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Európa egyik vezető vállalata az MAN Truck & Bus a haszonjárműgyártás és a szállítási megoldások terén, 

éves forgalma körülbelül 9 milliárd euró (2016-os adat). Termékkínálatában tehergépjárművek, autóbuszok, 

dízel- és gázmotorok is szerepelnek, emellett a személy- és az áruszállításhoz kapcsolódó különböző 

szolgáltatásokat kínál. Az MAN Truck & Bus a Volkswagen Truck & Bus GmbH leányvállalata, világszerte 

több mint 35 000 munkatársat foglalkoztat.  
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További piacokon jelenik meg az MAN TGE 

 

 Európa újabb országaiban vezetik be az MAN TGE 
típuscsaládot 

 Hazánkban jövő év elejétől kapható a kishaszongépjármű 

 

Négy hónappal sikeres németországi, ausztriai, svájci és hollandiai 
bevezetése után szeptemberben az újabb fő európai piacok 
következnek. Ám ezzel még korántsem ér véget az MAN 
kisáruszállítójának nemzetközi térhódítása – Magyarországon 
például jövő év elejétől rendelhető a 3,0–5,5 tonna megengedett 
össztömegű új típuscsalád. 

 

Kibővíti az MAN TGE elérhetőségét Európa újabb részeire az MAN Truck & 

Bus. A kishaszongépjármű, amellyel az MAN immár komplett termékpalettát 

kínáló gyártóvá lép elő, a közeljövőben már Franciaországban, 

Olaszországban és Lengyelországban is forgalomba kerül majd. Dánia, 

Belgium és Portugália a piaci bevezetés e lépcsőjének további országai. Ezzel 

egy időben a jobbkormányos kivitelek értékesítése is megkezdődik Nagy-

Britanniában. 

A zárt áruszállítók és az üvegezett, személyszállító kombi kivitelek mellett az 

MAN TGE esetében szimpla- vagy duplafülkés fülke-alvázak gazdagítják a 

karosszériaváltozatok kínálatát. Tovább gyarapítja a lehetőségek számát, hogy 

az ügyfél két tengelytávolság, három tetőmagasság és három járműhossz 

közül választhat. Az adott kombináció függvényében így a furgonok akár 18,4 

köbméteres rakteret is kínálhatnak. Példás hatékonyságot kínálnak az 1968 

köbcentiméter összlökettérfogatú dízelmotorok, amelyek teljesítménye 

változattól függően 75 kilowatt (102 LE), 90 kW (122 LE), 103 kW (140 LE) 

vagy 130 kW (177 LE). Az erőforrásokhoz hatfokozatú manuális váltó vagy  
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nyolcfokozatú automatikus sebességváltó társítható. A megengedett 

össztömegtől függően első-, hátsó vagy összkerékhajtással választható az 

MAN újdonsága. 

Számos új biztonsági és kényelmi jellemző védi az MAN TGE utasait, illetve 

támogatja a járművezetőt. Ennek érdekében a típus vezetőtámogató 

rendszerek egész sorával rendelkezik, mint például a szériafelszereltség 

részét képező EBA (Emergency Brake Assist) vészfékasszisztens és az 

opcionális távolságtartó sebességszabályzó. A takarékos üzemelés, valamint a 

kis karbantartási és javítási költségek jóvoltából az új MAN TGE igazán 

meggyőző erénye a legjobb teljes birtoklási költség (TCO). Ehhez olyan 

szolgáltatási színvonalú vevőszolgálat társul, amely alig hagy kívánnivalót 

maga után. Kiemelkedőségét többek között a rugalmas karbantartási és 

javítási szerződések, a garanciameghosszabbítás és az éjjel-nappali országúti 

segélyszolgálat biztosítják – valamint a már jól megszokott ügyfél-orientáltság 

a rugalmas szervizidőpontokkal és a meghosszabbított nyitva tartással. 

Az új MAN TGE típuscsalád Magyarországon 2018 januárjától rendelhető, az 

első példányok a tavasz folyamán érkeznek majd hazánkba. 


