцію MAN.
Дізнатися більше:www.digital.man/driverappwww.digital.man/driverapp



47

Максимальна якість за максимальний термін експлуатації автомобіля 
– ось що ми вам обіцяємо.

Завдяки широкому спектру послуг, ми пропонуємо ефективну та надійну 
підтримку. Ви завжди можете бути впевненими у будь-який час: ваша 
вантажівка MAN в надійних руках. Послуги MAN пропонують все, що 
необхідно вашому транспорту, а це означає, що ваш MAN завжди працює 
в найкращих умовах і ви ще довше отримуватиме прибуток від своїх 
автомобілів. З MAN ServiceContracts або MAN Mobile24: ваша мобільність 
– наш клопіт. Це також стосується наших додаткових послуг. Служби MAN, 
наприклад, мають спеціальні рішення під рукою, щоб оптимізувати роботу 
своїх автомобілів, підвищити рентабельність та підвищити ефективність. 
Який би сервіс ви не обрали, ви завжди на правильному шляху з MAN.

Найшвидший спосіб дізнатися більше: www.truck.man

Всю інформацію про нашу продукцію, послуги та інші сервіси, такі як MAN 
ServiceContracts, MAN Card, MAN ProfiDrive®, MAN Financial Services and 
MAN Mobile24, та ін. знайдете на нашому сайті. Відкрийте для себе бренд 
MAN.

ВАШ АВТОМОБІЛЬ
У НАДІЙНИХ РУКАХ.

*  Послуги, що пропонуються в рамках спільних ділових відносин “MAN Financial Ser-
vices” (фінансування, лізинг та страхові продукти) відрізняються в різних країнах. Їх 
надають чи підтримують різні філії Volkswagen Financial Services AG. 

Послуги. 

MAN ProfiDrive®

програма підготовки водіїв та корпоративні тренувальні 
модулі дозволять вам підібрати правильну швидкість, 
зробити щоденне водіння безпечним. Програми 
підтримки та навчання надають вам додаткові можливості 
для оптимізації вашої роботи.

 
MAN фінансові послуги*
допоможе вам залишатися фінансово мобільним. Крім 
того, наша оренда техніки дає вам змогу бути більш 
гнучкими у відповідь на дефіцит або збільшення попиту.
n MAN Card

Безготівкові платежі по всій Європі.
n Фінансування

Придбання майна за допомогою гнучких 
фінансових
рішень.

n Страхування
Страхові рішення для комерційних транспортних
засобів.

n Лізинг
Безпечні моделі лізингу.

n Оренда
Оренда автомобілів на гнучких контрактних умовах.

n MAN TopUsed:
великий вибір вживаних якісних автомобілів та 
автобусів усіх типів.

n Як надійний партнер ми надаємо найвищу якість, 
провідні консультаційні послуги, вибір, топ-
фінансування, сервісне обслуговування

n MAN TopUsed подовжена гарантія:
Гарантія на трансмісію під 0% клієнтського внеску, 
MAN гарантія на трансмісію PLUS, комплексна 
гарантія на транспортний засіб при 20% клієнтського 
внеску.

n MAN TopUsed Знак Якості:
Одна, дві або три зірки: завдяки нашому Знаку 
Якості, Ви можете швидко оцінити особливості 
автомобілів MAN.

n MAN TopUsed – вживані вантажівки, автобуси/
вени, фургони та причепи:
Щоб знайти вживані транспортні засоби всіх марок 
і типів, які ми пропонуємо, перейдіть до  www.manto-
pused.com

Якість подовжено: нова дворічна гарантія від MAN на 
послуги та запчастини.
n Оригінальні запчастини MAN:

Найкраща якість, тривалий термін служби та
доступність.

n Оригінальні запчастини MAN ecoline:
Зекономте більше та захистіть навколишнє 
середовище із відновленими оригінальними 
запчастинами MAN.

n Оригінальні аксесуари MAN
n Оригінальна олива MAN

Оригінальні оливи MAN, як показує досвід,
забезпечують оптимальний захист від зносу
і тим самим сприяють зниженню загальних
експлуатаційних витрат.

n MAN Mobile24:
Європейська служба підтримки транспортних засобів 
MAN.

n MAN ServiceContracts:
Сервісні договори, що стосуються технічного
обслуговування. Залежно від умов, у договір можуть 
бути включені різні модулі, такі як управління 
контрактами, гарантія трансмісії та заміна зношених 
запчастин.

n MAN розширена гарантія:
гарантія поширюється на двигун та увесь
транспортний засіб.

MAN Rental пропонує Вам максимальну гнучкість,
мобільність і спокій - навіть якщо зміниться статус
вашого замовлення. MAN Rental - це вигідний і 
практичний вибір:
n Високоякісні автомобілі MAN і причепи  
n Комплексний портфель продукції та послуг MAN
n Період оренди від 24 годин, а також фіксовані місячні 

платежі
n Гнучка, орієнтована на попит оренда транспорту та

обладнання
n Варіанти підвищення гнучкості та мобільності
n Відповідне страхове покриття
n Спеціальний бездоганний пакет
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