
PŘIPRAVENÝ NA VŠECHNY MISE, 
BEZ EMISÍ – MAN eTGE.



Městská doprava i logistika se mění: obyvatel přibývá, 
více pozornosti sa věnuje škodlivým emisím a zamoření 
prostředí hlukem, diskutuje se o zónách s nulovými 
emisemi. Zároveň ovšem nadále přibývají úlohy 
související s přepravou a distribucí zboží. Náš MAN eTGE 
poskytuje dokonalý způsob, jak lehce zvládnout tyto 
budoucí výzvy.Proto je MAN eTGE plně elektrický. 
Výkonný a všestranný van jezdí bez emisí a prakticky 
nehlučně, čímž přispívá k ochraně životního prostředí, 
snižování škodlivých emisí v ovzduší a redukuje hlučnost 
z dopravy. Kromě toho vysoce výkonný MAN eTGE jasně 
prezentuje působivou funkčnost, obratnost 
a hospodárnost. Je jedno, v jakém odvětví se používá – 
hravě zvládne každou úlohu a je spolehlivým partnerem 
v městské dopravě. Není se čemu divit, vždyť MAN eTGE 
je nejenom výsledkem více než stoletých zkušeností 
s užitkovými vozidly, ale také našich odborných znalostí 
v oblasti alternativních systémů pohonu. Přesně víme, 
na čem záleží, protože s pomocí komplexních 
zákaznických průzkumů a studií jsme analyzovali 
budoucí požadavky dopravy v městském prostředí.

Výsledkem je MAN eTGE, spolehlivé elektrické vozidlo, 
které perfektně splňuje tyto požadavky. To znamená, že 
městské zóny s nulovými emisemi nejsou pro MAN eTGE 
překážkou a výjimečně tichý pohonný systém umožňuje 
jeho flexibilní používání téměř nepřetržitě. Kromě toho 
s dodávkou MAN eTGE můžete od prvních kilometrů 
redukovat provozní náklady. Výdaje za spotřebu energie, 
údržbu, pojištění, daně a mýtné jsou díky MAN eTGE 
podstatně nižší. Vyšší pořizovací náklady se mohou 
vykompenzovat v průběhu několika let – v závislosti 
od najetých kilometrů, režimu používání a úrovně 
státních dotací. Posiluje se také image firmy jako 
inovativního průkopníka, jelikož patří k prvním, co přešli 
na tichou a ekologickou elektrickou mobilitu.

V MĚSTSKÉM PROSTŘEDÍ JE 
JAKO DOMA: MAN eTGE.
Bez emisí, hospodárný a tichý.
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ELEKTRICKÁ ENERGIE  
S MAXIMÁLNÍ ÚČINNOSTÍ A VÝKONEM.
Inovační systém pohonu vanu MAN eTGE, který je sestaven z elektromotoru, 
vysokonapěťové baterie, výkonné elektroniky a nabíjecí zásuvky, díky své inteligentní 
strategii provozu využívá elektrickou energii velmi účinným způsobem.

Baterie
Energii pro jízdu bez emisí dodává vysokonapěťová baterie s kapacitou 36 kWh. 
MAN garantuje funkční spolehlivost baterie po dobu osmi let nebo 160 000 km 
se zůstatkovou kapacitou přinejmenším 70 procent. Baterie je umístěna pod 
podlahou, takže vozidlo má těžiště nízko a na rozdíl od systémů pohonu 
zadních nebo všech kol zaručuje optimální rozložení hmotnosti bez omezení 
nákladového prostoru.

Elektromotor
Synchronní elektromotor 
s permanentním magnetem 
dosahuje maximální výkon 100 kW 
(136 k). Největší kroutící moment  
290 Nm je k dispozici od prvního 
metru jízdy a vždy poskytuje 
optimální zrychlení. 

Nabíjecí zásuvka
Ať se nabíjí z wall boxu se střídavým proudem 
nebo v průběhu krátkého zastavení na rychle 
nabíjecí stanici s jednosměrným proudem, 
případně přes nejbližší 230 V zásuvku, eTGE je 
připraven na všechny typy elektrického připojení.

Kompresor klimatizace a topení
Dvou zónový systém klimatizace 
Climatronic je součástí standardního 
vybavení. Je možné jej naprogramovat 
a tím zabezpečit, aby v interiéru byla 
vždy příjemná teplota.

Výkonová elektronika
Výkonová elektronika plní úlohu operačního střediska, 
které řídí všechny komponenty pohonného systému  
a zabezpečuje optimální spotřebu energie.
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DOJEZD NA MÍRU.

SPECIALISTA
NA PRÁCI VE MĚSTE.

Dojezd je perfektně přizpůsoben tomu, aby vozidlo plnilo potřebnou škálu rolí 
ve městě. Množství studií zjistilo, že vozidla v tomto segmentu dopravy najezdí 
denně v průměru od 60 do 80 km a to je vzdálenost, kterou MAN eTGE lehce 
pokryje. Podle testovacího cyklu WLTP má MAN eTGE jízdní dosah 110 až 
115 km. Tento údaj je založený na jízdním cyklu, v kterém převažují vysoké 
rychlosti. Dobře vyškolený řidič může dosáhnout podstatně vyšší dojezd. Mírné 
akcelerování a důsledné využívání rekuperačního brzdového systému výrazně 
snižují spotřebu energie.

Je jedno, jestli jste obchodník nebo přepravujete a distribuujete zboží, 
eTGE je ideální partner, který zvládne hromadu rolí ve městě, protože jde 
rovnou na věc a odveze vás kamkoli budete potřebovat– bez toho, aby 
produkoval emise. Díky motoru, který pracuje téměř nehlučně, je možné 
využívat flexibilní pracovní dobu a taktéž přístupy do oblastí, kde platí 
omezení vjezdu. K dispozici je také rozsáhlá nabídka standardního 
vybavení s mnohými doplňky. Argumentem ve prospěch eTGE je také 
odolné dílenské zpracovaní, kvalita MAN a prakticky bezúdržbový 
elektromotor, což garantuje dlouhou životnost a nízké provozní náklady.

Rekuperace se využívá také na dobíjení 
baterie v průběhu jízdy na volnoběh.

Na displeji si řidič může zobrazit informace 
oúrovni nabití baterie a toku energie mezi 
elektromotorema vysokonapěťovou baterií.
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RYZÍ MAN DO NEJMENŠÍHO DETAILU.
Jak pravý MAN také nový eTGE nabízí nejenom vysokou úroveň funkčnosti a komfortu, ale disponuje
také působivou paletou standardní výbavy, která zahrnuje sedadlo řidiče Comfort Plus, vyhřívané přední
sklo, informačně-relaxační systém MAN Media Van Navigation, tempomat, zadní kameru a LED
reflektory. Kromě toho standardně dodávané asistenční systémy umocňují pocit pohody při jízdě.

Jestli se MAN eTGE přibližuje 
k překážce a řidič nereaguje, EBA 
nejprve vydá výstražný signál a jestli 
vyhodnotí situaci jako vysoce 
rizikovou, začne automaticky brzdit.

Chladivo R134a se používá ve vozidlech třídy N1, N2 a M2. Hodnota GWP použitého chladiva je 1.430. Množství náplně závisí od typu kompresoru klimatizace a pohybuje se v rozmezí
560 až 590 gramů.

Sestava 16 ultrazvukových senzorů
monitoruje vzdálenost překážek kolem
celého vozidla MAN eTGE a varuje 
před objekty, které jsou velmi blízko.
Na monitoru je zobrazený
360-stupňový pohled na situaci, takže 
řidič při manévrování vidí potenciální 
riziko kolize, kdyby pokračoval 
v zamýšleném směru jízdy. Před 
nárazem do překážky jej zároveň 
varuje také zvukový signál.

Když aktivní asistent udržování 
jízdního pruhu dostane signál, že řidič 
svévolně vybočuje z jízdního pruhu, 
plynulým pootočením volantu vrátí 
vozidlo do správného směru. Aktivuje 
se automaticky od rychlosti
65 km/h a funguje také ve špatném 
počasí a při jízdě v noci.

I když MAN eTGE je určený zejména
na práci v městském prostředí, 
součástí jeho sériové výbavy je zadní 
kamera, jejímž prostřednictvím může 
řidič na 8-palcovém barevném displeji
kontrolovat prostor za vozidlem,  
a to i tehdy, kdy je tam malý prostor. 
Pomáhá to předejít poškození vozidla 
a šetří to nervy i peníze.

Asistent nouzového
brždení (EBA)

Asistent pro ochranu
boků vozidla

Aktivní asistent udržování
jízdního pruhu

Zadní kamera
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Inovační technologie nabíjení modelu eTGE poskytuje vysokou úroveň
flexibility a komfortu. V závislosti od toho, jak rychle potřebujete vozidlo 
nabít, máte k dispozici tři možnosti: zasunout dodaný nabíjecí kabel
do 230 V zásuvky, použít wall box na střídavý proud nebo využít nabíjení
jednosměrným proudem přes kombinovaný systém nabíjení (CCS).

Při využití praktického nabíjecího zařízení na střídavý proud (AC wall box, 
výkonem 7,2 kW) trvá plné nabití vašeho eTGE jenom 5 hodin 20 minut.  
AC wall box si můžete pohodlně objednat jako příslušenství z MAN.

Při rychlém nabíjení jednosměrným proudem se používá zásuvka CCS
(40 kW). Tímto způsobem se baterie vašeho eTGE dá dobít na 80 procent 
kapacity už za 45 minut. To znamená, že ji můžete dobíjet jednoduše 
v průběhu pracovní směny v rámci přestávky na oběd.

Nabijete kdekoliv

Nabíjení z AC wall boxu

Rychlé nabíjení jednosměrným proudem

VŽDY MAXIMÁLNÍ
VÝKON – VAŠE
MOŽNOSTI NABÍJENÍ.



DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ OD MAN.
Provozovatelé flotil musí na cestě k elektrické mobilitě řešit náročné úkoly, které se netýkají jenom samotného vozidla. Proto vedle obvyklé ú rovně podpory při provozu
a údržbě vaší flotily máme pro vás k dispozici tým specializovaných poradců a ti vám umí poskytnout celou paletu řešení šitých na míru. V tom může být zahrnuta
pomoc při plánování tras a rozmístění elektrických vozidel nebo rady ve věcích týkajících se potřebné nabíjecí infrastruktury a dodávek energie.

Spojíme se s vámi, aby jsme analyzovali aktuální
situaci při vaší obchodní činnosti a jak používáte
váš vozový park. Vezmeme do úvahy všechny
faktory a připravíme koncept šitý na míru, aby váš
vstup do světa elektrické mobility byl hospodárný.

Spolupracujeme s vámi při plánovaní nabíjecí
infrastruktury, při vytváření modelů využívání vozidel
a procesů nabíjení a také na vývoji optimální strategie 
dodávek energie pro vaše podnikaní. Naším cílem je 
zabezpečit, aby váš přechod na elektrickou mobilitu byl 
co nejjednodušší a co nejúspěšnější.

Poskytneme komplexní informace související
s používáním a údržbou vašich elektrických vozidel,
pomůžeme vyškolit vaše zaměstnance a budeme
asistovat vašemu domovskému servisu jako odborný
partner.

Analýza provozu
a koncept mobility

Nabíjecí infrastruktura
a dodávaní energie

První kroky k elektrické 
mobilitě a sloučení flotily
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PRACUJEME PRO VÁS 
STÁLE NAPLNO.
Jestli potřebujete údržbu nebo opravu, s naší volně 
kombinovatelnou nabídkou servisných služeb, se 
speciálně školenými mechaniky a Originálními díly MAN 
uděláme maximum, aby vaše vozidlo bylo na cestách. 
Můžete také využít flexibilní otevírací hodiny v servisních 
střediscích MAN a záruku mobility v případě poruchy.

Porucha není nikdy příjemná. Ale kdyby se přece jen 
něco stalo, stačí jeden telefonát na číslo naší 
celoevropské služby Mobile24 a my vám budeme 
k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce a když to 
bude potřebné vyšlou k vám mobilní dílnu z nejbližšího 
servisního střediska MAN.

Náklady plně pod kontrolou a větší efektivnost. 
Můžete také profitovat ze servisních kontraktů šitých 
na míru pro MAN eTGE, které vám pomohou 
zredukovat riziko nečekaných výdajů na opravu 
a zbaví vás provozování údržby a oprav. Podrobné 
informace o servisních smlouvách jsou k dispozici 
přímo ve vašem servisním středisku MAN.

MAN Services MAN Mobile24 MAN ServiceContracts
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*Délka podlahy včetně přídavného úložného prostoru pod dělící stěnou. Vnitřní délka ve vyšší části nákladového prostoru: 3201 mm.

Rozměry a hlavní parametry motoru
Motor Synchronní motor

s permanentním magnetem
Maximální výkon: 100 kw (136 k)
Maximální kroutící moment: 290 Nm
Při otáčkách: 3300 – 11 700 1/min
Jmenovitý výkon: 35,8 kWh
Převodovka: 1-stupňová prřevodovka
Baterie: Litium-ionová
Max. dojezd (dle WLTP): 110 – 115 km
Max. dojezd (dle NEDC): 173 km
Nabíjení střídavým proudem: do 7,2 kW
Nabíjení jednosměrným proudem: do 40 kW
Spotřeba energie: 30,9 – 29,0 kWh/100 km

Technické údaje
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DOBRÝCH DŮVODŮ, PROČ
SI VYBRAT MAN ETGE.

8
Dokonale vyvinutý sériový produkt

Záruka na baterii 8 let

Může se rychle nabít – na 80 % za 45 minut 

Nízké provozní náklady

Možnost státní dotace

Výjimečně tichý motor s nulovými emisemi

Široká paleta prvků dodávaných jako standard

Objem nákladního prostoru 10,7 m3 bez omezení
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Osmiletá záruka na baterii – na baterii se vztahuje záruka 8 let nebo 160 000 km, podle toho, co nastane dříve;
zůstatková kapacita prinejmenším 70 procent. Na škody spůsobené vnějšími zásahy se záruka nevztahuje. 
Objem nákladového prostoru 10,7 m3 bez omezení – na rozdíl od verzí s pohonem zadních nebo všech kol.



Změny jsou možné bez předchozího upozornění. Změny a chyby jsou vyhrazené. Od 
uzavírky tisku této brožury dne 1. září 2018 se výrobky mohou lišit svým tvarem, 
konstrukcí, barevnými odstíny a výbavou. Ilustrace mohou zobrazovat i speciální 
vybavení, dekorační prvky anebo doplňky, které nejsou součástí výbavy. Z použitých 
znaků nebo čísel při popisování objednávky nebo jejího předmětu není možné 
odvozovat žádné právní nároky. Tato publikace je určená pro mezinárodní použití. 
Všechny vyhlášení týkající se zákonných, právních a daňových ustanovení a jejich 
účinnosti jsou platné pouze pro Spolkovou republiku Německo v době poslední 
aktualizace této publikace. Budete-li mít jakékoliv otázky týkající se právních 
předpisů platných v jiných státech a jejich právních důsledků, kontaktujte, prosím, 
svého obchodního zástupce MAN.

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.
Obchodní 120
251 01 Čestlice
Česká republika
www.mantge.cz

MAN Truck & Bus – společnost ze skupiny MAN


