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Manuální nebo automatizovaná převodovka
Elektromechanický systém řízení
Výhoda ve spotřebě motorové nafty

Obchodní 120
251 70 Čestlice

06

V případě potřeby bližších
informací kontaktujte:
Ing. Jana Machourková
jana.machourkova@man.eu

V souvislosti se zvoleným typem motoru může zákazník vybírat mezi
manuálně ovládanou šestistupňovou převodovkou či osmistupňovou
automatizovanou převodovou skříní. Vyšší počet převodových stupňů
dovoluje jemnější řazení což má významný vliv na spotřebu vozidla a na
jeho řízení. Širší nabídka převodových stupňů podporuje schopnost
vznětového motoru pracovat v nižších otáčkách a přitom si zachovávat
optimální výkon, točivý moment a poskytnout tak vysokou efektivitu
provozu.
Nejtěžší, osmý, převodový stupeň je konstruován jak výrazný rychloběh při
němž motor pracuje v nízkých otáčkách a podporuje nižší spotřebu
motorové nafty. Kratší, první, převodový stupeň nabízí schopnost motoru
poskytnout vysoký výkon při rozjezdu vozidla například s přívěsem.
Oba dva typy převodovek je možno kombinovat též s pohonem kol obou
náprav. Uzávěrka diferenciálu je nabízena jako příplatkové vybavení pro
vozidla s pohonem kol zadní nápravy. Mechanický pomocný pohon (PTO)
je k dispozici u verzí vozidel s podélně uloženou převodovou skříní a
pohonem kol zadní nápravy.

Podvozek: Podvozek vozidla s nezávisle uloženou přední nápravou s
odpružením typu McPherson a tuhou zadní nápravou odpruženou listovými
pery plně vyhovuje všem zákaznickým nárokům na vozidla daného
segmentu. Po celou dobu vývoje nového vozu byl kladen významný důraz
na bezpečné a jednoduché ovládání dodávky ve stylu jízdy osobního vozu.
Výsledkem je u vozidel se všemi typy pohonu příznačná dynamika a agilita
jízdy i v případě plného využití užitečné hmotnosti vozu. Progresivní
charakteristika vinutých pružin přední nápravy, uložení zadní tuhé nápravy
pomocí listových per, stabilizátory na obou nápravách a vysoce tuhá
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samonosná karosérie vozu a případné nástavby rovněž činí provoz MAN
TGE jednodušším a účinnějším.
Vozy s jedno montáží na zadní nápravě využívají pneumatiky rozměru
235/65 16 C, zatímco vozy s dvoumontáží mají pneumatiky rozměru 205/75
16 C. Na základě zákaznických požadavků lze vozy osadit též ráfky
s pneumatikami jiných rozměrů.

Vozidla MAN TGE mají elektromechanický systém řízení, který jim
propůjčuje mimořádně agilní ovladatelnost a je předpokladem pro aktivní
využití různých bezpečnostních a komfort podporujících elektronických
asistenčních systémů. Aktivní zásah do systému řízení vozidla, jaký je
využíván například u automatických parkovacích asistentů je jen jedním
příkladem při němž je zcela nezbytné, aby systém posilového řízení nebyl
závislý na otáčkách motoru. Elektromechanický systém posilového řízení
rovněž spotřebuje méně energie něž systémy konvenční u nichž je servo
čerpadlo neustále hnáno motorem. Elektromechanický posilový systém
řízení též šetří spotřebu paliva motoru a tím rovněž snižuje hodnotu
vypouštěného CO2 do ovzduší. Varianta vozidla MAN TGE s pohonem kol
přední nápravy se může pochlubit vynikající hodnotou poloměru otáčení
14,5 m při rozvoru náprav 3638 mm.

Fotografie:
MAN_TGE_6_72dpi.jpg - V souvislosti se zvoleným typem motoru může
zákazník vybírat mezi manuálně ovládanou šestistupňovou převodovkou či
osmistupňovou automatizovanou převodovou skříní.
MAN_TGE_9_72dpi.jpg - Podvozek vozidla s nezávisle uloženou přední
nápravou s odpružením typu McPherson a tuhou zadní nápravou
odpruženou listovými pery plně vyhovuje všem zákaznickým nárokům na
vozidla daného segmentu.

Další informace na www.mantruckandbus.cz

Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus
Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku
ubývání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden
z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá
k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program
snižování celkových nákladů vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující
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technologii, servis, náklady na řidiče a další expertizy – chrání životní prostředí a je
přidanou hodnotou pro naše zákazníky.

Společnost MAN Group, jeden z největších evropských hráčů oboru dopravního inženýrství, dosáhla v roce 2014 obratu 14,3 miliard Eur.
Je výrobcem a dodavatelem nákladních vozidel, autobusů, vznětových motorů, turbo techniky a speciálních převodových zařízení.
Společnost MAN zaměstnává celosvětově 55 900 zaměstnanců. Na trzích, kam dodává své produkty, dlouhodobě zastává vedoucí
pozice.

