
MAN TGE Commander Series 2019
MAN laat de legendarische naam Commander terugkeren. In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw stond 
de MAN Commander bekend als een krachtig en onverwoestbaar werkpaard. Nu presenteren wij de TGE 
Commander Series en koppelen dit echte Commander-karakter aan hedendaagse luxe. De TGE Commander 
Series 2019 zijn in een kleine oplage beschikbaar.

www.man-nederland.nl/tge
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MAN TGE  
COMMANDER SERIES 2019
MET DE LUXE UITVOERING VAN DE TGE COMMANDER SERIES  
BENT U VAN ALLE LUXE VOORZIEN

Comfortpakket Plus
• Chroompakket 
• Tredenverlichting voor, uitschakelbaar 
• Opbergpakket 2: opbergsysteem in het dak met twee  

1 DIN-schachten en leeslampje 
• Vier 12 V stopcontacten in cabine (drie in het instrumentenbord, 

een in het linker stoelframe) 
• Maatregelen voor het dempen van geluiden binnen, 

premium 
• Geveerde bestuurdersstoel “ergoActive” met massage 
• Multifunctioneel leren stuurwiel (3 spaken), verwarmbaar 

Assistentiepakket 
•  Parkeerhulp voor en achter met flankbescherming
•  Achteruitrijcamera “Rear View”
•  Zijdelingse markeringslichten
•  Rijbaanwisselassistent
•  Buitenspiegel, elektrisch instelbaar, verwarmbaar en inklapbaar

Pakket licht & zicht
• Koplampassistent “Light Assist” 
• Dagrijlicht met rijlichtschakeling (automatisch), “leaving 

home”-functie en handmatige “coming home”-functie 
• Ruitenwisser-intervalschakelaar met licht- en 

regensensor 
• Mistlampen incl. bochtverlichting 



Specificaties
• GVW 3.500 kg
• Wielbasis 3.640 mm
• Hoog dak uitvoering met 10,7 m3 

laadvolume
• Motor 2.0 TDI Bi-Turbo EU6 177 pk 410 

Nm
• Automaat met 8 versnellingen
• Standaard met geveerde bestuurdersstoel
• Standaard met Emergency Brake Assist 

(noodremassistent)

En verder...
• Airco “Climatronic”
• Mediapakket Van, navigatie
• Scheidingswand, met bekleding
• Stoelverwarming, links en rechts, apart 

instelbaar
• 2-zitsbank voor bijrijders, met opbergvak
• LED-koplampen
• Dakdrager in laadruimte, twee 

draagbeugels, verschuifbaar
• Adaptive Cruise Control (ACC) met 

snelheidsbegrenzing en stopfunctie
• Voorbereiding voor trekhaak
• RIO box
• Leren bekleding, zwarte hemel

Optioneel

• sidebars
• Underbar
• Zonneklep
• MAK velgen



Pakketten
Assistentiepakket:

• Parkeerhulp voor en achter met flankbescherming
• Achteruitrijcamera “Rear View”
• Zijdelingse markeringslichten
• Rijbaanwisselassistent
• Buitenspiegel, elektrisch instelbaar, verwarmbaar en 

inklapbaar

Comfortpakket Plus:

• Chroompakket
• Tredenverlichting voor, uitschakelbaar
• Opbergpakket 2: opbergsysteem in het dak met twee 1 

DIN-schachten en leeslampje
• Vier 12 V stopcontacten in cabine (drie in het 

instrumentenbord, een in het linker stoelframe)
• Maatregelen voor het dempen van geluiden binnen, 

premium
• Geveerde bestuurdersstoel “ergoActive” met massage
• Multifunctioneel leren stuurwiel (3 spaken), verwarmbaar

Pakket licht & zicht:

• Koplampassistent “Light Assist”
• Dagrijlicht met rijlichtschakeling (automatisch), “leaving 

home”-functie en handmatige “coming home”-functie
• Ruitenwisser-intervalschakelaar met licht- en regensensor
• Mistlampen incl. bochtverlichting

En verder...
• Airco “Climatronic”
• Mediapakket Van, navigatie
• Scheidingswand, met bekleding
• Stoelverwarming, links en rechts, apart instelbaar
• 2-zitsbank voor bijrijders, met opbergvak
• LED-koplampen
• Dakdrager in laadruimte, twee draagbeugels, 

verschuifbaar
• Adaptive Cruise Control (ACC) met 

snelheidsbegrenzing en stopfunctie
• Voorbereiding voor trekhaak
• RIO box
• Leren bekleding, zwarte hemel

Optioneel:
• sidebars
• Underbar
• Zonneklep
• MAK velgen

www.man-nederland.nl/tge

TGE 3.180 Commander Series uitvoering




