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DEN KONČÍ.
ZŮSTÁVÁ POUZE
ODVEDENÁ PRÁCE.

ÚVOD
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MAN TGE má coby užitkového 
vozidlo pravděpodobně více 
zkušeností než jakákoli jiná 
dodávka.
Ať už jde o stavební práce, lesnictví, 
osobní dopravu či práce v lomu, tato 
dodávka zvládne téměř jakýkoli terén. 
K dispozici je široká škála konfigurací, 
vůz nabízí mnoho digitálních funkcí  
a přichází také se službami
orientovanými na zákazníka, které vám 
zajistí, že vždy odvedete svou práci 
správně.
Společnost MAN je s více než sto léty 
zkušeností světovým lídrem v oblasti 
užitkových vozidel, takže nikdo nezná 
vaše potřeby lépe než právě my. A díky 
naší 24hodinové službě jsme tu pro vás 
vždy, když nás potřebujete. Další 
informace o skutečném náklaďáku mezi
dodávkami vám nabízíme níže.
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VŠE, CO POTŘEBUJETE
A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC.
MAN TGE.

1

1 – Skříňová dodávka
Spousta nákladového prostoru.
Dodávka MAN TGE dokáže na místo určení
bezpečně přepravit jakýkoli náklad. Její
prostorný nákladový prostor s objemem až
18,4 m3 nabízí opravdu hodně místa. Až 14
upevňovacích bodů a kolejnic1 zabudovaných
do podlahy, bočních stěn, přepážky a střechy 
udrží vše tam, kde má být. 

2 – Minibus
Kde je každý cestující VIP.
Minibus MAN TGE pojme kromě řidiče až 19 
cestujících. Díky svým možnostem uspořádání 
sedadel, klimatizaci, vnitřní výbavě a nabídce 
konfigurace zajišťující nejvyšší možnou flexibilitu 
a komfort; modely mikrobusů MAN TGE „City“, 
„Intercity“ nebo „Coach“ pokrývají vše, co vám 
současná osobní doprava může nabídnout.  
A s řidičským průkazem kategorie B můžete  
řídit „kombi dodávku“ TGE až s 8 sedadly  
pro cestující.

3 – Podvozek
Protože tohle není žádný piknik.
Ať už je váš vůz konfigurován s podvozkem
a valníkovou nástavbou nebo jako sklápěč,
sklápěč s jeřábem, sklápěč, vozidlo odtahové
služby či zdvihací pracovní plošina —
MAN TGE ve všech svých tvarech a verzích
je váš spolehlivý parťák. A s možností
dvojité kabiny s sebou můžete vzít dokonce
šest pracovitých kolegů.

¹ Doplňková výbava za příplatek
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PŘIPRAVEN NA VŠECHNY MISE.
ŽÁDNÉ EMISE.

E-MOBILITA
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Městský a příměstský rozvážkový provoz se neustále
mění a je stále složitější: Růst komoditní a distribuční 
dopravy je stále více konfrontován se společenskými 
požadavky na udržitelnost, zejména pokud jde o snižování 
znečišťujících látek a emisí hluku. Díky svým komplexním, 
inovativním a holistickým dopravním konceptům 
a rozšiřování vozového parku o plně elektrická vozidla — 
MAN eTGE - poskytuje řešení šitá na míru pro městskou 
logistiku budoucnosti. Jako plně elektrické sériově 

vyráběné vozidlo může MAN eTGE konkurovat celkovým 
provozním nákladům v porovnání s vlastnictvím MAN TGE 
s dieselovým motorem. Tyto přímé ekonomické výhody 
však nejsou jedinou věcí, díky které je jeho pořízení tak 
vzrušující. Pohon bez emisí CO2 přispívá ke zlepšení 
ovzduší ve městě a je tak tichý, že rozvážku zboží lze 
snadno uskutečňovat i v noci, čímž se rozšiřuje doba 
přepravy a zvyšuje pružnost rozvážkového provozu. 
Kromě poskytnutí vysoce výkonného vozidla nabízíme 

komplexní poradenství řešení vozového parku coby 
ideální úvod do elektromobility a spolu s MAN Transport 
Solutions stojíme po celou dobu životnosti vašeho MAN 
eTGE po vašem boku. Spolu s obvyklou podporou 
v oblasti servisu a údržby nabízejí specializovaní poradci 
společnosti MAN Transport Solutions pomoc v oblastech 
sahajících od nasazení elektrických vozidel ve vaší flotile 
a plánování tras až po dobíjecí infrastrukturu a dodávky 
energie.

Provozní analýza a koncepce mobility
Společně s vámi analyzujeme aktuální stav jak vašeho 

podnikání, tak i nasazení vašeho vozového parku 
a následně pro vás vytvoříme koncept mobility šitý na míru 

a umožníme vám nákladově efektivní vstup do světa 
e-mobility.  

Provozní analýza a koncepce mobility
Společně vyvíjíme nabíjecí infrastrukturu, simulujeme 

procesy nasazení a nabíjení vozidla a stanovíme optimální 
strategii dodávek energie tak, aby byl přechod vašeho 

podnikání na e-mobilitu co nejjednodušší a nejúspěšnější.

Vstup do e-mobility a integrace vozového parku
Poskytujeme komplexní poradenství v otázkách používání 
a údržby vašich elektrických vozidel, nabízíme podporu 

formou školení zaměstnanců a jsme připraveni vám 
kdykoli pomoci jako kompetentní partner 

vaší servisní dílny. 

NABIJTE SVOU FIRMU
A ZVOLTE ŘEŠENÍ MAN TRANSPORT.



V SÍTI A NA CESTĚ
– S MAN CONNECT.

E-MOBILITA



Propojení řidiče, vozidla a prostředí, MAN Connect 
a nová generace infotainmentu s online kompatibilitou 
přináší digitální revoluci přímo do kabiny vašeho MAN 
TGE.
Nové informační a zábavní systémy1 se snadno propojí 
s vaším chytrým telefonem a prostřednictvím MAN SmartLink 
vám umožní používat kompatibilní aplikace. V závislosti 
na volitelném vybavení nabízí vozidlo také vlastní online 
služby. V případě poruchy nebo nouzové situace získáte 
pomocí nového tří tlačítkového modulu2 ve střešní konzole 
rychlý přístup ke službě volání, což vám zajistí bezpečnost 
bez ohledu na situaci. 

Díky standardní instalaci nového MAN Telematic Box3 
do vozidel počínaje modelovým rokem 2021 budou všechny 
vozidla kompatibilní se službami MAN DigitalServices. 
V budoucnu nabídne MAN TGE zákazníkům široké spektrum 
služeb, které připraví půdu pro rozvoj jejich digitálního 
vozového parku. Nový MAN Telematic Box bude rozhraní 
poskytující kompletní přehled dat o celém vozovém parku 
i jednotlivých vozidlech a další cenné informace, které vám 
pomohou zvýšit efektivitu. 

MAN posune vaši společnost o krok dále do budoucnosti 
nové mobility.

1 Výbava Konektivita je dostupná počínaje verzí „MAN Media Van“.
2 Není k dispozici pro eTGE a podvozky pro speciální nástavby 
(např. aerodynamický tunel, valník, obytné vozy) a také pro vozidla 
bez rádia a vozidla s přípravou na instalaci rádia.
3 Výjimka: není k dispozici pro eTGE, vozidla bez rádia a vozidla 
s přípravou na instalaci rádia.
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INTERIÉR A EXTERIÉR



DOPŘEJTE SI PŘI
PRÁCI POHODLÍ.

Ať už jedete do práce, na stavbu
nebo si dopřáváte zaslouženou pře-
stávku, MAN TGE je skutečný profe-
sionál, který se s vámi vydá kamkoli.
Ergonomické pracovní místo řidiče
vám nabízí nesrovnatelné pohodlí jízdy
— a to i na kamenitých, nerovných
cestách. Totéž platí pro informační
a zábavní systém1, který lze pohodlně
ovládat hlasovým příkazem, což vám
umožní soustředit více pozornosti na
silnici. Důmyslně univerzální úložné
přihrádky a úložné prostory vám umožní
dokonalou organizaci pracovního dne.

¹ Doplňková výbava za příplatek.
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Úložný systém.
Mimořádný interiér této dodávky ji okamžitě odlišuje od
ostatních. 
Sofistikovaný koncept úložiště má místo pro vše, co 
potřebujete, od pracovních rukavic až po svinovací metr. Kromě 
obzvláště velkých a hlubokých úložných prostor pod celou 
délkou čelního skla jsou další úložné prostory nebo plochy 
namontovány ve střeše, nad prostornou odkládací schránkou 
u spolujezdce a ve dveřích. MAN TGE však nabízí ještě více 
úložného prostoru, a to pod sklopnou lavicí. Praktické přihrádky 
a držáky jsou k dispozici také na sklopném opěradle dvojitého 
sedadla na místě spolujezdce vpředu. Palubní deska obsahuje 
dva držáky nápojů na straně řidiče i spolujezdce na předním 
sedadle, dvě nebo volitelně tři 12 V zásuvky a také mini jack. 
Čtvrtá zásuvka 12 V a zásuvka 230 V na konzole u řidiče jsou 
k dispozici jako doplňková výbava. Intuitivní pracoviště řidiče 
doplňují dva USB porty hned vedle řadicí páky.

 1 Úložný prostor pod lavicí
 2 Zásuvka¹ 230 V
 3 Sklopné opěradlo sedadla s držáky nápojů, držákem 

tabletu a úložným prostorem¹
 4 Odkládací přihrádky ve dveřích
 5 USB port¹
 6 Držák pohárku
 7 Elektrická zásuvka 12 V¹
 8 Uzamykatelná schránka v palubní desce¹
 9 Propracovaný úložný systém s přihrádkami
 10 Horní úložná jednotka¹

1 Doplňková výbava za příplatek.

MAN TGE – úložný systém |  15
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Konektivita – infotainment
Nová generace kompatibilních online systémů 
infotainmentu učiní váš pracovní den snazší než kdykoli 
předtím. V interakci se standardním Telematic Box1 vám tyto 
systémy poskytnou přístup k široké škále mobilních online 
služeb, které jsou optimálně přizpůsobeny různým potřebám 
vašeho konkrétního odvětví. Intuitivní a snadno ovladatelné 
nové informační a zábavní systémy jsou k dispozici ve čtyřech 

různých funkčních řadách. Můžete si vybrat buď standardní 
rádio s doplňkovou službou volání, nebo komplexnější 
systém s online navigací a inovativní a rozšiřitelné 
aplikace InVehicle, které vám mohou pomoci například 
s doplňováním paliva a parkováním, neboť vám dokážou 
poskytnout užitečné informací o poplatcích za parkování 
a cenách pohonných hmot.

1 – MAN Media Van Business Navigation2

– Všestranný balík pro jízdu bez starostí.
• 8-palcový barevný TFT displej
• DAB + kompatibilní
• Obsahuje 3-tlačítkový modul3
• Sada handsfree
• Bezdrátový MAN SmartLink pro připojení smartphonu přes 

Bluetooth nebo WLAN
• Zahrnuje dvouletou licenci pro navigační funkci s funkcí 

aktuálního provozu, pravidelné aktualizace map (lze 
obnovit pomocí MAN Now)

• Využívání služeb online (aplikace InVehicle: aktualizace 
počasí, aktuální zprávy)

• Využívání služeb streamování hudby prostřednictvím 
chytrého telefonu (MAN SmartLinkTM, Apple CarPlayTM, 
Android AutoTM)

1 Výjimka: není k dispozici pro eTGE, vozidla bez rádia a vozidla 
s přípravou na instalaci rádia. 2 Doplňková výbava za příplatek.  
3 Není k dispozici pro eTGE a podvozky pro speciální nástavby 
(např. tahače, obytné vozy), stejně jako vozidla bez rádia a vozidla 
s přípravou pro instalaci rádia.



2 4

3

Konektivita – infotainment
2 – MAN Media Van Business2 – pokročilý komfort
• 8palcový barevný TFT displej s dotykovou obrazovkou
• DAB + kompatibilní
• Zahrnuje 3-tlačítkový modul3, sadu handsfree a MAN 

SmartLink pro připojení smartphonu přes Bluetooth nebo 
WLAN

• Používání online služeb (aplikace InVehicle: aktualizace 
počasí, aktuální zprávy) bez navigační funkce

• Využívání služeb streamování hudby prostřednictvím 
chytrého telefonu (MAN SmartLinkTM, Apple CarPlayTM, 
Android AutoTM)

4 – MAN Radio Van – pouze rádio.
• Verze základní úrovně se základní funkcí „rádio“ (není 

kompatibilní s DAB +)
• K dispozici je slot pro SD kartu
• Volitelný 3-tlačítkový modul3 přímo z výroby, lze přidat 

za příplatek

3 – MAN Media Van2 – vstup do konektivity
• 6,5-palcový barevný TFT displej s dotykovou obrazovkou
• DAB + kompatibilní 
• Obsahuje 3-tlačítkový modul3, sadu handsfree a MAN 

SmartLink pro připojení smartphonu pomocí kabelu
• Využívání služeb streamování hudby prostřednictvím 

chytrého telefonu (MAN SmartLinkTM, Apple CarPlayTM, 
Android AutoTM)

MAN TGE – konektivita a infotainment |  17
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Co je modul se 3 tlačítky?

3-tlačítkový modul je novou funkcí stropní konzoly MAN TGE. V případě 
tísňového volání budete spojeni s příslušnou kontaktní osobou pouhým 
stisknutím tlačítka nebo aktivací airbagu, což vám ušetří časově náročné 
hledání telefonních čísel v potenciálně nebezpečné situaci. Budete rychle 
spojeni pojeni — bez dalšího mobilního telefonu.
3-tlačítkový modul je kompatibilní se všemi informačními a zábavními systémy 
a je předem integrován do stropní konzoly tří modelů. V základní verzi „MAN 
Radio Van“ lze za příplatek nainstalovat 3-tlačítkový modul přímo z výroby. 

Konektivita — call servis.
Služby digitálního volání prostřednictvím 3-tlačítkového modulu1 nyní 
umožňují rychlou pomoc v nouzových situacích. Call servis MAN:

Pro profesionální řešení problémů souvisejících s vozidly se informační volání 
MAN spojí s centrem MAN Mobile24 pouhým stisknutím tlačítka „i“. Najdete zde 
profesionální odpovědi na všechny vaše otázky.  

Poruchová služba MAN:
V případě poruchy budete připojeni stisknutím tlačítka na symbolu 
francouzského klíče ke call centru ústředí MAN Mobile24, kde vás přivítá 
operátor a poradí vám v jazyce informačního systému dle vašeho výběru. 
Současně jsou přenášena důležitá data o vozidle, jako jsou kódy polohy 
a poruchy, přímo do MAN Mobile24, což zajišťuje rychlou diagnostiku a opravu.

Tísňové volání (tísňové volání EU):
V případě nehody, při níž je aktivován airbag, dojde automaticky k hlasovému 
spojení s centrem tísňového volání prostřednictvím čísla tísňového volání 112. 
V případě nouze je možné tísňové volání aktivovat ručně pomocí signálního 
červeného tlačítka SOS. Modul poté současně vysílá polohu vozidla a další 
zákonem požadované informace k urychlení záchranných operací. 

1 Není k dispozici pro eTGE a speciální karoserie (např. podvozky, obytné vozy) ani pro vozidla 
bez rádia a vozidla s přípravou pro instalaci rádia.



2

3

Klimatizace.
Ve svém voze MAN TGE se při práci budete cítit vždy 
pohodlně.
Můžete si vybrat mezi manuální klimatizací Climatic1 nebo 
plně automatickou klimatizací Climatronic1.
V kombinované dodávce MAN TGE se o pohodlí vašich 
cestujících na každé cestě stará vzduchové potrubí pod 
střešní konzolou. Toto proudění vzduchu v potrubí lze 
individuálně nastavit pomocí samostatného ovladače. 
Všechny ostatní modely mikrobusů (TGE City, TGE Intercity, 
TGE Coach) mohou být rovněž vybaveny samostatným 
ovládáním klimatizace prostoru pro cestující. Příjemné teploty 
v prostoru pro cestující zajišťují také tónovaná izolační skla. Ať 
už jedete kamkoli nebo za jakéhokoli počasí, v MAN TGE se 
můžete vždy spolehnout na příjemné pracovní klima.  

1 – Vytápění a větrání
MAN TGE je standardně vybaven topením a ventilací.

2 – Climatic (manuální)
Plynulé ovládání klimatizace zajišťuje nastavení teploty 
na požadovanou úroveň. 

3 – Climatronic (automatická)
U tohoto systému lze teploty individuálně nastavovat ve dvou 
nebo třech zónách, včetně prostoru pro řidiče, spolujezdce 
na předním sedadle a nákladním prostoru / prostoru pro 
cestující. Systém zohledňuje intenzitu slunečního svitu 
a venkovní teplotu a poté upravuje klimatizaci tak, aby 
tyto hodnoty kompenzovala. O vaše pohodlí se stará také 
automatická recirkulace vzduchu, čidlo kvality vzduchu, 
přídavné větrací otvory ve střešní vložce1 a volitelné 
přídavné topení. 

1 Doplňková výbava za příplatek. MAN TGE – klimatizace |  19
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1

a

b

c 2

Sezení.
Pokud jde o sezení, MAN TGE nabízí podobně 
působivou škálu možností. 
K dispozici je šest možností konfigurace sedadel, od 
„Standard“, „Comfort“1 nebo „Comfort Plus“1, vše k dispozici 
jako otočná sedadla1, až po mimořádně ergonomické 
sedadlo „ergoComfort“1 se schválením AGR a dokonce 
masážní funkcí ve verzi „ErgoActive“1. Nabízíme také 
široký výběr potahů sedadel. Vyberte si mezi (a) extrémně 
otěruvzdornými, potahy sedadel2 s dlouhou životností 
vyrobenými z robustního materiálu „Marathon“1 oblíbeného 
v užitkových vozidlech, (b) standardními látkovými potahy 
sedadel „Toronto Grid“ nebo (c) vysoce kvalitními potahy 
sedadel ze syntetické kůže „Mesh“ 1.

1 Doplňková výbava za příplatek 2 Proces tisku může způsobit, že se uvedené tištěné barvy liší od skutečných barev.

1 – Kabina posádky – zadní lavice
Čím větší je váš tým, tím rychleji můžete svou práci dokončit. 
Zadní lavice v dodávce s dvojitou kabinou nabízí dostatek 
prostoru pro další čtyři cestující.

2 – Sedadlo řidiče „Comfort Plus“1

Sedadlo řidiče „Comfort Plus“ je vybaveno elektricky 
nastavitelnou bederní opěrkou ve čtyřech směrech 
a sklopnými loketními opěrkami na obou stranách, díky nimž 
bude vaše jízda plynulejší než kdy dříve, a to i na dlouhých 
nebo nerovných silnicích.



Konfigurace sedadel.

MAN TGE – sezení a konfigurace sedadel |  21



NÁKLADOVÝ PROSTOR



Vysoká 
nosnost

Nákladový prostor.
Pokud jde o rozměry, MAN TGE nabízí vše, co můžete
požadovat. 
Skříňová dodávka nabízí na výběr ze dvou rozvorů, tří 
délek a tří výšek s ložnou plochou až 18,4 m³. V závislosti 
na verzi se délka vozidla pohybuje od 5,98 do 7,39 metru 
a výška vozidla od 2,35 do 2,83 metru. 

Celková přípustná hmotnost je až 5,5 tuny. Dalších 3,5 
tuny lze přepravovat pomocí tažného zařízení. Podvozek 
přináší rovněž dvě verze s jednoduchou kabinou 
a podvozkem nebo s dvojitou kabinou.  

Podvozek s plošinou (valníkem) je k dispozici přímo 
z výroby ve čtyřech délkách s délkou plošiny (valníku) 
až 4,7 metru.

Uvedený objem nákladu odpovídá verzi s pohonem předních kol.
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Nákladový prostor je vybaven robustní dřevěnou podlahou1 nebo univerzální
podlahou1, která vám umožní podle potřeby rychle instalovat nebo demontovat
individualizovaný regálový systém.
Můžete si vybrat, zda chcete upevňovací lišty nainstalovat na podlahu nákladového 
prostoru, strop, boční stěny nebo na dělicí stěnu. Na přání je k dispozici také obložení 
stěn z laminovaného dřeva nebo syntetických dvouplášťových desek. Ložný prostor je 
skvěle osvětlen standardními jasnými LED světly. MAN TGE se vyznačuje také nízkou 
nakládací hranou a extra širokými posuvnými dveřmi s šířkou otevření 1 311 mm.

Vnitřní vybavení:
1 – Příprava na konfiguraci

Velké množství šestihranných otvorů pro šrouby M6 umožňuje snadnou instalaci polic 
a skříněk nad a pod plochu okna.

2 – Nízká nakládací hrana²
Pohon předních kol v kombinaci s nízkou 100 mm nakládací hranou zjednodušuje 
nakládku a vykládku. Pro snazší přístup je k dispozici také další schod po celé délce 
zadní části vozidla nebo pravé poloviny, je-li k dispozici tažné zařízení.

3 – Upevňovací kolejnice a upevňovací body¹
Upevňovací lišty lze podle potřeby instalovat na podlahu nákladového prostoru, strop,
boční stěny nebo dělící stěnu. Upevňovací body instalované v podlaze jsou standardní.

4 – Vnitřní stropní upevňovací kolejnice¹
Nabízí snadné uložení pro delší předměty. Obě části stojanu lze posouvat podél stropu
vozidla a upravit tak délku všech druhů zboží. Pokud nejsou používány, je možné je
demontovat.

5 – Podlahové a stěnové panely¹
Robustní dřevěná podlaha      nebo inovativní univerzální podlaha; stěnové obložení
z laminovaného dřeva nebo syntetické desky se dvěma stěnami (doplňková výbava).

6 – Osvětlení nákladového prostoru
Jasná a trvanlivá LED světla jsou součástí standardní výbavy.

7 – Úhel otevření dveří
Zadní dveře se otevírají buď o 180° nebo 270°; extra široké boční posuvné dveře s šířkou 
otevření 1 311 mm.
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1 Volitelné vybavení za příplatek.
2 Obrázek odkazuje na dodávkový vůz TGE s pohonem předních kol ve srovnání s modely s pohonem zadních kol a pohonem všech kol 4 × 4.
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Design přední a zadní části.
První věc na MAN TGE, která vás upoutá, je - že vás
prostě upoutá.
S doplňkovými výbavovými LED světlomety a LED světly
pro denní svícení osvětluje cestu před vámi stejně efektivně,
jako vás při jízdě v noci udržuje bezpečně na silnici.
Extra úzké A-sloupky a velké čelní sklo zajišťují, že uvidíte
široko daleko na všechny strany. Mimořádně velká zpětná
zrcátka s přídavnou širokoúhlou funkcí činí vaši cestu ještě
bezpečnější. Úžasná aerodynamika vozu má za následek
nízký koeficient odporu a výrazné úspory u čerpací stanice.

Světlomety: doplňkové LED světlomety
s LED denními světly.

Maska chladiče: s poutavým MAN lvem, zabudovaným do
chromovaného obložení s vysokým leskem.

Zpětná zrcátka: velká zpětná zrcátka, v doplňkové verzi
s elektrickým nastavením a sklápěcí funkcí, vyhřívaná, 
mimořádně široký pozorovací úhel a směrová světla 
chráněná proti nárazu.
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28  | MAN TGE – kola a barevné odstíny laku

Kola.
Kola MAN TGE vás udrží v tom správném
stylu. 
Volba je jen na vás: kola z lehké slitiny,
ocelová kola s plnými kryty nábojů nebo se
středovými kryty kol.

a Ocelová kola s plnými kryty nábojů¹
b Ocelová kola s chromovanými
   středovými kryty kol¹
c Kola z lehké slitiny¹

Barevné odstíny laku.
Váš nový MAN TGE je jako vaše vizitka
na kolech:Ať už si zvolíte lak jednobarevný,
metalický, perleťový nebo speciální,
umožní vám ukázat vaše skutečné barvy
a udělat skvělý dojem.

1 Ontario Green
2 Deep Ocean Blue
3 Candy White
4 Šedá metalíza Indium¹
5 Neon Orange
6 Perleťový efekt Deep Black¹
7 Cherry Red
8 Stříbrná metalíza Reflex¹

A pokud vám Candy White stále nepřijde
dostatečně sladká, nebo Deep Black je pro
vás až příliš zářivá, nabízíme více než 110
dalších laků, ze kterých si můžete vybrat.

¹ Volitelná výbava za příplatek.
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MAN TGE je vždy spolehlivý i v těch nejnáročnějších 
podmínkách.
Díky dvěma rozvorům, třem výškám a třem délkám předsta-
vuje perfektní volbu bez ohledu na to, o jakou práci jde.
Dva rozvory jsou 3 640 mm a 4 490 mm. Délky nákladového 
prostoru1 se pohybují v rozmezí od 3 450 mm do 4 855 mm 
a výšky zavazadlového prostoru2 od 1726 mm do 2196 mm. 

Volba největší výšky a délky vede k maximálnímu objemu 
zavazadlového prostoru, který pak činí 18,4 m3.
Podvozek umožňuje maximální délku podvozku a kabiny 
5 550 mm a maximální délku 4 300 mm v případě dvojité 
kabiny. Bez ohledu na to, kterou variantu si vyberete, MAN 
TGE má vždy dostatek síly s celkovou přípustnou hmotností 
3,5 t až 5,5 t. Dalších 3,5 tuny lze přepravovat pomocí taž-

ného zařízení. Maximální užitečné zatížení 3,5tunové verze je 
obzvláště působivé — může pojmout až 1,8 t. Vždy nabízí tu 
správnou kombinaci výkonu a velkorysého prostoru. Tomu už 
se dá říkat síla? 

1Délka měřená na podlaze vozidla vč. nákladového prostoru pod podlahou, který přesahuje přes dělicí stěnu. Délka nákladu je v horní oblasti kratší.
2S pohonem předních kol.



Skříňová dodávka MAN TGE

Dodávka MAN TGE s dvojitou kabinou Dodávka MAN TGE s valníkem

Dodávka MAN TGE kombi

1Zobrazené rozměry se týkají vozidel s pohonem předních kol a podvozkem s nástavbou přímo z výroby

Varianty dodávek¹
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AKTUALIZUJTE SVOU
FIREMNÍ FLOTILU.

ELEKTRICKÁ DOPRAVA



MAN eTGE.
Náš MAN eTGE s plně elektrickým pohonem se plíží
městskou džunglí na tichých tlapkách.
Díky své funkčnosti, efektivitě a spolehlivosti, které 
zanechávají trvalý dojem, může výkonný MAN eTGE čelit 
všem současným i budoucím výzvám, které městský provoz 
pro nákladní vozidlo nebo vozidlo přepravující cestující 
představuje: 

Pohon
Synchronní stroj s permanentními magnety poskytuje 
špičkový výkon 100 kW (136 k)1 a jeho okamžitě dostupný 
plný točivý moment 290 Nm zajišťuje optimální zrychlení. 

Baterie
Vysokonapěťová baterie MAN eTGE o kapacitě 35,8 kWh2

instalovaná pod nákladovým prostorem zajišťuje optimální
rozložení hmotnosti bez ztráty nákladového prostoru 
ve srovnání s pohonem zadních nebo všech kol. 

Možnosti nabíjení
Pomocí dodaného kabelu lze MAN eTGE pohodlně nabíjet
přes noc nebo během práce, například z jakékoli zásuvky
230 V. V případě praktického AC Wallboxu s připojeným
zatížením 7,2 kW lze MAN eTGE plně nabít za pouhých  
5 hodin a 20 minut. 80% baterie lze nabít za 45 minut 
na stanici rychlého nabíjení (DC nabíjení až 40 kW).

Dojezd
MAN eTGE si v městském provozu i v provozu typu  
brzda-plyn skutečně nezadá. Jeho skutečný dojezd 130 – 
140 km s maximálním užitečným zatížením 950 kg znamená, 
že průměrný denní městský kilometrový nájezd 60 – 80 km je 
snadno dosažitelný i při plném zatížení.

Cena – nafta vs. eTGE
Po čtyřech letech provozu při stejném objemu najetých kilometrů dosáhne 
eTGE stejnou úroveň nákladů (TCO) ve srovnáním s naftovým TGE. Když 
vezmeme v úvahu státní dotace, daňové výhody a nižší náklady na energii, 
může se ukázat jako ekonomičtější z obou verzí. Pokud jste v procesu nákupu 
nebo o přechodu na MAN eTGE přemýšlíte, naši konzultanti pro dopravní 
řešení vám rádi poskytnou profesionální rady, jak svůj vozový park aktualizovat.

1 Spotřeba energie podle WLTP 290,61 kWh/100 km. 2 MAN nabízí 8letou záruku na baterii:
záruka 8 let nebo 160 000 km, podle toho, co nastane dříve, zbytková kapacita minimálně
70%. Záruka se nevztahuje na škody způsobené vnějším zásahem se. 3 Dojezd podle WLTP
115 km. Dojezd podle NEDC 173 km.
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POPIS PRÁCE:
VŠESTRANNÝ CHLAPÍK.

PŘEPRAVA OSOB



Naše autobusy vždy vzbuzovaly úctu
a naše minibusy jsou nyní jasným 
důkazem toho, že úžasné věci 
přicházejí v různých tvarech 
a velikostech. A pokud jde o osobní 
dopravu, dokážou se svými většími 
bratry držet v každém ohledu krok.
Naše minibusy, speciálně vyvinuté pro
splnění širokého spektra požadavků
cestujících a řidičů, činí každou cestu
co nejpohodlnější a nejbezpečnější.
Ať už se jedná o vozidlo městské
hromadné dopravy nebo o přepravu
na vzdálená a krásná místa, 
nashromážděné znalosti odborníků 
MAN, obsažené v každém z našich 
minibusů, zajišťují, že vaše cesta bude 
vždy zážitkem.

1 – MAN TGE kombi; 2 – MAN TGE Intercity; 3 – MAN TGE Coach; 4 – MAN TGE City
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MAN TGE combi.
Pro perfektní kombinaci:
Ať už se jedná o základní výbavový balíček, balíček 
Mobility Package nebo Shuttle Package, kombinovaná 
dodávka MAN TGE combi je k dispozici v různých 
variantách balíčků koncipovaných tak, aby splňovaly 
širokou škálu přepravních požadavků. Poskytuje 
bezbariérový transport pro cestující se zdravotním 
postižením a osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace a lze ji využít také jako školní autobus 
nebo jako hotel a VIP kyvadlovou dopravu. S až 
devíti pohodlnými sedadly je její schopnost zvládnout 
téměř cokoli zcela bezkonkurenční. Zmínit můžeme 
i asistenta nouzové brzdy ve standardní výbavě, jeden 
z bezpečnostních systémů určených k vaší každodenní 
ochraně.  

MAN TGE City.
Opravdový kluk z města:
MAN TGE City je novým, moderním hráčem v oblasti 
pravidelných služeb městské dopravy. Tento agilní 
a všestranný chlapík je vybaven automatickou 
převodovkou a interiérem, který mu umožňuje 
bezproblémové zapojení do sítí místní veřejné dopravy: 
polstrovaná anatomická sedadla, velká panoramatická 
okna, ergonomická madla a velkorysá nízkopodlažní 
plocha pro kočárky a invalidní vozíky, jejichž nakládku 
usnadňuje dodávaná integrovaná skládací rampa. MAN 
TGE City nastavuje nová měřítka pohodlí nastupování 
a vystupování: Dvojité křídlové dveře umožňují cestujícím 
bezproblémový nástup a výstup, které je díky nízkému 
nástupnímu prahu ještě snazší. 



MAN TGE Intercity.
Osvědčená velikost a flexibilita:
Vzhledem k tomu, že do tohoto šestnáctimístného 
vozidla nastupujete posuvnými dveřmi (k dispozici jsou 
za příplatek i dveře elektrické) a že je vybaveno flexibilním 
systémem sedadel, TGE Intercity představuje plně 
univerzální dopravní prostředek. S 19 sedadly, nízkým 
nástupem a vnějšími křídlovými dveřmi se úroveň komfortu 
ještě zvýšila. Proto Intercity vždy představuje ideální 
kyvadlový autobus pro školy a kluby nebo praktického 
pomocníka pro výlety, které váš hotel organizuje. TGE 
Intercity je také vybaven řadou bezpečnostních systémů, 
které vás bezpečně provedou rušným pracovním dnem.  

MAN TGE Coach.
Cestujte jako hvězda:
Ideální přeprava pro malé skupiny s vysokými nároky. 
Velkorysý prostor nabízí místo až pro 16 cestujících, 
z nichž každý má vlastní sedadlo vyrobené z jemné kůže. 
Oddělená klimatizace pro prostor pro cestující, lednička 
na nápoje a občerstvení a funkce videa zaručují vašim 
cestujícím báječně luxusní zážitek z cestování1. Dokonce 
i kufry a tašky cestují v MAN TGE Coach pohodlně - 
v extra hlubokém prostoru pro zavazadla.
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1 Volitelná výbava za příplatek.
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Nástavby.
Bez ohledu na to, jaké výzvy před
vás vaše práce staví nebo kam vás
zavede: naše odborné znalosti, dlouholeté
zkušenosti a široká síť výrobců nástaveb 
vám mohou poskytnout dokonalé 
řešení pro vaše podnikání. MAN TGE lze 
nakonfigurovat tak, aby odpovídal vašim 
požadavkům jako sklápěč, zvedací plošina, 
sanitka nebo mobilní dílna. Prostě nám 
řekněte, co potřebujete, a my zařídíme 
zbytek.

Přímé tovární
nástavby.

Nikdo nemá rád, když musí na dodávku
svého nového vozidla čekat, a v případě 
MAN TGE to platí dvojnásob.
Proto nabízíme širokou škálu již 
připravených průmyslových a individuálních
nástaveb a nástaveb hotových přímo
z výroby. Svůj MAN TGE si můžete
nakonfigurovat přesně podle svých
individuálních požadavků. Ať už jako
podvozek s valníkem, sklápěč nebo
skříň s integrovanými regály – dodáme
vám vaše vozidlo tak rychle a efektivně,
že si čekání téměř nevšimnete. Ti, kteří
nevydrží na svůj MAN TGE ve správné
konfiguraci čekat déle než pár dní, mají
přístup k našim „dodávkám připraveným
vyrazit“, široké škále kompletních řešení
vozidel, která jsou okamžitě k dispozici. 1 – Korba valníku s jeřábem; 2 – Lehká skříň; 3 – Servisní vozidlo s prodlouženými regály; Model 4 - 5,5t s třístranným sklápěčem
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1 – Skříňová dodávka Plus (k dispozici v různých délkách a výškách vozidla); 2 – Samostatný ovládací panel pro provozní konfigurace, ovladatelný ze sedadla řidiče nebo mimo vozidlo;  
3 – Odtahový vůz
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Víme, že dodávka MAN TGE používaná 
v lesnictví musí splňovat jiné požadavky, 
než ta, která se používá k doručování 
balíků.
Těžte z naší odbornosti – vy nám řeknete co, 
my řekneme jak.
I proto je pro vaše podnikání nejlepší 
spolupracovat právě se společností MAN. 
Máme více než století zkušeností v odvětví 
dopravy a naše široká síť výrobců nástaveb 
byla pečlivě vybrána v souladu s našimi 
přísnými požadavky na kvalitu.

Ukázkové konfigurace:
1. Jednoramenný natahovák kontejnerů
2. Odtahový vůz 
3. Natahovák kontejnerů
4. Vozidlo záchranné služby
5. Skříň se stojany na přepravu skleněných    
 panelů
6. Vysokozdvižná plošina
7. Skříňová dodávka se zvedací plošinou
8. Sklápěč
9. Sklápěč s jeřábem
10. Valník s dvojitou kabinou
11. Valník s dvojitou kabinou, se zakrytým  
 nákladovým prostorem
12. Karavan
13. Sanitka
14. Skříň pro přepravu suchého nákladu  
 a výklopnými zadními dveřmi nákladového  
 prostoru
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Balíčky výbavy.

Bezpečnostní balíčky.
Balíček aktivní bezpečnosti:
– Adaptivní tempomat (ACC) s omezovačem rychlosti
– Nouzový brzdový asistent (pro adaptivní tempomat ACC 

až do 160 km/h)
– Vyhřívaná sklopná vnější zpětná zrcátka s elektrickým 

nastavením — asistent změny jízdního pruhu s aktivním 
asistencí v jízdním pruhu

– Parkovací asistent vpředu a vzadu, jako boční ochrana
– Mlhovky včetně světel do zatáček

Balíček pasivní bezpečnosti:
– Tříbodové automatické bezpečnostní pásy s nastavením 

výšky bezpečnostních pásů a elektrickými předpínači 
bezpečnostních pásů vpředu

– Airbag pro řidiče a spolujezdce na předním sedadle 
s deaktivací airbagu spolujezdce na předním sedadle

– Boční a hlavové airbagy pro řidiče a spolujezdce 
na předním sedadle —ukazatel tlaku v pneumatikách

– Mlhovky včetně světel do zatáček
– Přední stupňové osvětlení, lze deaktivovat

Balíček světla a vidění:
– Asistent dálkových světel Light Assist
– Světla pro denní svícení s aktivací světlometů 

(automatickou), funkcí „opuštění domova“ a manuální 
funkcí „návratu domů“

– Přerušovaný provoz stěrače se světelným a dešťovým 
senzorem

– Mlhovky včetně světel do zatáček

Komfortní balíčky.
Komfortní balíček:
– Čtyři 12 V zásuvky v kabině řidiče (tři na palubní desce, 

jeden v rámu sedadla řidiče) — Úložný balíček 2:  
Dva 1 DIN sloty a světlo na čtení namontovaná ve stropě

– Multifunkční volant (tři ramena)
– Sedadlo řidiče „Comfort Plus“
– Prémiové tlumení vnitřního hluku

Komfortní balířek plus:
– Čtyři zásuvky 12 V v kabině řidiče (tři v palubní desce, 
   jeden v rámu sedadla řidiče)
– Úložný balík 2: Dva 1 DIN sloty a světlo na čtení     
   namontovaná ve střeše
– Balík Chrome
– Multifunkční kožený volant (tři ramena), vyhřívaný -  
   Odpružené sedadlo „ergoActive“ pro řidiče
– Prémiové tlumení vnitřního hluku
– Adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti
– Přední stupňové osvětlení, lze deaktivovat

Zimní balíček:
– Přídavný ohřev vody s programovatelným parkovacím 

vytápěním a rádiovým dálkovým ovládáním
– Systém čištění světlometů s vyhřívatelnými tryskami 

ostřikovače čelního skla vpředu a indikátorem hladiny 
vody v ostřikovači 

Specifické balíčky pro
konkrétní pracovní  

     zaměření.
Konstrukční balíček sklápěče: 
– Elektrická svorkovnice a řídicí jednotka 

s programováním ABH
– Příprava na tažné zařízení (včetně stabilizace při 

převrácení) se sadou kabelů, zásuvkou a řídicí 
jednotkou

– Zadní okno
– Vnitřní bezpečnostní zrcátko, stmívatelné - Příprava pro 

třístranný sklápěč - Lapač nečistot vpředu
– Obrysová světla na přední střeše
– Druhá baterie s vypínacím relé a kontrolou baterie

Konstrukční balíček podvozku: 
– Příprava na tažné zařízení (včetně stabilizace při 

převrácení) se sadou kabelů, zásuvkou a řídicí 
jednotkou

– Zadní okno
– Vnitřní bezpečnostní zrcátko, stmívatelné
– Podlaha valníku, hliníkové boční panely (sklopné), 

bezpečnostní spojovací prvky, přídavný schod 
(vzadu na panelu výklopných dveří) - Obrysová světla 
na přední střeše

1 V jednotlivých zemích se může lišit.

Můžete si vybrat ze široké škály balíčků výbavy přímo z výroby1 dostupných za atraktivní ceny1.



Rozvozový balíček s asistencí řidiče:
– Couvací kamera s funkcí „Zadní výhled“
– Vyhřívaná sklopná vnější zrcátka s elektrickým 

nastavením — Asistent změny jízdního pruhu
– Boční obrysová světla
– Parkovací asistent vpředu a vzadu, boční ochrana

Rozvozový balíček nákladového prostoru:
– C-lišty na dělicí stěně a na bočních stěnách
– Další schod po celé délce zadní části vozidla - Dveře 

kabiny se zesíleným závěsem dveří na straně řidiče
– Závěsy pro zadní dvoukřídlé dveře s mimořádně širokým 

úhlem otevření
– Boční obrysová světla

Rozvozový průmyslový balíček
(s nebo bez výklopných dveří nákladového prostoru):
– Úzký koncový příčný nosník L = 1149 mm a H = 225 mm, 

šroubovaný
– Obrysová světla na přední střeše
– Příprava zvedání zadních výklopných dveří, elektrická
– Druhá baterie s vypínacím relé (hluboký cyklus)
– Vnější zrcátko pro vyčnívající šířku konfigurace až 2,4 m, 

levé a pravé, konvexní, s integrovanou kontrolkou LED 
a širokoúhlým rozsahem

– Příprava na osvětlení nákladového prostoru
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PRACUJETE SÁM, ALE
ONI VÁM KRYJÍ ZÁDA.

INOVACE A BEZPEČNOST





2

1

3 4

Inovace a bezpečnost.
Potřebujete tým, na který se můžete spolehnout.
Proto MAN TGE přichází s řadou inovativních bezpečnostních systémů, které 
vám pomohou, v závislosti na schopnostech vybraného systému, soustředit se 
na vaši práci a současně zabrání nákladným škodám na vašem vozidle.
 

1 - Parkovací asistent2 
Pokud je aktivován, parkovací asistent převezme během parkování řízení 

vozidla a plynule a přesně umístí MAN TGE i do těch nejužších mezer. Řidič 
nadále ovládá akceleraci a brzdí ručně, přičemž má vozidlo plně pod kontrolou. 
Systém usnadňuje parkování s MAN TGE více než kdy dříve a předchází škodám 
způsobeným chybami při parkování.
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2 – Nouzový brzdový asistent EBA jako standardní vybavení
Pokud se MAN TGE blíží k překážce a řidič nereaguje, standardní 

nouzový brzdový asistent upozorní řidiče a v případě nouze aktivuje brzdu. 
V kombinaci s automatickou převodovkou systém vozidlo automaticky zastaví, 
aby nedošlo ke kolizi1.

3 – Parkovací asistent výjezdu z parkování2
Funkce asistence při změně jízdního pruhu, parkovací asistent výjezdu 

pomáhá řidiči při couvání z parkovacího místa a v případě rizika kolize 
s protijedoucím vozidlem automaticky zabrzdí MAN TGE.

4 – Aktivní asistent jízdy ve zvoleném pruhu2

Pokud vozidlo neúmyslně opustí jízdní pruh, aktivní asistent v jízdním 
pruhu tento stav automaticky kompenzuje a nasměruje vozidlo zpět do jízdního 
pruhu. Systém se automaticky aktivuje při rychlostech nad 65 km / h 
a spolehlivě funguje i za špatných povětrnostních podmínek nebo za snížené 
viditelnosti.

5 – Asistent boční ochrany2 
Šestnáct ultrazvukových senzorů monitoruje vzdálenost předmětů 

na obou stranách vozidla a v případě nouze varuje řidiče před předměty 
v blízkosti MAN TGE. Pohodlný displej viditelný ze sedadla řidiče zobrazuje 
předměty kolem vozidla a upozorňuje na potenciální riziko kolize při změně 
jízdního pruhu. Akustický signál také varuje řidiče před riziky kolize.

6 – Asistent manipulace s přívěsem2

Tento systém lze v případě potřeby aktivovat. Při couvání s přívěsem 
sleduje MAN TGE automaticky dříve nastavený úhel otáčení. Řidič ovládá pouze 
zrychlení a brzdění, řízení je automaticky ovládáno vozidlem.

7 –Adaptivní tempomat (ACC)2

Pohodlný a praktický adaptivní tempomat s omezovačem rychlosti, který 
v kombinaci s automatickou převodovkou dokáže vozidlo zcela zabrzdit.

1 Do rychlosti 30 km/h. 2 Doplňková výbava za příplatek.
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Dodatečné asistenční systémy1 
Asistent změny jízdního pruhu2: Asistent změny jízdního pruhu varuje řidiče 
před protijedoucím vozidlem v mrtvém úhlu řidiče při změně jízdního pruhu při 
rychlosti nad 10 km/h. Systém předchází možným kolizím při změně jízdního 
pruhu - v městském provozu a na dálnici.

Asistent bočního větru: Tento systém udržuje MAN TGE bezpečně ve svém 
jízdním pruhu v případě bočního větru nebo na bočně svažitém povrchu vozovky.

Detekce únavy2: Tento systém detekuje odchylky od normálního chování řidiče,
které signalizují únavu, a poté řidiči akustickým a vizuálním signálem poradí, aby 
si udělal přestávku.

Multikolizní brzda: Když je detekována kolize, tento systém zajišťuje plné 
zabrzdění vozidla, aby se zabránilo dalším nehodám.

Asistent dálkových světel2: Tento systém snímá vozidla vpředu nebo 
protijedoucí vozidla a automaticky přepne zpět na potkávací světla.

Světelný / dešťový senzor2: Tento systém reaguje automaticky ve tmě nebo 
dešti a podle toho reguluje světlomety a stěrače.

Asistent pro rozjezd do kopce: Tento systém automaticky pomáhá rozjezdu ve
svahu tím, že zabraňuje tomu, aby vozidlo couvlo.

Parkovací asistent2: Tento systém pomáhá manévrování řidiče při parkování 
pomocí akustických a vizuálních signálů, které indikují zbývající vzdálenost před 
a za vozidlem.

Couvací kamera2: Obrázky z této kamery se zobrazují na monitoru v kokpitu.
Systém pomáhá řidiči při parkování, manévrování a couvání.

ABS a ESP: Elektronická kontrola stability je doplňkem protiblokovacího 
systému. Tento elektronicky řízený asistenční systém strategicky brzdí jednotlivá 
kola, aby zabránil prokluzu a smyku.

1V rámci technických možností systému. 2 Doplňková výbava za příplatek. MAN TGE – dodatečné asistenční systémy |  51



MY SE STARÁME O ÚDRŽBU:
VY SI URČÍTE KDY.

POPRODEJNÍ SLUŽBY



Jedna z nejlepších vlastností 
vozidla MAN TGE: tým MAN. 
S individuálními řešeními, špičkovým
řízením času a údržby, originálními 
díly MAN a originálním příslušenstvím 
MAN a přizpůsobenými smlouvami 
MAN ServiceContracts vám 
efektivně připravujeme cestu 
k úspěchu. V kombinaci s flexibilní 
otevírací dobou v našich servisních 
střediscích MAN a naší 24hodinovou
silniční asistencí zajišťujeme, že
vás ještě dlouho nic nezpomalí.
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Služby MAN
Kdo si MAN jednou vyzkouší, zůstane u něj

již navždy. To platí jak pro MAN TGE, tak pro servisní
a opravárenské služby MAN. Naše individualizované
servisní smlouvy zahrnují další služby, jako je záruka
hnacího ústrojí nebo úplná záruka na vozidlo. 
Servisní smlouva MAN vám nabízí absolutní 
spolehlivost plánování a kalkulací a snižuje vaši 
administrativní zátěž. Můžete si vybrat mezi 
servisními smlouvami „Comfort“, „Comfort Plus“ 
a „Comfort Super“. Tyto smlouvy vám pomohou 
zabezpečit vaše podnikání a inteligentně naplánovat 
údržbu a kontroly. V případě nouze zaručuje záruka 
mobility společnosti MAN dopravu do nejbližšího 
servisního střediska. To znamená, že se ve dne 
i v noci můžete kdykoli se spolehnout na naše 
trvanlivé a vysoce kvalitní originální díly MAN. 
Nebo si můžete vybrat naši řadu profesionálních 
recyklovaných náhradních dílů Ecoline MAN 
Genuine Parts ve standardech kvality MAN. Tyto 
ekologické díly stojí také méně než nové díly. 
Originální příslušenství MAN zahrnuje také širokou 
škálu komfortních, přepravních a ochranných 
produktů.

MAN TopUsed
Vynikající nabídka pro vynikající dodávku:

MAN TopUsed je váš spolehlivý partner pro ojetá 
vozidla s vlastními místy pro MAN Used ve více 
než 30 zemích. Na adrese www.topused.man.eu si 
můžete pohodlně vyhledat a najít lehce ojetý MAN 
TGE, který je pro vás to pravé. Při hledání použitého 
modelu jednoho z našich vysoce kvalitních vozidel 
je nepostradatelná jejich komplexní nabídka služeb, 
jako jsou individuální řešení financování, výkupy 
a záruky na celoevropská vozidla. 

MAN Mobile24
Ať už jste ve velkoměstské džungli nebo v lese:

24hodinová silniční asistence „MAN Mobile24“ zajistí, že
vždy zůstanete na správné cestě. Silniční asistence MAN je
připravena vám pomoci 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365
dní v roce. V případě poruchy jednoduše zavolejte na číslo
Mobile24 z kterékoli evropské země a promluvte si 
s kompetentním partnerem, který je připraven vám 
pomoci v jednom z 25 jazyků. V případě potřeby bude 
z jednoho z přibližně 2 000 servisních středisek po celé 
Evropě vypraveno mobilní servisní vozidlo MAN. Aktuální 
stav rozpracování vaší poruchy si můžete kdykoli zobrazit 
a sledovat pomocí odkazu Mobile24 Tracking Link.



Finanční služby a půjčovna MAN
Naše individuálně navržené finanční balíčky vám nabízejí komplexní škálu

možností pro nákladově efektivní nákup nového MAN TGE. Naše leasingové 
nabídky vám umožňují vypočítat vaše náklady s ještě vyšší přesností, protože 
platíte pouze za dobu, po kterou vozidlo skutečně používáte. Naše pojistné 
produkty zaručují komplexní ochranu před škodami způsobenými vámi nebo 
třetími stranami.

MAN ProfiDrive®

MAN TGE je skutečný všestranný model šitý na míru úkolům a výzvám vaší
každodenní jízdy. Kvalifikovaní školitelé MAN ProfiDrive® vám pomohou řídit váš 
MAN TGE inteligentněji, bezpečněji a efektivněji a současně sníží vaše provozní 
náklady. MAN ProfiDrive® také zahrnuje řadu seminářů speciálně určených pro 
segment dodávek.

Naše oblasti výuky:
– Bezpečnost jízdy v souladu s pokyny DVR (German Traffic Safety Association)
– Efektivita nákladů
– Jízda v terénu
– Pokyny k užívání vozidla a technologie vozidla
– Užitečné zatížení / bezpečnost nákladu
– Kvalifikace řidiče dodávky, osvědčení FQT BG Verkehr (kvalifikace řidiče  
   dodávky, německá BG pro dopravu a přepravu)
– Prevence ztrát / řízení rizik
– Úvod do pohotovostních a záchranných služeb

Mnohé z těchto výcvikových kurzů může být uznáno a certifikováno v souladu 
s pokyny pro profesionální kvalifikaci řidičů.
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JE LIBO ZKRATKU
PEKLEM?

POHON A MOTORYPřejíždíte za prací práce po prašných
cestách a lesních stezkách? Pak se
připravte na úžasný výkon inteligentního
pohonu všech kol MAN TGE.
Za normálních podmínek, například na
asfaltové silnici, je MAN TGE s pohonem
všech kol poháněn pohonem předních
kol. Na povrchu s omezenou trakcí se
ale přepne na pohon všech kol, aniž
byste museli zvednout prst. A to jen za
zlomek vteřiny. Poskytuje vám nejen 
rozhodující bezpečnostní výhody 
v městském provozu: všechny asistenční 
systémy jsou plně propojeny se systémem 
pohonu všech kol, díky čemuž je vaše jízda 
ještě pohodlnější než kdy dříve. Plný hnací 
výkon je pružně rozdělen mezi přední a zadní
nápravu a může být vybaven přepínatelným
diferenciálem s omezeným prokluzem.
Tento pohon všech kol odolný proti 
opotřebení a nenáročný na údržbu
je k dispozici s instalací přímo ve výrobě
a nyní jej dokonce můžete mí i jako 
permanentní pohon s celkovou hmotností
5,0 t nebo 5,5 t vyvinutý ve spolupráci
se společností Oberaigner, specialistou
na pohon všech kol. Zapomeňte na vše,
o čem jste si mysleli, že o pohonu všech
kol víte. Posaďte se za volant MAN TGE
s pohonem všech kol ještě dnes.
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Pohon a motory.
Co je v práci podstatné? Snaha uspět. Proto je MAN 
TGE poháněn novou generací špičkových vznětových 
a elektrických motorů, které poskytují výkon a účinnost 
v jakémkoli terénu. 
Speciálně vyvinuté pro náročné požadavky použití užitkových 
vozidel kombinují tyto motory dlouhou životnost s působivým 
výkonem a nízkou spotřebou. Bez ohledu na to, jaký 
převod nebo typ pohonu si vyberete, tyto motory poskytují 
vynikající výkon, vysokou účinnost a vynikající spolehlivost 
i za extrémních jízdních podmínek.  

Vznětové motory:

2,0 l (75 kW, 300 Nm)
Pohon předních kol
Průměrná spotřeba: od 9,0 l / 100 km
Emise CO2: od 236 g / km

2.0 l (90 kW, 300 Nm)
Pohon zadních kol s jednoduchými 
nebo dvojitými pneumatikami
Průměrná spotřeba: od 9,3 l / 100 km
Emise CO2: od 247,5 g / km

2.0 l (103 kW, 340 Nm)1

Pohon předních kol, pohon zadních 
kol a pohon všech kol 4 × 4
Průměrná spotřeba: od 8,8 l / 100 km
Emise CO2: od 231 g / km

2.0 l (130 kW, 410 Nm)
Pohon předních kol, pohon zadních 
kol a pohon všech kol 4 × 4
Průměrná spotřeba: od 9,1 l / 100 km
Emise CO2: od 239 g / km

Elektrický motor:

(100 kW, 290 Nm)
Pohon předních kol
Spotřeba energie:
od 30,9–29,0 kWh / 100 km

¹ Není k dispozici v kombinaci s dvojitými pneumatikami.



Pohon 
předních kol

Pohon 
zadních kol

Pohon všech 
kol 4 × 4

Elektrický 
pohon

– Vysoké užitečné zatížení
− Vysoké zatížení přívěsu až 3,0 t
− 100 mm spodní nakládací hrana 

a přístupová výška
− Velmi vysoký nákladový prostor
− Motor uložený vpředu napříč

Motor 75 kW 6-stupňová manuální převodovka
Motor 103 kW 6-stupňová manuální převodovka/
 8-stupňová automatická   
 převodovka
Motor 130 kW 6-stupňová manuální převodovka/
 8-stupňová automatická   
 převodovka

Motor 90 kW 6-stupňová manuální převodovka
Motor 103 kW 6-stupňová manuální převodovka
Motor 130 kW 6-stupňová manuální převodovka/
 8-stupňová automatická   
 převodovka

Motor 103 kW 6-stupňová manuální převodovka
Motor 130 kW 6-stupňová manuální převodovka /
 8-stupňová automatická   
 převodovka

Motor 100 kW 1-stupňová převodovka

– Vysoké zatížení přívěsu až 3,5 t
− Malý poloměr otáčení
− Maximální užitečné zatížení
− Nejlepší trakce při vysokém zatížení
− Motor uložený vpředu podélně

– Spolehlivá trakce
− Bezpečné zacházení
− Vynikající směrová stabilita
− Vysoké zatížení přívěsu až 3,0 t
− Příčný motor vpředu
− Nyní také k dispozici s permanentní 

pohonem na všechna kola s celkovou 
hmotností 5,0 t nebo 5,5 t

– Synchronní motor
− Objem zavazadlového prostoru: 10,7 m3

− Výška nákladu: 670 mm
− Verze:
− Užitečné zatížení 950 kg s celkovou 

hmotností 3,5 t GVW
− Optimální poměr dosahu a užitečného 

zatížení
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Nabídka vozů.

Varianty motoru: 2,0 l Turbo Diesel: 75 kW, 90 kW, 103 kW, 2,0 l BiTurbo Diesel: 130 kW, *Elektrický: 100 kW.
Varianty pohonu: Přední, zadní, pohon všech kol.
Varianty převodovky: 6-stupňová manuální převodovka, 8-stupňová automatická převodovka, *elektrická 1-stupňová
převodovka. Program mikrobusů naleznete v příručce nebo ceníku mikrobusu.

Skříňová dodávka

Standardní Dlouhá Extra dlouhá

Délka: 5 986 mm
Rozvor: 3 640 mm

Délka: 6 836 mm
Rozvor: 4 490 mm

Délka: 7 391 mm
Rozvor: 4 490 mm

Normální střecha
Výška: 2355 mm

Vysoká střecha
Výška: 2590 mm

Super vysoká střecha
Výška: 2798 mm

Podvozek/aerodynamický tunel Podvozek

Standardní Dlouhá Extra dlouhá Standardní Dlouhá Extra dlouhá

Délka: 5 986 mm
Rozvor: 3 640 mm

Délka: 6 818 mm
Rozvor: 4 490 mm

Délka: 7 211 mm
Rozvor: 4 490 mm

Délka: 5 986 mm
Rozvor: 3 640 mm

Délka: 6 818 mm
Rozvor: 4 490 mm

Délka: 7 211 mm
Rozvor: 4 490 mm

Podvozek/jednoduchá
kabina
Výška: 2305 – 2327 mm

Podvozek/dvojitá 
kabina
Výška: 2321 – 2352 mm



NENECHTE SE PŘEKONAT.
MAN TGE je v mnoha ohledech jedinečným společníkem. Neomezená příležitost se setkává s vynikajícími službami.
Více o MAN TGE na www.van.man
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1 – Tažné zařízení pro přívěs1, doplňková výbava jako 
alternativní systém. 
Určeno pro zatížení přívěsu do 3 t – včetně elektronické 
stabilizace přívěsu.

2 – Tažné zařízení pro přívěs typu Ball1, doplňková výbava 
jako alternativní systém. 
Bezpečný a spolehlivý provoz přívěsů a nosných systémů 
do 3,5 t.

3 – Doplňkový široký schod integrovaný do blatníku¹. 
Nakládání a vykládání je hračkou. 

4 – Doplňkový schod na jedné straně¹. 
Pomáhá při nakládání a vykládání v kombinaci s tažným 
zařízením až do 3,5 t. 

Lapač nečistot¹
(bez obrázku). Ochrana před nečistotami a kameny.

Příprava na tažné zařízení
(bez obrázku). Pro zatížení přívěsu do 3,5 t jsou k dispozici 
různé přípravy.

Příprava na střešní nosič¹
(bez obrázku). Montážní lišty s profilem C na střeše usnadňují 
připevnění střešních nosičů, střešních boxů a dalších nosičů.

Střešní nosič s mechanickým posuvem¹
(bez obrázku) Tento nosič se hodí pro bezpečné nakládání 
a přepravu dlouhých předmětů.

1 Doplňková výbava za příplatek.

Další vybavení.
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S naším volitelným podvozkem MAN TGE s nástavbami 
karoserie a podvozkem s jednoduchou i dvojitou 
kabinou podvozku se můžete s jistotou pustit i do těch 
nejnáročnějších úkolů.
Bez ohledu na to, čím vás den nebo počasí překvapí, 
s tímto všestranným vozidlem jste krytí.. 

1 – Úložný box¹ 
Nejlepší box pro vaše peníze: úložný box pro podvozek 
s karoserií. Spolehlivě chrání váš náklad před větrem a živly 
a promění váš MAN TGE v užitkové vozidlo jako žádný jiné. 
Úložné boxy jsou uvedeny výše a pod jednotlivými modely 
korby valníku.

2 + 3 – Plachta a rám¹
Tato varianta korby vždy zanechá ten nejlepší dojem: Robustní 
konfigurace rámu s připevnitelnými bočnicemi promění 
podvozek MAN TGE s valníkem na nákladní vůz, který je 
připraven na cokoli. Vysoce kvalitní plachta účinně chrání váš 
náklad před silným deštěm nebo poryvy větru. Rám a plachta 
jsou k dispozici v různých výškách a barvách. Plachta je také 
vybavena integrovanými světelnými pruhy.

Upevňovací body
Do ložné plošiny lze zapustit až deset upevňovacích bodů 
zabudovaných do podlahy pro zajištění užitečného zatížení, 
tak aby byly v jedné rovině s podlahou.

Skříň na nářadí¹
Kromě toho lze pod ložnou plošinu namontovat dvě uzamčené 
skříně na nářadí. Každá z nich má objem 71,5 litru a pojme až 
40 kg.

Obrázky jsou určeny pouze pro referenční účely. 
1 Doplňková výbava za příplatek.

Všestranný a spolehlivý.
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Všeobecné a doplňující pokyny.
Zobrazená vozidla mohou ukazovat volitelnou výbavu dostupnou za příplatek. Vezměte prosím na vědomí, že některé možnosti vybavení mohou být k dispozici pouze ve spojení 
s dalším doplňkovým vybavením a / nebo nejsou k dispozici v určitých kombinacích výbavy a mohou podléhat určitým zákonným požadavkům. Jakákoli odpovědnost společnosti 
MAN za nevhodné použití takového vybavení je výslovně vyloučena.

Některá volitelná výbava může vést k delší dodací lhůtě vozidla. Váš partner MAN je k dispozici k projednání vašich individuálních požadavků. Pouze váš partner MAN může ve svém 
objednávkovém systému zkontrolovat vaše požadavky na kombinaci a ověřit přesnost a úplnost informací.

Skutečnost, že některá značka v tomto dokumentu není označená symbolem ®, si nelze vykládat tak, že tato značka není registrovaná ochranná známka nebo že by mohla být 
použita bez předchozího písemného svolení společnosti MAN SE. Název výrobku AdBlue je registrovanou ochrannou známkou svazu Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA). 
iPod/iPad/ iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc..

Naše vozidla jsou standardně vybavena letními pneumatikami. Od 4. prosince 2010 musí být všechna vozidla provozovaná ve Spolkové republice Německo ze zákona povinně 
vybavena zimními pneumatikami nebo celoročními pneumatikami v podmínkách, kdy se vyskytuje zadní led, sníh, rozbředlý sníh, led nebo mráz. Váš partner MAN vám rád pomůže 
s výběrem vhodných pneumatik.

Všechny motory jsou vybaveny vícestupňovým systémem následného zpracování výfukových plynů (filtry pevných částic a katalyzátor SCR). Katalyzátor SCR (Selective Catalytic 
Reduction) přeměňuje oxid dusíku (NOX) ve výfukových plynech na dusík (N2) a vodu (H2O), aniž by docházelo k nežádoucím sekundárním emisím. Proces přeměny používá syntetický 
vodný roztok močoviny, tj. AdBlue® (ISO 22241-1 / FROM 32), který je uložen v samostatném zásobníku. V závislosti na vozidle musí zákazník sám doplňovat provozní látku AdBlue® 
nebo si ji nechat doplňovat u servisního partnera MAN také mezi termíny servisu.

Uvedené hmotnosti vlastních vozidel zahrnují 68 kg pro řidiče, 7 zavazadel, všechny provozní kapaliny a 90% plné nádrže, jak bylo stanoveno podle nařízení (EU) č. 1230/2012 
v platném znění. Vybrané vybavení nebo řada vybavení může ovlivnit vlastní hmotnost vozidla. Na vlastní hmotnost může mít vliv výbava, popř. sady vybavení. Skutečné užitečné 
zatížení vozidla, které se vypočítává z rozdílu mezi povolenou celkovou a vlastní hmotností, lze proto určit jen zvážením konkrétního vozidla.

Výkon motoru nevyhnutelně klesá v závislosti na zvýšení nadmořské výšky. Ve výšce 1 000 m nad mořem a každých dalších 1 000 m odečtěte 10% z hmotnosti vybavení (limit zatížení 
přívěsu + celková hmotnost tažného vozidla).

Zobrazené barvy se mohou pro účely tisku lišit.
Chladící kapalina R134a se používá ve vozidlech tříd N1, N2 a M2. GWP použité chladící kapaliny je 1430 (chladivo R134a). Množství náplně závisí na kompresoru klimatizace 
a pohybuje se mezi 560 a 590 g. K přechodu na chladící kapalinu R1234f dojde v následujících měsících.



Všeobecné a doplňující pokyny.
Uvedené hodnoty spotřeby a emisí byly stanoveny podle měřících postupů vyžadovaných zákonem. Od 1. září 2017 se již provádí schvalování typu určitých nových vozidel podle 
Světového harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP), což je realističtější zkušební postup pro měření spotřeby paliva a emisí CO2. Od 1. září 2018 WLTP 
postupně nahradí Nový evropský jízdní cyklus (NEDC). V důsledku realističtějších zkušebních podmínek jsou hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 měřené podle WLTP v mnoha 
případech vyšší než hodnoty naměřené pomocí NEDC. Více informací o rozdílech mezi WLTP a NEDC najdete na: https://www.van.man/uk/en-rhd/wltp.html.

Hodnoty NEDC V musí být současné době stále uváděny. U nových vozidel, která jsou typově schválena podle WLTP, jsou hodnoty NEDC odvozeny z hodnot WLTP. Pokud jsou 
hodnoty NEDC uvedeny jako rozsah, neodkazují na jedno konkrétní vozidlo a netvoří součást nabídky. Slouží pouze jako srovnání mezi různými typy vozidel.
Doplňková výbava a příslušenství (přídavné díly, formáty pneumatik atd.) mohou měnit příslušné parametry vozidla, jako je hmotnost, valivý odpor a aerodynamika, a kromě 
povětrnostních a dopravních podmínek i individuálního stylu jízdy mohou ovlivnit spotřebu paliva vozidla a elektřiny, emise CO2 a počet najetých kilometrů.

Doplňující pokyny:
Tato informační příručka je platná od 1. listopadu 2020 pro MAN TGE, modelový rok 2021. Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění. Změny a chyby vyhrazeny.
Servisní návštěvy MAN se dělí na „služby výměny oleje“ a „kontroly“. Indikátor servisního intervalu na sdruženém displeji připomíná nadcházející servisní návštěvu.

Zpětný odběr a recyklace vozidel s ukončenou životností:
Společnost MAN reaguje na výzvy moderní společnosti ve všech svých nových produktech uváděných na trh pod značkou MAN. Toto zahrnuje ochranu životního prostředí 
a přírodních zdrojů. Proto společnost MAN vyrábí všechna nová vozidla MAN TGE podle specifikací, které usnadňují jejich recyklaci šetrnou k životnímu prostředí, a v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy bezplatně odebírá vozidla na konci jejich životnosti. Další informace o zpětném odběru a recyklaci starých získáte na https://www.van.man/de/de/
altautoverwertung.html nebo v prodejní kanceláři MAN nebo od svého servisního partnera MAN.
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Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění. Změny a chyby vyhrazeny. Produkty se
mohou lišit tvarem, konstrukcí, barevnými odstíny i zahrnutými vlastnostmi po termínu 
vydání této příručky, kterým je datum 1. 11. 2020. Uvedené ilustrace mohou rovněž 
zobrazovat jiné speciální vybavení, dekorační prvky nebo doplňky, které nejsou součástí 
standardní výbavy. Pokud jsou při popisu objednávky nebo předmětu objednávky 
používány symboly nebo čísla, jejich výlučné použití nezakládá žádná práva.
Tato publikace je určena pro mezinárodní použití. Jakákoli prohlášení týkající se 
zákonných, právních a daňových ustanovení a jejich účinků platí pouze pro Spolkovou 
republiku Německo v době poslední aktualizace této publikace. V případě dotazů 
týkajících se předpisů a jejich právních důsledků platných v jiných zemích kontaktujte 
prosím svého obchodní zástupce společnosti MAN.

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


