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PRIPRAVLJEN ZA 
VSE MISIJE, RAZEN 
EMISIJE.
MAN eTGE.

Tehnični podatki

Mere, glavni podatki motorja

Motor: Sinhronski motor s 
permanentnim magnetom

Maks. moč: 100 kw (136 KM)
Maks. navor: 290 Nm
Pri vrtljajih: 3.300–11.700 r/min
Nazivna zmogljivost: 35,8 kWh
Menjalnik: 1-stopenjski menjalnik
Akumulator: Litij ionski
Maks. doseg (na osnovi WLTP): 110–115 km
Maks. doseg (na osnovi NEDC): 173 km
Izm. polnjenje: Do 7,2 kW
Enosm. polnjenje: Do 40 kW
Poraba energije (na osnovi WLTP): 30,9–29,0 kWh/100 km
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*  Vozilo z dolgim podom, skupaj s tovornim prostorom pod predelno steno.
Dolžina tovornega prostora v zgornjem delu: 3.201 mm
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Oprema

Pomočnik za 
zaviranje v sili 
(EBA)

MAN eTGE ne ponuja le izjemne uporabnosti in udobja, 
temveč tudi celo vrsto serijske opreme: Voznikov sedež 
Comfort Plus ogrevano vetrobransko steklo, informacij-
sko-zabavni sistem MAN Media Van Navigation, tempo-
mat, žarometi LED ter asistenčni sistemi, ki poskrbijo za 
več brezskrbnosti.

Razpon
Pri uporabi v mestnem prometu ter neneh-
nimi ustavitvami in speljevanji, pokaže MAN 
eTGE svojo moč: presežki energije se shra-
nijo v visokonapetostni akumulator z rekuperacijo. Zato 
lahko dobro usposobljen voznik lahko doseže precej večji 
doseg. Doseg glede na testni cikel WLTP: 110–115 km 
(173 km NEDC).

Posebnosti

MAN Transport Solutions
S storitvami v okviru MAN Transport Solutions vam 
pomagamo pri prehodu na električno mobilnost:
   Analiziramo trenutno stanje in pripravimo po meri 
izdelan koncept mobilnosti.

   Sodelujemo z vami pri načrtovanju polnilne 
infrastrukture in procesa polnjenja ter razvoju  
optimalne strategije preskrbe z energijo.

   V naši ponudbi je obsežno svetovanje o uporabi in 
vzdrževanju vaših električnih vozil, vam lahko vam 
pomagamo pri izobraževanju zaposlenih.

Servis
Servis MAN
Izkoristite lahko tudi prednost originalnih nadomestnih 
delov in opreme MAN ter prilagodljivega delovnega časa 
MAN-ovih servisnih delavnic in garancijo za mobilnost v 
primeru okvare na cesti.

MAN Mobile24
V primeru okvare lahko pokličete telefonsko številko sto-
ritve Mobile24, ki deluje po vsej Evropi in vam bo vedno 
priskočila na pomoč – 24 ur na dan 365 dni na leto.

MAN-ova servisna pogodba
Pri MAN-u eTGE lahko izkoristite tudi prednosti prilagoje-
nih servisnih pogodb, ki zmanjšajo tveganje, povezano z 
nepredvidenimi stroški popravil in zmanjšajo delovno obre-
menitev na področju upravljanja vzdrževanja in popravil.

Možnosti polnjenja
Polnite povsod
S priloženim polnilnim kablom lahko 
polnite MAN eTGE na vsaki 230 V 
omrežni vtičnici.

Polnjenje s stensko omarico  
in izmeničnim tokom
Uporabite praktično stensko omarico z 
izmeničnim tokom (7,2 kW), da v celoti 
napolnite MAN eTGE v samo 5 urah in 
20 minutah. Stensko omarico MAN za 
izmenično napajanje lahko naročite kot 
dodatno opremo.

Hitro polnjenje z enosmernim tokom
Polnjenje z enosmernim tokom se lahko 
opravi bliskovito s sistemom CCS 
(40 kW). eTGE lahko v samo 45 minutah 
napolnite do 80 odstotkov, kar pomeni, 
da ga lahko enostavno napolnite med 
krožno vožnjo, v času odmora za kosilo.

Pomočnik za 
zaščito stranic

Sistem za 
vzdrževanje
smeri vožnje

Kamera za 
pogled nazaj

Razpon

Avtocesta

Podeželje (gričevnato)

Podeželje (ravnina)

Urbani promet

< 109 km

117–109 km

126–117 km

137–121 km

Realna poraba, ki so jo izmerili pri MAN Truck & Bus SE, individualni rezultati 
se lahko razlikujejo.

1.  10,7 m3 prostornina tovornega prostora, največja 
nosilnost 950 kg (3,5 t GVW)

2. Manjša obraba zavor zaradi rekuperacije
3. Polnjenje akumulatorja med zaviranjem z rekuperacijo
4.  Litij-ionski akumulator z zmogljivostjo 36 kWh in 

dosegom 110–115 km (WLTP) – idealen za naloge v 
urbanem prometu

5.   Učinkovit pogon z največjo močjo 100 kW (136 KM) in 
navorom 290 Nm

6. Skoraj neslišni in brez škodljivih izpustov
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Sestavni deli
Akumulator
MAN zagotavlja zanesljivo delovanja visoko napetostnega 
akumulatorja v obdobju osmih let ali 160.000 km, pri čemer 
ima akumulator še vedno 70 % prvotne zmogljivosti. 
Akumulator, ki je nameščen pod tovornim prostorom, 
zagotavlja optimalno razporeditev teže, pri tem pa ne 
zmanjšuje tovornega prostora, kot je to primer pri vozilih s 
pogonom na zadnja kolesa ali vsa kolesa.

Električni motor
Sinhronski motor s permanentnim magnetom ima največjo 
moč 100 kW (136 KM). Največji navor 290 Nm je na razpo-
lago od prvega metra vožnje in s tem vedno poskrbi za 
optimalno pospeševanje.

Polnilna vtičnica
Ne glede na to, ali poteka polnjenje s stensko omarico z 
izmeničnim tokom, med kratkim postankom na polnilni 
postaji z enosmerno napetostjo, ali pa z najbližjo 
230-voltno omrežno vtičnico, eTGE je pripravljen na vse 
možnosti polnjenja.


