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M A N T G E

Wijziging emissiestandaarden MAN TGE 2021

De nu geldende emissiestandaarden voor de N1/N2 modellen van de MAN TGE komen te vervallen na 31-12-2021, dit heeft betrekking op 

de volgende emissierichtlijnen:

 Om aan de nieuwe emissiestandaard te kunnen voldoen zullen de huidige motoren van de MAN TGE worden vervangen door nieuwe 

motoren.

 Voor de Light duty voertuigen zal de nieuwe motor geïntroduceerd worden onder de term "MAR" (afkorting van "Motornahe

Abgasreinigung"). De MAR-motor is technisch gewijzigd aan het emissiereinigingssysteem voor dieselmotoren dat voor de MAN TGE de 

enige manier zal zijn om te voldoen aan de aanstaande emissienorm WLTP EU6d-ISC-FCM EOBD 6-2. Meer technische informatie staat 

op pagina 3 en 4 van dit document. 

 Bij de achterwiel aangedreven TGE’s zullen er ook veranderingen doorgevoerd worden om aan de nieuwe emissiestandaarden te 

voldoen. De achterwiel aangedreven Light duty TGE (enkel lucht) zal uit het leveringsprogramma gaan. Dit betekent dat alle achterwiel 

aangedreven TGE’s na de Euro6D overgang alleen binnen de Heavy duty emissierichtlijn leverbaar zijn, met bijbehorende restricties voor 

wat betreft het leeggewicht.

FWD / AWDEmissierichtlijn Emissiestandaard huidig DCC-code Vervaldatum RWD enkel lucht RWD dubbel lucht

1. Light duty

2. Heavy duty

EU6d-Temp-EVAP-ISC

Euro VI-D

4BK 31-12-2021

31-12-2021

X

-

X (geen opvolger)

X

-

X

Emissiestandaard nieuw

EU6d ISC-FCM

Euro VI-E
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Technische wijzigingen aan de motoren

Samengevat:

• Diverse nieuwe en toegevoegde componenten

• Componenten geoptimaliseerd

• Significante technische wijzigingen

• Niet “slechts een software-update”

• Afname van Nox emissies

• Potentiële afname van 10-20 g CO2/km (in vergelijking met WLTP, geen vergelijking met NEDC)
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Technische wijzigingen aan het diesel emissie reinigingssysteem

“Twin-Dosing” (gesloten-gekoppeld emissiereinigingssysteem)

• 2 SCR-systemen (Selective Catalytic Reduction) worden gebruikt in plaats van 1

(één dicht bij de motor bovenaan, één direct achter de motor aan het begin van het uitlaatsysteem)

• De 2 SCR-systemen werken bij verschillende temperaturen en op verschillende tijdstippen

• De nauwkeurige injectie van ammoniak (ureum) in de vorm van "Ad-Blue" op het juiste moment en 

de juiste temperatuur vermindert de NOx-uitstoot aanzienlijk effectiever dan voorheen
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De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, 

uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde 

voorbehouden. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.
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