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Nowa generacja MAN TG
Rewolucja w "rodku



pow#drowa$o do dr%&ka umieszczonego 
po prawej stronie kierownicy. Steruje on 
zarówno wyborem kierunku jazdy, jak 
i programem skrzyni biegów oraz r#cz-
nym wyborem prze$o&enia. Oczywi"cie 
dalej obs$uguje on równie& zwalniacz. 
Przy tej okazji w TGX pojawi$a si# cieka-
wa funkcja – po wy$%czeniu silnika na 
biegu system w wi#kszo"ci przypadków 
sam prze$%czy skrzyni# na bieg neutral-
ny, by umo&liwi' pó(niej bezpieczny 
rozruch silnika nawet z minimalnym 
poziomem powietrza w zbiornikach.

Brak „wyspy” hamulca parkingowego 
pozwoli$ te& na przesuni#cie lodówki 
bli&ej fotela kierowcy, co za" prze$o&y$o 
si# na znacznie wi#ksz%, drug% szu)ad# 
pod le&ank%. 

W cz#"ci wypoczynkowej równie& po-
jawi$o si# kilka nowo"ci i udogodnie*. 
Dolna le&anka po stronie pasa&era mo&e 
mie' pi#ciopozycyjn% regulacj# k%ta na-
chylenia pod g$ow%. Na "cianach bocz-
nych oraz tylnej ulokowano kilka no-

wych schowków. Cz#"' z nich to zas$uga 
tego, &e w nowym TGX zrezygnowano 
z dodatkowego przeszklenia za drzwia-
mi oraz nad nimi (które wyst#powa$o 
w kabinie XXL), na które kierowcy nie-
jednokrotnie narzekali, bowiem nie za-
pewnia$o pe$nego odizolowania optycz-
nego kabiny od otoczenia. W kieszeni na 
"cianie tylnej dost#pny jest opcjonalny, 
rozbudowany pilot sterowania z d$ugim 
kablem i kolorowym ekranem, steruj%-
cy o"wietleniem, obs$ug% okien i drzwi, 
radiem czy klimatyzacj% i ogrzewaniem 
postojowym.  

Z zewn%trz sylwetka i rysy TGX-a zde-
cydowanie nawi%zuj% do poprzedni-
ka i jednocze"nie wyznaczaj% now%, 
spójn% lini# dla ca$ej gamy modeli TG. 
Poza nowymi, wyrazistymi rysami in-
&ynierowie opracowuj%cy nowy design 
przywi%zywali du&% wag# do popra-
wy aerodynamiki ka&dego, nawet naj-
mniejszego zagi#cia i p$aszczyzny. TGX 
otrzyma$ nowy, modu$owy uk$ad re-

)ektorów, które dost#pne s% jako w pe$-
ni ledowe.

Nowa filozofia
Wprowadzenie nowej gamy pojazdów 
niesie ze sob% oczywi"cie szereg innych 
zmian, do których z pewno"ci% wrócimy. 
Poza samymi pojazdami zmiany zacho-
dz% równie& w procesie produkcji oraz 
sprzeda&y pojazdów. W fabrykach MAN 
zmody+kowano m.in. lini# monta&u ka-
bin oraz lakierni#. Ca$a logika rozwi%za* 
sprzeda&owych ma by' jeszcze lepiej do-
pasowana do coraz bardziej indywidual-
nych potrzeb klientów i poszczególnych 
rynków, nie tylko w obszarze samego 
produktu, ale równie& w serwisie po-
sprzeda&owym, us$ugach +nansowych 
czy rozwi%zaniach cyfrowych. 

Pierwsze dostawy nowego TGX plano-
wane s% na po$ow# roku. Do ko*ca 2020 r. 
klientom oferowany b#dzie równie& mo-
del dotychczasowy. O

Na tych klientów, którzy chcieliby wyró"ni# swojego TGX-a albo zamówi# 
wyposa"enie zwi$kszaj%ce komfort pracy kierowcy, czeka dzia! MAN Individual 
zajmuj%cy si$ wykonywaniem tuningu i specjalnych przebudów. Kabina TGX 
mo"e otrzyma# np. dodatkowe schowki, kuchenk$ mikrofalow%, ekspres do 
kawy, rozbudowane o&wietlenie wewn$trzne czy telewizor.

Rezygnacja z „wyspy” hamulca parkingowego (teraz jest elektroniczny na kokpicie) 
pozwoli!a na przesuni$cie lodówki i powi$kszenie drugiego schowka podle"anko-

wego. Brak szyby za i nad drzwiami prze!o"y! si$ na lepsze zagospodarowanie 
bocznych &cian. Cz$&# wypoczynkowa mo"e by# wyposa"ona w pilota steruj%cego 

o&wietleniem, klimatyzacj%, multimediami oraz drzwiami i oknami.
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