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De nieuwe MAN TGE.
Daar kun je op rekenen.

MAN kann.
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Maak kennis met de truck onder  
de bestelswagens.
Bij MAN weten we al meer dan 100 jaar 
hoe belangrijk een betrouwbare  
bedrijfs wagen is voor uw transport.  
Van stadsdistributie tot vervoer naar 
de bouwplaats. Wij begrijpen dat u wilt 
beschikken over een voertuig dat er niet 
alleen fraai uitziet, maar dat ook krachtig 
en efficiënt is.

De nieuwe bestelwagen van MAN.
Met trots presenteren wij de MAN TGE, 
een nieuwe bestelwagen binnen ons 
klantgerichte trucksegment. De MAN 
TGE wordt geleverd met een groot 
aantal carrosserieën, waaronder diverse 
bestelwagen-versies en chassis-model-
len met enkele en dubbele cabine. Van-
zelfsprekend kunnen de chassisversies 
met een breed aanbod aan opbouwmo-
gelijkheden worden geleverd, waardoor 
de TGE geschikt is voor elke taak.
 

MAAK KENNIS MET DE TRUCK  
ONDER DE BESTELWAGENS

De bedrijfswagen met het hart  
van een leeuw.
Het MAN logo met de krachtige leeuw 
dwingt respect af. MAN staat immers 
voor betrouwbare, innovatieve en bo-
venal klantgerichte oplossingen binnen 
de transport- en logistiekbranche. 

Met de TGE stelt MAN een nieuwe 
mijlpaal in de geschiedenis van het 
segment van lichte bedrijfsvoertuigen. 
Met meer dan 100 jaar ervaring zijn we 
als truckmerk binnen het bedrijfswagen-
segment exact op de hoogte van de uit-
dagingen binnen de branche en kunnen 
we daar eenvoudig aan tegemoetko-
men. Dankzij de uitgebreide ervaring en 
brede expertise, biedt MAN betrouwba-
re kwaliteit en grip op efficiency. 
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portaal laadbak

nooddienst

gesloten bestel met laadklep

gekoelde gesloten opbouw

camper

oprijwagen

glasresteel

kieper

dubbel cabine pick-up

ambulance

neerwaartse portaal laadbak

hoogwerker

dubbele cabine kieper met kraan

dubbele cabine pick-up met huifopbouw

bakwagen

De MAN TGE is uitstekend geschikt voor ombouw:
• Online platform in het Nederlands voor ombouwers
•  Ombouwvoorbereiding, aansluitpunten, extra aansluitpunten en  

montagepunten altijd op de juiste plek
•  Voor, vier- of achterwielaandrijving (enkel of dubbellucht),  

leverbaar met volautomatische transmissie
•  Krachtige en sterke Euro 6 dieselmotoren, optioneel met Power Take Off  

toerentalregeling en reductie
• Robuuste chassisvarianten
•  Veelzijdige gesloten bestelvarianten
•  Maximaal gewicht van het voertuig 5,5 ton en een maximaal geremd  

aanhangwagengewicht van 3,5 ton 
• All-in service van het MAN trucknetwerk
• Al meer dan 100 jaar ervaring met bedrijfswagens en het ombouwen ervan
• De TGE is perfect voorbereid op aanpassingen dankzij een zeer breed aanbod  
 aan af-fabriek opties voor ombouwvoorbereiding, zoals sturingsapparaten, 
 laadklepvoorbereiding, dakventilatoren, koppelstations en nog veel meer

Uw idee, onze oplossing.
Als u wilt dat uw bedrijfswagen stoerder 
is dan de anderen. Beter geschikt voor 
uw werk. Praktischer, langer, sterker, 
opvallender. Dan hebben wij de oplos-
sing voor u. De MAN TGE kan precies 
naar uw wensen worden aangepast - 
van kipper tot skylifter, van ambulance 
tot aan een mobiele werkplaats.

Aanpassingsvermogen zit in de genen 
van MAN. Daarom stond bij de ontwik-
keling van de MAN TGE het teamwork 
tussen klanten, opbouwers, sales en 
service centraal. Het resultaat is een 
bestelwagen met een optimale ge-
bruikswaarde gedurende zijn gehele 
levensduur, in iedere vorm. Want 
dankzij oneindig veel configuraties met 
hoogwaardige afwerking, bieden we 
voor elke ondernemer een geschikte 
oplossing. 

MAN denkt graag met u mee hoe de 
MAN TGE omgebouwd kan worden 
om optimaal te functioneren voor uw 
dagelijkse werk.

STERK IN  
MAATWERK
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Comfort en gebruiksgemak voor alledag.
Zodra u instapt, wordt duidelijk dat dit niet zomaar een bedrijfswagen is.  
Het luxe dashboard, de comfortabele stoelen en de doordachte opbergruimtes, 
maken van uw werkplek een comfortabele leefomgeving.

Het efficiënte opslagconcept garandeert ruimte voor alles: van uw werkhand-
schoenen tot aan uw duimstok. Er zijn veel slimme vakken en opslagmogelijk-
heden in de cabine aanwezig, zoals stoelopbergruimten en een royale hand-
schoenenkast. Er kan extra ruimte worden gecreëerd, door de zittingen in te 
klappen of de rugleuning van de dubbele bijrijdersstoel terug te klappen.  
Het dashboard bevat vier bekerhouders – waarvan elk twee voor de bestuurder 
en de bijrijder – alsmede twee (of optioneel drie) 12V stroomaansluitingen,  
een 230V stopcontact* en twee USB-poorten*.

De stoelen bieden optimaal comfort, óók bij lange afstanden. Slijtvaste bekleding 
– afkomstig uit de truckserie – staat borg voor een lange levensduur. Er zijn ver-
schillende stoelen leverbaar, van standaardstoelen tot de ergonomische Comfort 
Ergo stoelen*. Deze zijn voorzien van een optionele massagefunctie, elektrische 
bediening en comfortabele vering. 

Het interieur wordt gecompleteerd door een infotainment-systeem* dat kan 
worden aangestuurd via spraakcommando’s of via het touchscreen. Het kan 
worden aangesloten op elk SD-/USB-apparaat en kan worden gekoppeld aan 
uw smartphone en verschillende apps.

* Optionele uitrusting. COMFORTABEL EN  
RUIM INTERIEUR



8 9

MULTI-INZETBAAR MET 
MAXIMALE LAADRUIMTE

Multi-inzetbaar met maximale laadruimte.
Aan de indrukwekkende laadruimte van de MAN TGE 
merk je direct dat deze bedrijfswagen zijn oorsprong 
vindt in het trucksegment. De MAN TGE is een vol-
waardige, kleinere variant van onze trucks. De TGE is 
beschikbaar vanaf een basisvariant met een maximaal 
toelaatbaar gewicht van 3 ton en oplopend tot maximaal  
5,5 ton. 
Enkele functionele eigenschappen van de TGE zijn: 
• Zeer lage tildrempel
• Extra brede schuifdeur die een opening van 131,1 cm 
creëert
• Het grote trekvermogen van max. 3,5 ton

Functionele laadruimte.
De MAN TGE is leverbaar in drie verschillende lengtes  
en hoogtes met een indrukwekkende laadruimte tot  
18,4 m3. De laadruimte is standaard voorzien van  
heldere ledverlichting. Er is keuze uit een robuuste  
houten vloer of een universele vloer, waarop u  
eenvoudig uw eigen stellagesysteem kunt aanbrengen. 
U kunt zelfs montagerails op de vloer, tegen het dak 
en langs de wanden laten aanbrengen, evenals op de 
scheidingswand van het laadgedeelte. Optioneel is er 
laadruimtebescherming beschikbaar. 

Van bouwterrein tot verharde weg.
Ruw terrein is geen probleem voor de MAN TGE.  
De nieuwste generatie Euro 6 2.0-liter turbodieselmoto-
ren produceren een vermogen tussen 102pk en 177pk  
met een maximaal-koppel van 410 Nm. Het aantal  
beschikbare aandrijflijnen is groot. U kunt kiezen uit  
voorwiel-, achterwiel- of vierwielaandrijving. Deze varian-
ten zijn verkrijgbaar met een handgeschakelde 6-versnel-
lingsbak of een 8-traps volautomaat.
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LAAG BRANDSTOFVERBRUIK
LANGE ONDERHOUDS-
INTERVALLEN

Breng uw transportkosten omlaag.
Met de introductie van de MAN TGE 
biedt MAN vervoersoplossingen van  
3 tot 50 ton. De MAN TGE biedt een 
optimale gebruikswaarde gedurende zijn 
gehele levensduur. Het lage brandstof-
verbruik en de lange, geoptimaliseerde 
onderhoudsintervallen zorgen voor een 
significante kostenverlaging.

De nieuwste generatie Euro 6 2.0-liter 
turbo dieselmotoren van de MAN TGE 
voldoen aan de strengste verbruiks- en 
milieuwaarden. Ook degelijkheid speelt 
een grote rol; de lange levensduur en 
betrouwbaarheid zijn uitgebreid getest.
 



12 13

Service en onderhoud voor uw MAN TGE.
We weten hoe we ons werk moeten doen. Meer dan 100 jaar expertise in de 
service van bedrijfsvoertuigen is uw voordeel. Uw MAN TGE is bij ons in goede 
handen. Het MAN dealernetwerk staat bekend om hun ongecompliceerde hulp 
- zelfs zonder afspraak -, snelle assistentie bij noodgevallen in het weekend of ’s 
nachts én lange openingstijden. Onnodig te zeggen, bieden wij service voor het 
gehele voertuig inclusief opbouw, flexibele onderhouds en reparatiecontracten, 
en klantspecifieke MAN-servicecontracten. En dankzij onze mobiliteit garantie en 
onze Mobile24 storingsdienst staat u nooit lang stil. Op de service van MAN kunt 
u altijd rekenen.

MAN ServiceCare®.
Regelmatig onderhoud van uw bedrijfswagen heeft impact op de operationele 
capaciteit en daarmee op de totaal cost of ownership. Om kosten te verlagen  
en onderhoud beter te coördineren, biedt MAN met MAN ServiceCare® een  
innovatief servicepakket voor pro-actief onderhoudsmanagement. 

De voordelen van MAN ServiceCare®:
• Vermijden van storingen door middel van pro-actief servicemanagement
• Geoptimaliseerd onderhoud- en reparatieschema
• Verminderde werkdruk voor uw expeditie
• Verminderde downtime

24/7 SERVICE OP  
TRUCKNIVEAU
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MAN Solutions.
MAN Solutions biedt u toegang tot innovatieve 
en duurzame digitale services. De klantspecifieke 
oplossingen, het intelligente netwerk en de erkende 
training van MAN ProfiDrive® helpen u om de kosten 
te drukken en efficiënter te rijden. 

Kostenbesparing dankzij efficiency.
Stijgende dieselprijzen, hoge personeelskosten 
en toenemende concurrentie zorgen ervoor dat 
efficiency steeds belangrijker wordt. Innovatieve 
systemen helpen u om inzicht te krijgen en kosten 
te besparen.

Daarom is de MAN TGE standaard uitgerust met 
RIO Management Informatie waarmee u trans-
portprocessen kunt optimaliseren en grip krijgt op 
efficiency.  

RIO Management Informatie biedt u:
•  Relevante management informatie
•  Grip op brandstofverbruik
•  Optimalisatie van uw planning
•  Nauwkeurig onderhoudsmanagement

KOSTENBESPARING  
DANKZIJ EFFICIENCY
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Hoog veiligheidsniveau.
Veiligheid onderweg staat bij MAN voorop. Daarom is de MAN TGE 
standaard uitgevoerd met Emergency Brake Assist en zijwindcor-
rectie. Er is bij het ontwerp rekening gehouden met maximaal zicht. 
Dankzij de grote voorruit en de smalle A-stijlen heeft u goed zicht 
rondom, dit wordt ondersteund door de grote achteruitkijkspiegels 
met brede hoekfunctie.

Voor extra veiligheid is de MAN TGE (al dan niet optioneel) uitgerust 
met een aantal innovatieve veiligheidssystemen:

Emergency Brake Assist (standaard).
Standaard Emergency Brake Assist (EBA) biedt extra veiligheid 
doordat sensoren continu de afstand ten opzichte van de voorlig-
ger meten én de MAN TGE hierop reageert. Bij gevaarlijke situaties 
ondersteunt EBA door de remweg te verkorten. In de stad remt de 
MAN TGE bij lage snelheid automatisch af, waardoor de kans op een 
botsing veel kleiner wordt.

Voorkom parkeerschade met Park Steering Assist*.
Als de Park Steering Assist wordt geactiveerd, neemt deze de 
besturing over en helpt de MAN TGE in de meest krappe ruimten te 
manoeuvreren. De bestuurder blijft het gaspedaal en de rem bedie-
nen, zodat het voertuig altijd onder controle blijft.

Voorkom botsingen met Side Assist*.
Vanaf een snelheid van 10 km/h waarschuwt Side Assist wanneer er 
bij het verwisselen van rijstrook een voertuig in uw dode hoek rijdt. 
Hierdoor voorkomt u botsingen, zowel in het stadsverkeer als op de 
snelweg.

Active Lane Assist*.
Bij elke aanwijzing dat het voertuig de rijstrook onbedoeld verlaat, 
reageert Active Lane Guard Assist om u op koers te houden. Deze 
automatische veiligheidsvoorziening wordt geactiveerd bij snelheden 
vanaf 65 km/h en werkt ook onder slechte weersomstandigheden en 
‘s nachts. 

* Optioneel

HOOG VEILIGHEIDSNIVEAU
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Standaard 

lengte:
· totaal: 5,986 mm
· laadruimte: 3,450 mm
wielbasis: 3,640 mm

Lang

lengte:
· totaal: 6,836 mm
· laadruimte: 4,300 mm
wielbasis: 4,490 mm

Extra lang

lengte:
· totaal: 7,391 mm
· laadruimte: 4,855 mm
wielbasis: 4,490 mm

Standaard 

lengte: 5,968 mm
wielbasis: 3,640 mm

Lang 

lengte: 6,818 mm
wielbasis: 4,490 mm

Extra lang

lengte: 7,211 mm
wielbasis: 4,490 mm

Standaard 

lengte: 6,204 mm
wielbasis: 3,640 mm
platform lengte:
enkel cabine: 3,500 mm
dubbel cabine: 2,700 mm

Lang 

lengte: 7,004 mm
wielbasis: 4,490 mm
platform lengte:
enkel cabine: 4,300 mm
dubbel cabine: 3,500 mm

Extra lang

lengte: 7,404 mm
wielbasis: 4,490 mm
platform lengte:
4,700 mm

Normaal dak
hoogte: 2,355 mm
hoogte laadruimte: 1,726 mm

Hoog dak
hoogte: 2,590 mm
hoogte laadruimte: 1,961 mm

Extra hoog dak
hoogte: 2,798 mm
hoogte laadruimte: 2,189 mm

Chassis cabine
hoogte: 2,312 mm

Dubbele cabine
hoogte: 2,330 mm

Standaard

lengte:
· totaal: 5,986 mm

wielbasis: 3,640 mm

Lang

lengte:
· totaal: 6,836 mm

wielbasis: 4,490 mm

CombiGesloten bestel

Chassis Pick-up

GVW: 3.0 t, 3.5 t, 3.88 t, 4.0 t, 5.0 t, 5.5 t incl. geremd trekgewicht of 2.0 – 3.5 t. Motoren¹: 2.0 l Turbo Diesel: 75 kW, 90 kW, 103 kW of
2.0 l BiTurbo Diesel: 130 kW. Aandrijving: voorwiel, achterwiel of vierwielaandrijving. Versnellingsbak: handgeschakelde 6-bak, 8-traps volautomaat.
 
¹ Officiële uitstoot- en verbruikswaarden waren niet beschikbaar ten tijde van printen. Deze worden gepubliceerd wanneer de verkoop start. 

Technische details
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Na de redactionele deadline van 21/12/2016 kunnen er technische gegevens, constructie- of designwijzigingen, kleurveranderingen alsmede wijzigingen in het uitrustingspakket gedurende de leverperiode hebben plaatsgevonden. 
De foto’s kunnen accessoires of opties bevatten die niet deel uitmaken van het standaard uitrustingspakket. Aan codes of cijfers die de bestelling of het bestelde object beschrijven, kunnen geen geldige rechten worden ontleend. 
Deze publicatie dient voor internationale distributie. Informatie over wettelijke en fiscale bepalingen en de consequenties ervan gelden slechts voor Duitsland bij het ter perse gaan van deze publicatie. Neem voor vragen over de 
bepalingen die momenteel gelden voor andere landen en de consequenties hiervan rechtstreeks contact op met uw MAN-dealer.


